
 

 

 

 

 

 

 

 

МІК 7-041 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Левчук Олена Володимирівна 
 

 

 
"Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта" 

 
 
 
 
 
 

 
професійні 
інформаційно-комунікаційні 
ключові 
загальнопредметні 
предметні



 

 
 

 
 

Міністерство освіти і науки України 
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України 
Навчально-науковий інститут неперервної освіти  

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  
Хмельницький національний університет 

Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти  
Одеської обласної ради» 

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою» 
Громадська організація «Спортивний рух Олександра Педана «JuniorZ»  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Освіта» 
Універтитет імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща)  

Програма 
І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції  

«Шляхи удосконалення професійних 
компетентностей фахівців  

в умовах сьогодення» 
 

28-29 травня 2020 року 
 
 

м. Київ 



СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова оргкомітету: Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу цифрових освітньо-
наукових систем Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», 
заступник голови ГО «Рух української неформальної освіти», Жінка-освітянин 2019 року. 

 
Координатори оргкомітету: Ничкало Нелля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, академік 

відділення професійної освіти і освіти дорослих; 
Щербак Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент, 

викладач вищої категорії, викладач-методист, директор Київського професійно-
педагогічного коледжу імені Антона Макаренка; 

Вознюк Алла Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти; 

Гладковський Роман Васильович, головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної 
політики та освіти національних меншин головного управління шкільної освіти директорату 
шкільної освіти Міністерства освіти і науки України; 

Антіпов Артем Олександрович, начальник відділу цифрових освітньо-наукових 
систем Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»; 

Дикий Олег Юрійович, кандидат педагогічних наук, директор Навчально-наукового 
інституту неперервної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки; 

Левчишена Оксана Михайлівна, кандидат історичних наук, проректор з науково-
педагогічної та методичної діяльності КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 
обласної ради»; 

Петрович Василь Сергійович, Заслужений працівник освіти України, член президії 
ВАПП, директор ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 
підготовкою»; 

Педан Олександр Сергійович, лідер спортивного руху ДжуніорЗ, керівник ГО 
«Спортивний рух Олександра Педана «ДжуніорЗ», український шоумен, телеведучий 

Деревянко Вікторія Василівна, завідувач сектору наукового та навчально-
методичного забезпечення змісту суспільної, громадянської та технологічної освіти відділу 
наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій 
українській школі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

Ребрина Анатолій Арсенович, Заслужений працівник фізичної культури і спорту 
України, кандидат педагогічних наук, доцент Хмельницького національного університету, 
науковий кореспондент Інституту проблем виховання НАПН України; 

Боляк Андрій Анатолійович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
доцент, керівник освітніх і спортивних проєктів ГО «Спортивний рух Олександра Педана 
«ДжуніорЗ»; 

Дячук Олександр Олександрович, викладач Інституту неперервної освіти 
національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, ініціатор інноваційного 
освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Електронний журнал «Атомс» для ЗЗСО; 

Кузора Іван Васильович, директор Центру інноваційного розвитку громадянина 
патріота, вчитель вищої категорії, методист СШ № 252 імені Василя Симоненка м. Києва; 

Довганюк Володимир Миколайович, головний спеціаліст управління освіти і науки 
Волинської обласної державної адміністрації; 

Lesia Baranovska, doktor filozofii w dziedzinie teorii i metodyki oświaty zawodowej 
(Ph.D), Nowy Targ 
 



Члени оргкомітету: 
Пазюк Андрій Валерійович, доктор юридичних наук, доцент кафедри міжнародного 

права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, директор ГО «Українська академія кібербезпеки»; 

Чмелюк Василь Васильович, проректор з питань підготовки кадрів податкової міліції 
– начальник Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
податкової міліції Університету державної фіскальної служби України, кандидат юридичних 
наук, полковник податкової міліції, учасник бойових дій; 

Барна Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та 
методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка; 

Носкова Маргарита Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки та інноваційної освіти, директор центру інноваційних освітніх 
технологій Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти 
Національного університету «Львівська політехніка» 

Єрьоменко Едуард Анатолійович, Заслужений працівник фізичної культури і спорту 
України, майстер спорту України міжнародного класу, Заслужений тренер України, 
професор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Факультету 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 
Університету державної фіскальної служби України, кандидат педагогічних наук; 

Шамич Олександр Миколайович, Заслужений працівник фізичної культури і спорту 
України, відмінник освіти України, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
фізичного виховання та спорту Київського національного університету будівництва та 
архітектури; 

Остапенко Олександр Іванович, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії 
фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН 
України; 

Лакіза Олексій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
природничо-математичної освіти та технологій Комунального навчального закладу Київської 
обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»; 

Чайковська Олена Антонівна, завідувачка кафедри комп’ютерних наук КНУКіМ, 
Голова правління STEM Коаліції, віце-президентка Української асоціації фахівців з 
інформаційних технологій, менеджерка проекту Еразмус+ Dcomfra в КНУКіМ; 

Вихрестенко Жанна Володимирівна, методист, викладач кафедри педагогіки, 
психології та менеджменту КНЗ Київської обласної ради «Київський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних кадрів»; 

Волкова Ірина Василівна, старший викладач кафедри виховання і розвитку 
особистості КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»; 

Войчишин Олександра Дмитрівна, Войчишин Олександра Дмитрівна, директор 
Заліщицької державної гімназії - Microsoft Showcase School 2016-2020 та eTwinning School 
2018-2020, вчитель англійської мови, вчитель-новатор, вчитель-експерт та тренер 
Майкрософт, амбасадор програми SELMA, eTwinner, співорганізатор всеукраїнських літніх 
мовних шкіл для вчителів і учнів Camp LEAD та НУШ Форуму; 

Шпільчак Андрій Ярославович, методист лабораторії дисциплін естетичного циклу 
та фізичного виховання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти; 

Ребрина Андрій Анатолійович, аспірант Хмельницького національного університету; 
Бута Марина Василівна, студентка Національного педагогічний університету імені 

М.П. Драгоманова. 



ПОРЯДОК РОБОТИ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

28 травня 2020 року 
9.30. – 10.00 –  Онлайн підключення учасників 
10.00. – 10.30 – Відкриття конференції. Вітальне слово. Розіграш подарунків. 
10.30 – 12.30 – Платформа обміну кращих практик 
12.30 – 13.00 – Перерва 
13.00 – 15.00 – онлайн тренінги, майстер-класи, відео-лекції (1, 2, 4, 7, 8, 9 напрямки) 
15.00 – 15.30 – Перерва 
15.30 – 16.30 – онлайн тренінги, майстер-класи, відео-лекції (1, 2, 4, 7, 8, 9 напрямки) 
 

 
29 травня 2020 року 

10.00 – 10.30 – Онлайн підключення учасників. Організація роботи другого дня 
конференції 

10.30 – 12.30 – онлайн тренінги, майстер-класи, відео-лекції (3, 5, 6, 10, 11, 12, 13 
напрямки) 

12.30 – 13.00 – Перерва 
13.00 – 14.00 – онлайн тренінги, майстер-класи, відео-лекції (3, 5, 6, 10, 11, 12, 13 

напрямки) 
14.00 – 16.00 – Підведення підсумків. Тестування та онлайн спілкування. Розіграш 

подарунків. 
 

 
 

Підключення до онлайн-трансляції конференції 
 Перший день 28 травня (початок о 10.00) долучайтеся за посиланням 

https://youtu.be/Lh4hky1AY88 Другий день 29 травня (початок о 10.00) долучайтеся за посиланням 
https://youtu.be/iOxLkgqwWTY Тестування 29 травня (початок о 14.00) долучайтеся за посиланням 
https://youtu.be/gsoXJMSoGjs Для підключення до тестування потрібно у своєму 
телефоні у вкладці браузера перейти за посиланням https://kahoot.it/ 



ВІДКРИТТЯ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Вітальні слова 
Представники Міністерства освіти і науки України Ничкало Нелля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, академік 

відділення професійної освіти і освіти дорослих 
Цьось Анатолій Васильович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор наук 

з фізичного виховання і спорту, професор, ректор Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки 

Задорожна Любов Кирилівна, ректор КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради», кандидат філософських наук, науковий керівник всеукраїнських 
експериментів «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в 
українському контексті» та «Нове покоління вчителів для Нової української школи», 
головний експерт швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських 
компетентностей в Україні – DOCCU» 

Ari Pokka, school director from Finland,  author of the bestseller «Top class. Finnish 
School Leadership and Management», International education advisor and member of Finnish team 
to develop Ukrainian school leaders standards and training system 

Kuts IURII Ivanovych, Kuts IURII Ivanovych, President at Arena van liens inc, New York 
State, USA 

Оморі Нобуко, вчитель математики середньої школи, голова Фонду «1000журавлів», 
Японія 

Lesia Baranovska, doktor filozofii w dziedzinie teorii i metodyki oświaty zawodowej 
(Ph.D), Nowy Targ 

 
Розіграш подарунків. Боляк Андрій, Коломоєць Галина.  

 
ПЛАТФОРМА ОБМІНУ КРАЩИХ ПРАКТИК 

 
Модератор:  Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу цифрових освітньо-

наукових систем Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 
 
СПІКЕРИ: Барна Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та 

методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка, «Побудова стратегії формування цифрової компетентності 
вчителя НУШ»;  

Пазюк Андрій Валерійович, доктор юридичних наук, доцент кафедри міжнародного 
права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, директор ГО «Українська академія кібербезпеки», «Розвиток компетентностей 
цифрового громадянства – вимога сьогодення» Коршунова Ольга Вікторівна, ініціаторка та методологиня проєкту «Я дослідник», 
головний редактор ТОВ «Видавничий дім «Освіта», «Участь у освітніх проєктах як 
результативний інструмент підвищення професійних компетентностей вчителя»; 

Слушний Олег Миколайович, фіналіст національної освітянської премії Global 
teacher prize Ukraine 2019, переможець номінації «Вибір українців», директор комунального 
закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Вінницької міської ради, 
«Найвеличніша перемога – це перемога над самим собою» (з досвіду участі у Global 
Teacher Prize Ukraine 2019)»; Паздрій Віталій Ярославович, кандидат економічних наук, доцент ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», «Використання 
симулятивних технологій при формуванні компетентності підприємливості в учнів і вчителів»; 



Іванов Іван Юрійович, керівник Центру нової освіти, «Ефективні способи 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників в онлайн просторі»; 

Косик Вікторія Миколаївна, директорка Центру освітнього консультування, 
«Mozabook як засіб роботи над проєктами»; 

Педан Олександр Сергійович, лідер спортивного руху ДжуніорЗ, керівник ГО 
«Спортивний рух Олександра Педана «ДжуніорЗ», «JuniorZ» - фізична культура 
майбутнього»; 

Вихрестенко Жанна Володимирівна, методист, викладач кафедри педагогіки, 
психології та менеджменту Комунального навчального закладу Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», сертифікований 
тренер-коуч, ігротехнік, тренер ГО «Академія сучасних освітян», «Технології креативності 
- стимул для творчості»; Дячук Олександр Олександрович, викладач Інституту неперервної освіти 
національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Від паперового 
журналу до електронного: інноваційний проєкт «Електронний журнал «Атомс»  Петрович Василь Сергійович, Заслужений працівник освіти України, член президії 
ВАПП, директор ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 
підготовкою», директор ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та 
фізичною підготовкою», «Професійна освіта: сучасні професії широких кваліфікацій»; 

Коваленко Оксана Іванівна, вчителька математики та інформатики спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов, ТОП-20 
Global Teacher Price 2017, освітній блогер, «Інсайти впровадження змішаного навчання 
математики за допомогою платформи GIOS»; Чайковська Олена Антонівна, завідувачка кафедри комп’ютерних наук КНУКіМ, 
Голова правління STEM Коаліції, віце-президентка Української асоціації фахівців з 
інформаційних технологій, менеджерка проекту Еразмус+ Dcomfra в КНУКіМ, «Рамка 
цифрових компетентностей для викладачів закладів вищої освіти». 

 
Напрямок 1. Обґрунтування нових підходів до впровадження ключових 

компетентностей в Новій українській школі  
Модератори:  Паздрій Віталій Ярославович, кандидат економічних наук, доцент ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Галас Антоніна Вікторівна, тренер Нової української школи, завідувач центру 

дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти Хмельницького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 

Бута Марина Василівна, студентка Національного педагогічний університету імені 
М.П. Драгоманова 

 
Спікери: Паздрій Віталій Ярославович, кандидат економічних наук, доцент ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Розвиток підприємницької освіти в України: досвід і перспективи 
 Веліченко Валентина Михайлівна, координаторка програми Служби підтримки 

програми eTwinning Plus в Україні 
Презентація програми eTwinning Plus 

 
Каніфольський Ігор Борисович, консультант, ведучий семінарів Kanifolsky&k 

consulting company 
Практика усвідомлення потенціалу в освітньому процесі 

 



Галас Антоніна Вікторівна, тренер Нової української школи, завідувач центру 
дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти Хмельницького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 

Формування професійної компетентності вчителя Нової української школи 
 Санковська Ірина Мечиславівна, викладачка кафедри дошкільної і початкової освіти 

Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, 
тренерка НУШ, авторка навчально-методичних матеріалів НУШ з громадянської та 
екологічної освіти, тренерка з екологічної освіти та виховання, членкиня ГО «Екологічний 
клуб «Зелена Хвиля» та ЕК «Еремурус», активна учасниця кліматичного руху в Україні, 
експертка Всеукраїнського проекту «Екошкола», переможець конкурсу «Освітній Оскар-
2017» у номінації «Методист», авторка понад 30 навчально-методичних матеріалів з 
екологічної освіти, автор навчально-методичних матеріалів та рекомендацій до НМК 
«Зелений пакет для дітей», «Чорноморська скринька», «SPARE», «Крок за кроком» (Green 
Steps) та «Дій за озон» (OzonAction) - міжнародні екологічні проекти 

Екологічна компетентність: якість і перспективи. Програма «Кліматична абетка» 
 Єщенко Марина Миколаївна, доцент кафедри педагогічної майстерності та 
інклюзивної освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського 

Упровадження громадянських компетентностей в Новій українській школі 
 Васильєва Дарина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН 
України, авторка адаптації курсу «Математика» за сінгапурською методикою 

Розвиток логічного мислення на уроках математики в початковій школі 
 Штефан Марина Владиславівна, аспірант, провідний спікер тренінгового центру 

соціального та професійного розвитку людини Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди 

Естетичне виховання молодших підлітків у цифровому просторі. Світовий та 
український досвід 

 
Роєва Тетяна Григорівна, автор концепції у частині змісту навчального 

мультимедійного контенту для початкової школи «КМ Меdіa Ed Profi НУШ», головний 
редактор видавництва «Країна Мрій» 

Дидактичний мультимедійний контент – це сучасна якість організації освітнього 
процесу та ефективний інструмент для дистанційної форми навчання 

 
Почечун Лариса Юріївна, заступник директора медіа-видавництва «КраїнаМрій» 
Потенціал і можливості ЕОР «КМ Меdіa Ed Profi як дидактично-методичного 

інструменту для впровадження інтегрованого та компетентнісного навчання» 
 Ачкасова Інна Марківна, менеджерка проектів, член Координаційної Ради ГО 

«Всеукраїнське об`єднання «Українські рубежі» місто Харків  
Освітній проєкт «Навчаюсь. Дію. Захищаю» 
 Боснюк Павло Зіновійович, Відмінник освіти України, начальник Волинського 

обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні 
Формування громадянських та соціальних компетентностей ліцеїстів 
 Твердохвалова Ірина Анатоліївна, учитель початкових класів, Харківська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 62 Харківської міської ради Харківської області; 



Должек Ганна Михайлівна, учитель початкових класів, Харківська спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської області № 62 

Формування ключових компетентностей шляхом урізноманітнення навчальних 
завдань учителями практиками в умовах НУШ 
 

Доповідачі: Жайворонок Наталія Валеріївна, методист науково-методичної мовно-літературної 
лабораторії, КВЗО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради 

 Волянюк Вадим Миколайович, вчитель інформатики Волинського наукового ліцею-
інтернату 

Формування ключових компетентностей учнів на уроках інформатики 
 Компанієць Тетяна Олександрівна, вчитель початкових класів Мелітопольської ЗОШ 

№ 8 Запорізької області 
Нові підходи до впровадження ключових компетентностей в Новій українській 

школі  
Бута Марина Василівна, студентка Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова 
Формування професійної компетентності вчителя трудового навчання та 

технології 
 Лиса Людмила Миколаївна, вчитель початкових класів СЗОШ №27 І-ІІІ ступенів 

імені Дмитра Іваха м. Хмельницького 
Розвиток творчих та пізнавальних здібностей молодшого школяра 
 Назаренко Лілія Вікторівна, вчитель Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 8 Мелітопольської міської ради Запорізької області 
Партнерство в дії. Гра «Життєвий Капітал» - як засіб формування фінансової 

грамотності та підприємницької діяльності 
 Грицька-Анненкова Марина Ігорівна, студентка, магістр заочної форми навчання 

ЖДУ ім. І. Франка  
Використання ІКТ для розвитку іншомовної комунікативної компетентності із 

застосуванням автентичних матеріалів  
 Балабуха Наталія Вікторівна, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної 

літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
Формування літературознавчої компетентності учнів на уроках зарубіжної 

літератури 
 
Пододіменко Інна Іванівна, вчитель англійської мови Хмельницької середньої 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 24 
Інноваційні ігрові технології як засіб формування ключових компетентностей 

особистості на уроках іноземної мови в умовах нової української школи 
 
Кондратьєва Альона Василівна, доцент комунального заклад вищої освіти 

«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної радити 
Компетентнісний підхід у початковій школі 
Майстренко Наталія Миколаївна, викладач індустріально-педагогічного технікуму 

КІ СумДУ 
Предметна компетентність як особистісна характеристика студента під час 

розв’язування фізичних задач 



 
Костюченко Юлія Вадимівна, вчитель фізичної культури загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 53 м Миколаїв  
Впровадження НУШ на уроках фізичної культури 
 Сигіль Наталія Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Яблунів Тернопільської області  
НУШ – польська і українська моделі 
 Бута Марина Василівна, студентка Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова, науковий керівник Зубар Н.М., канд.техн. наук, проф.  
Актуальність створення клуб-готелю з концептуальним проектом 
 Іванців Оксана Ярославівна, доцент кафедри ботаніки і методики викладання 

природничих наук Східноєвропейського національного університету імені Лесі України, 
Іванців Василь Володимирович, завідувач кафедри екології та агрономії Луцького 
національний технічний університет 

До питання формування компетентностей у галузі природничих наук 
 Яроменко Вікторія Іванівна, методист науково-методичної лабораторії 

громадянської, історичної та мистецької освітиромадянської, історичної та мистецької 
освіти КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" 

Аналіз і синтез у викладанні правознавства як засіб формування критичного 
мислення  

Слухачі: Михайловська Неля Анатоліївна, начальник відділу наукового та навчально-
методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій українській школі ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти» 
 Лимаренко Тамара Миколаївна, вчитель початкових класів Академічного ліцею № 1 
імені А.С. Малишка 

 
Ленів Зоряна Павлівна, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету 

спеціальної та інкюзивної освіти Національний педагогічний університет імені Михайла 
Драгоманова 

 Гуцул Тетяна Степанівна, вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. с. Іванівці Кельменецького району Чернівецької області 

 
Стречена Ірина Василівна, учитель початкових класів КЗ «Луцький НВК «Гімназія 

№14 імені Василя Сухомлинського» 
 
Брусенська Олена Вікторівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-

ІІІ ст. № 7 м. Таврійська 
 

Данилова Галина Олександрівна, вчителька біології Нерубайської загальноосвітньої 
школи № 2 І-ІІІ ступенів 

 
Кликочко Павло Юрійович, заступник начальника ліцею Волинського обласного ліцею 

з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні 
 
Олійник Оксана Михайлівна, директор в СЗОШ № 8 Новокаховської МР Херсонської 

області 



 Куліш Олена Вікторівна, аспірант Київського університету імені Бориса Грінченка 
 Юхимець Ніна Миколаївна, вчитель фізичної культури ЗОШ І-ІІ ступенів 

с. Мельники-Мостище Волинської області   
 Мединська Олеся Ярославівна, доцент кафедри журналістики Тернопільського 

національного педагогічного університету імені В. Гнатюка 
 Дяченко Ірина Володимирівна, заступник директора з навчальної роботи, викладач 

фортепіано Київської дитячої музичної школи № 7 ім. І. Шамо Київської області 
 
Громак Жанна Дмитрівна, вчитель початкових класів Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 1 Сумської області 
 
Борисенко Любов Григорівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 м. Охтирка Сумської області  
 
Давидова Тетяна Володимирівна, викладач в ДХСШ ім. Т. Г. Шевченка 
 
Войтків Галина Володимирівна, викладач  ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 
 Мозгова Олена Іванівна, викладач КДШМ 5 ім. Л. Ревуцького м. Києва 
 
Овчаренко Ірина Юріївна, директор школи Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 32 
 
Голобородова Марина Миколаївна, завідувач районного методичного кабінету 

Комунальної установи «Нижньосірогозький районний методичний кабінет» 
Нижньосірогозької районної ради Херсонської області 

 
Котова Олена Євгенівна, викладач музичної академія ім. М. Глінки ДДМШ № 2 

Дніпропетровської області  
 
Джус Галина Вікторівна, вчитель СШ № 260 м. Києва 
 
Білецька Людмила Вікторівна, методист районного методичного кабінету 

Комунальної  установи «Нижньосірогозький районний методичний кабінет» Херсонської  
області  

 
Соколова Катерина Володимирівна, учитель української мови та літератури 

опорного закладу «Бутенківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ю. П. Дольд-Михайлика 
Кобеляцького району Полтавської області» 

 
Кратенко Любов Володимирівна, викладач сольного співу, теоретичних дисциплін 

дитячої музичної школа № 5 м. Миколаєва 
 
Шипокіна Ірина Олексіївна, вчитель ОНЗ «Трепівська ЗШ І-ІІІ ступенів» 

Кіровоградської області 
 
Соколова Ельміра Телтманівна, методист в КЗВО ДАНО Дніпропетровської області 
 



Погребець Надія Олексіївна, заступник директора з виховної роботи Авдіївської ЗОШ 
І- ІІІ ступенів Сосницької райради Чернігівської області 

 
Віннікова Ірина Олександрівна, учитель Мелітопольської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів 
 
Шульга Юлія Геннадіївна, методист комунального закладу «Роменська міська Мала 

академія наук учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області  
 
Токарська Олеся Анатоліївна, аспірантка ЖДУ ім. І. Франка Житомирської області 
 
Новицька Тетяна Вікторівна, учитель початкових класів Генічеської санаторної 

загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради 
  
Лакіза Ірина Іустинівна, учитель СЗШ № 228  м. Києва  
 
Гура Світлана Миколаївна, учитель Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 

І. С. Буряка Харківської області 
 
Короткова Олена Василівна, викладач фортепіано, концертмейстер дитячої 

музичної школи № 5 м. Миколаїв 
 
Сосновська Надія Висилівна, вчитель КЗО «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської області 
 
Фень Олена Григорівна, директор НМЦ відділ освіти м. Авдіївка Донецької області 
 
Юрченко Ольга Олександрівна, вчитель-логопед Маріупольської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернат № 37 Донецької обласної ради 
 
Волошина Тетяна Валеріївна, вчитель початкових класів Побережненського НВК: 

ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ Вінницької області 
 
Макарук Ольга Любомирівна, викладач Коломийського навчально-наукового 

інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
 
Лєпілова Тетяна Полікарпівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 м. Марганець Дніпропетровської 
області 

 
Поселюжний Тарас Богданович, викладач Чортківського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Олександра Барвінського м. Чортків Тернопільської області 
 
Козмачук Наталія Михайлівна, вчитель початкових класів Боянської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Чернівецької області 
 
Черенкова Тетяна Миколаївна, вчитель початкових класів Каховського НВК 

Херсонської області 



 
Приходькіна Наталія Олексіївна, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і 

соціальної роботи в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
 
Єлісєєва Людмила Володимирівна, практичний психолог, соціальний педагог 

Малокаховського ЗЗСО Херсонської області 
 
Добриця Оксана Олександрівна, вчитель початкових класів Маріупольської СШ № 46 

Донецької області 
Польська Олена Анатоліївна, вчитель української мови та літератури КЗ 

«Рубанівський ОЗЗСО І-ІІІ ступенів» Великолепетиської районної ради Херсонської області 
 
Болгаріна Лариса Олександрівна, методист відділу освіти НМЦ м. Нікополь 

Дніпропетровської області 
Ярова Наталія Борисівна, викладач по класу скрипки Хмельницької дитячої музичної 

школи № 3  
Дробина Олена, Полтавська область  
Коненко Лариса Богданівна, завідувач відділу дошкільної та початкової освіти 

Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти 
 
Ястребова Тетяна Миколаївна, вчитель початкових класів ЗОШ І - ІІІ ступенів № 10 

м. Вознесенськ Миколаївської області 
 
Йорж Оксана Ігорівна, вчитель початкових класів Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 10 
 
Тищенко Вікторія Олександрівна, вчитель початкових класів Синельниківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Дніпропетровської області 
 
Горбунова Ольга Володимирівна, вчитель ліцею м. Києва  
 
Василевська-Скупа Людмила Павлівна, доцент, завідувач кафедри вокально-хорової 

підготовки, теорії та методики музичної освіти Вінницького державного педагогічного 
університету імені М. Коцюбинського 

 
Герман Валентина Анатоліївна, методист ПОІППО ім. М. В. Остроградського 

Полтавської області  
 
Галка Наталя Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, 

учитель початкових класів Генічеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 
Генічеської районної ради Херсонської області 

 
Яренко Лариса Леонідівна, директор Черняхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської 

області 
 
Ковтанюк Людмила Кирилівна, вчитель Благовіщенського НВК № 1 «Гімназія-заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти «Сонечко» 
Кіровоградської області 



 
Шевченко Ірина Іванівна, директор Малокаховського закладу загальної середньої 

освіти Херсонської області 
 
Кондратова Вікторія Вадимівна, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти 

КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського» 

 
Герасимець Наталія Андріївна, методист КУ «Методично-консалтинговий Центр 

Маріупольської міської ради Донецької області» 
 
Данішевська Наталія Володимирівна, вчитель початкових класів НВК «Гімназія - 

спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов» м. Генічеськ 
Херсонської області 

 
Русин Галина Андріївна, доцент ПНУ ім. В. Стефаника Івано-Франківської області 
 
Рубежанська Наталія Юріївна, вчитель початкових класів Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 113 м. Харків  
 
Устинова Наталія Валентинівна, директор Херсонської гімназії № 1 Херсонської 

міської ради 
 
Безгінова Наталія Анатоліївна, вчитель хімії, психолог Верхньосірогозької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Херсонської області 
Янішевська Лариса Іванівна, вчитель музичного мистецтва Новокаховської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 10 Херсонської області  
 
Мельник Ірина Геннадіївна, завідувач кафедри географії ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» 
 
Поліщук Юлія Сергіївна, студентка Криворізького державного педагогічного 

університету Дніпропетровської області 
 
Горбенко Інна Олександрівна, вчитель фізичної культури Бердянської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 Запорізької області 
 
Золотова Ірина Сергіївна, викладач, концертмейстер, завідуюча відділом 

концертмейстерів Київської дитячої музичної школи № 7 ім. І. Шамо м. Києва 
 
Заріцька Світлана Валентинівна, викладач музичної школи № 7 м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області  
 
Русяєва Марина Володимирівна, директор КПНЗ «Дитяча музична школа № 1 

м. Одеси» 
 
Артеменко Оксана Петрівна, учитель фізичної культури КЗ НСЗШ № 9 Дніпровської 

області 



 
Попова Анна Вікторівна, вихователь ГПД комунального закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області» 
 
Безушко Борис Володимирович, вчитель фізичної культури Заліщицької державної 

гімназії 
 
Тулунжи Тетяна Опанасівна, вчитель зарубіжної літератури Малодолинської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Чорноморської міської ради Одеської області 
 
Полянчук Тетяна Михайлівна, викладач ДМШ м. Надвірна 
 

Напрямок 2. Підготовка вчителів у системі неперервної освіти. Формальна, 
неформальна та інформальна освіта 

 
Модератори:  Дикий Олег Юрійович, кандидат педагогічних наук, директор Навчально-наукового 

інституту неперервної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки 

Левчишена Оксана Михайлівна, кандидат історичних наук, проректор з науково-
педагогічної та методичної діяльності КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 
обласної ради» 

Барна Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та 
методики її навчання ТНПУ ім. В. Гнатюка Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка 

 
Спікери: Задорожна Любов Кирилівна, ректор КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради», кандидат філософських наук, науковий керівник всеукраїнських 
експериментів «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в 
українському контексті» та «Нове покоління вчителів для Нової української школи», 
головний експерт швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських 
компетентностей в Україні – DOCCU» 

Вільний освітній простір післядипломної педагогічної освіти 
 Дикий Олег Юрійович, кандидат педагогічних наук, директор Навчально-наукового 

інституту неперервної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки 

Надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації у Навчально-науковому 
інституту неперервної освіти Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки 
 Барна Ольга Василівна, доцент кафедри інформатики та методики її навчання 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

Побудова стратегії формування цифрової компетентності вчителя НУШ 
 Носкова Маргарита Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки та інноваційної освіти, директор центру інноваційних освітніх 
технологій Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти 
Національного університету «Львівська політехніка» 

Досвід Національного університету «Львівська політехніка» в організації 
дистанційних курсів підвищення кваліфікації для педагогів України 
 



Веліченко Валентина Михайлівна, координаторка програми Служби підтримки 
програми eTwinning Plus в Україні 

Презентація програми eTwinning Plus 
 Чмелюк Василь Васильович, проректор з питань підготовки кадрів податкової міліції 
– начальник Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
податкової міліції Університету державної фіскальної служби України, кандидат 
юридичних наук, полковник податкової міліції, учасник бойових дій; Єрьоменко Едуард 
Анатолійович, професор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної 
підготовки Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
податкової міліції Університету державної фіскальної служби України, кандидат 
педагогічних наук, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, майстер 
спорту України міжнародного класу, Заслужений тренер України, майор Збройних Сил 
України, учасник бойових дій; Біла Вікторія Русланівна, заступник начальника з навчально-
методичної роботи Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України, 
кандидат юридичних наук, доцент, підполковник податкової міліції; Бондарчук Віталій 
Вікторович, заступник начальника з організаційної роботи Факультету підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету 
державної фіскальної служби України, кандидат юридичних наук, полковник податкової 
міліції, учасник бойових дій; Бобік Семен Петрович, заступник начальника з виховної 
роботи Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
податкової міліції Університету державної фіскальної служби України, кандидат 
юридичних наук, підполковник податкової міліції 

Бойовий хортинг у системі підготовки співробітників правоохороних органів до протидії 
незаконному переміщенню товарів у районах здійснення операції об’єднаних сил 

 
Ленів Зоряна Павлівна, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету 

спеціальної та інкюзивної освіти національного педагогічного університету імені Михайла 
Драгоманова 

Професійна підготовка фахівців до реалізації інклюзивного навчання: когнітивно-
компетентнісний підхід 

 
Довганюк Володимир Миколайович, головний спеціаліст управління освіти і науки 

Волинської обласної державної адміністрації 
Організація перепідготовки та підвищення кваліфікації тренерів-викладачів 

ДЮСШ  
 Левчишена Оксана Михайлівна, кандидат історичних наук, проректор з науково-

педагогічної та методичної діяльності КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради» 

Розвиток громадянських компетентностей педагогічних працівників  
Доповідачі: Савченко Вікторія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

виховання та культури здоров’я КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти», 
Прудкосвист Віталій Миколайович, керівник методичного об’єднання вчителів фізичної 
культури Магдалинівського району Дніпропетровської області 

 
Педагогічні умови вдосконалення професійної підготовки вчителів фізичної 

культури в системі неперервної освіти  
 Задоріна Ольга Миколаївна, старший викладач кафедри методики викладання і змісту 

освіти, КЗ ВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 



Підготовка вчителя математики до впровадження компетентнісного підходу у 
навчанні 

 Балух Микола Миколайович, викладач кафедри теорії і методики фізичної культури і 
валеології , аспірант, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 

Проблема здоровʼязбережувальних компетентностей в історичній ретроспективі 
 Кашина Ганна Сергіївна, доцент НПУ імені М. П. Драгоманова 
Комп’ютерно орієнтована система підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників 
 Здрагат Світлана. Геннадііівна, завідувач кафедри менеджменту та освітньоі 

політики КЗВО «Одеська академія неперервноі освіти Одеської обласноі ради 
Інструментальний ресурс евалюаціі 
 Стрільчик Галина Дмитрівна, завідувач лабораторії педагогічного досвіду та 

етнопедагогіки Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти 

Моделювання перспективного педагогічного досвіду  
Бурик Марина Сергіївна, аспірант Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка, вчитель Комунального закладу Березівської 
сільської ради Слоутського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів; дошкільний навчальний заклад «Волошка» 

Підготовка майбутнього вчителя трудового навчання та технологій до 
інформальної освіти 

 Прудкосвист Віталій Миколайович, керівник методичного об’єднання вчителів 
фізичної культури Магдалинівського району Дніпропетровської області, вчитель Шевської 
загальноосвітньої школа І- ІІІ ступенів Магдалинівського району Дніпропетровської області 

Педагогічні умови вдосконалення професійної підготовки вчителів фізичної 
культури в системі неперервної освіти 

 Ходацька Ольга Миколаївна, методист, вчитель української мови та літератури 
гімназії-інтернат № 13 м. Києва, аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України  

Розвиток професіоналізму вчителя в умовах неформальної освіти: свобода вибору 
через модернізацію методичної роботи. 

 Джаман Таміла Вікторівна, завідувач кабінету виховної роботи та позашкільної 
освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Середовищний підхід до навчання в контексті інклюзивної освіти 
 Губаш Оксана Павлівна, старший викладач, Київський університет імені Бориса 

Грінченка 
Неперервна освіта вчителів в умовах епідемії COVID-19: виклики та можливості 
 
Скорик Тамара Володимирівна, доцент, Національний університет «Чернігівський 

колегіум» 
Підготовка вчителя до розвитку емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного 

віку 
 
Слухачі: 



Ступка Маргарита Леонідівна, вчитель початкових класів Долматівського закладу 
повної загальної середньої освіти 

 
Піша Юлія Сергіївна, вчитель німецької мови середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів 146 м. Києва 
 
Матвеєва Світлана Олександрівна, посада вчитель Криворізької спеціалізованої 

школи № 71 м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 
 
Степанищева Віра Олександрівна, вчитель української мови та літератури 

Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 116 
 Скорик Олена Євгенівна, методист районного науково-методичного центру 

управління освіти Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, Голова 
правління громадської організації ГО «Київська тьюторська асоціація» 

 
Семенченко Марина Олександрівна, директор Комунального закладу «Дружківська 

мистецька школа» 
 
Угринович Галина Петрівна, заступник начальника ліцею Волинського обласного 

ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні 
 
Семенченко Марина Олександрівна, директор Комунального закладу «Дружківська 

мистецька школа» 
 Ваник Віталіна Віталіївна, вчитель-логопед Нетішинського центру комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю Хмельницької області 
 Аркушина Ганна Феліксівна, доцент кафедри біології та методики її викладання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка 

 Скрипник Інна Вікторівна, вчитель ЗЗСО № 230 м. Києва 
 Білоцерковець Марина Володимирівна, майстер виробничого навчання Державного 

навчального закладу «Михайлівське вище професійне училище» Запорізької області 
 
Крижна Анастасія Віталіївна, аспірант Херсонського державного університету 
 
Войтків Галина Володимирівна, викладач  ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 
 Смірнова Оксана Ярославівна, директор Олицької дитячої музичної школи 
 
Навроцька Маріана Миколаївна, викладач Кременчуцького педагогічного коледжу 

імені А. С. Макаренка Полтавської області 
 
Мірошніченко Тетяна Віталіївна, доцент Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 
 
Вітер Любов Богданівна, методист будинку дитячої та юнацької творчості 

смт. Козова Тернопільської області 
 
Гаврюшенко Ганна Володимирівна, старший викладач кафедри географії ЛНУ імені 

Тараса Шевченка 



 
Смолькова Марія Дмитрівна, вчитель школи 
 
Янюк Тетяна Петрівна, викладач музичної школи Волинської області 
 
Власюк Ніна Іванівна, вчитель КОЗ «Купичівський ліцей» Волинської області 
 
Власюк Ніна Іванівна, вчитель КОЗ «Купичівський ліцей» Волинської області  
 
Рошинко Марина Юріївна, викладач Ужгородської дитячої школи мистецтв 

м. Ужгород Закарпатської області 
 
Федаш Катерина Золтанівна, викладач Ужгородської дитячої школи мистецтв 

м. Ужгород  
 
Доній Вікторія Сергіївна, викладач ВП «Миколаївська філія КНУКіМ» Миколаївської 

області 
Чемерис Ірина, м. Луцьк Волинської області 
 
Бурик Марина Сергіївна, аспірантка в ГНПУ ім. О. Довженка, вчитель Слоутського 

НВК Сумської області 
 
Шульга Юлія Геннадіївна, методист комунального закладу «Роменська міська Мала 

академія наук учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області  
 
Долга Наталія Володимирівна, вчитель Бабинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернівецької 

області 
 
Лакіза Ірина Іустинівна, учитель СЗШ № 228  м. Києва  
 
Фень Олена Григорівна, директор НМЦ відділ освіти м. Авдіївка Донецької області 
 
Шутко Тетяна Іллівна, керівник школи приватної гімназії Індиго м. Мукачево 

Закарпатської області 
 
Ігнатенко Леся Євгенівна, методист науково-методичного центру м. Києва 
 
Халецька Лілія Леонідівна, методист, старший викладач ПОІППО 

ім. М. В. Остроградського Полтавської області 
 
Чернікова Людмила Антонівна, проректор Запорізького ОІППО  
 
Воробйова Тетяна Іванівна, вчитель початкових класів Павлоградської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Дніпропетровської області 
 
Козмачук Наталія Михайлівна, вчитель початкових класів Боянської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Чернівецької області 
 



Заплюйсвічко Алла Миколаївна, вчитель Запорізької загальноосвітньої школи I-III 
ступенів «ОСНОВА» Запорізької міської ради Запорізької області 

 
Гриців Тетяна Семенівна, вчитель англійської мови ліцею «Престиж» м. Києва 
 
Горбунова Ольга Володимирівна, вчитель ліцею м. Києва  
 
Сирцова Ольга Миколаївна, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних 

дисциплін Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
 
Буковська Оксана Іванівна, керівник проектів ПО «Ліцей Греміум» в ПО «Ліцей 

Греміум» м. Києва 
 
Кондратова Вікторія Вадимівна, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти 

КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського» 

 
Наконечна Лариса Богданівна, доцент ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 
 
Кендюхова Антоніна Анатоліївна, доцент кафедри педагогіки, психології і 

корекційної освіти КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти імені Василя Сухомлинського» 

 
Дерека Світлана Анатоліївна, вчитель гімназії № 191 м. Києва 
 
Калуга-Семенкова Леся Петрівна, заступник директора з НВР центру позашкільної 

роботи м. Києва 
 
Єрменчук-Гручман Ганна Михайлівна, старший викладач образотворчого 

мистецтва, естетичного виховання Волочиської дитячої школи мистецтв, Полянської 
ЗОШ, Центру розвитку дитини «Калинка» м. Волочиськ Хмельницької області 

 
Коваль Ольга Олександрівна, вчитель початкових класів Марганецької спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 9 з поглибленим вивченням окремих предметів 
Дніпропетровської області 

 
Мельник Ірина Геннадіївна, завідувач кафедри географії ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» 
 
Паламарчук Оксана Анатоліївна, викладач закладу «Вінницька дитяча музична школа 

№ 1» 
 
Сасіна Ірина Олександрівна, доцент Національного педагогічного університету імені 

М. Драгоманова 
 
Шабаєва Людмила Миколаївна, старший викладач КЗВО «Дніпровська академія 

неперервної освіти» 



 
Дречевич Валентина Романівна, вчитель в ліцей № 12 м. Івано - Франківськ  
 
Сушицька Ольга Володимирівна, завідувач методичного кабінету управління освіти, 

культури, молоді та спорту Шабівської сільської ради (ОТГ) 
 
Полянчук Тетяна Михайлівна, викладач ДМШ м. Надвірна 

 
Напрямок 3. Цифровізація освітнього процесу. Дистанційна освіта 

 
Модератори:  Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу цифрових освітньо-

наукових систем Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 
Дячук Олександр Олександрович, викладач Інституту неперервної освіти 

національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, ініціатор інноваційного 
освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Електронний журнал «Атомс» для ЗЗСО 

Букач Антоніна Василівна, директор Академії цифрового розвитку, Google for 
Education Certified Trainer, вчитель інформатики Білоцерківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 18 Білоцерківської міської ради Київської області 
 

Спікери: Дячук Олександр Олександрович, викладач Інституту неперервної освіти 
національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Інноваційний освітній проєкт всеукраїнського рівня «Електронний журнал 
«Атомс» для закладів загальної середньої освіти 

 Литвиненко Юлія Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 
Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8  

Адміністрування освітнього процесу у початкових класах Мелітопольської ЗЗСО 
№ 8 засобами електронного журналу «Атомс» 

 Гущина Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри відкритих 
освітніх систем та ІКТ ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

Google Meet - сервіс для проведення онлайн заходів 
 Яна Панферова, викладачка НТУ «Дніпровська політехніка», сертифікована тренерка 

програми академій Cisco, має промислові сертифікати CCNA та CCNA Security 
Кібербезпека – пріоритет кожної держави світу. Освітяни, готуймо нових 

спеціалістів, які захищатимуть кіберпростір України. Долучайтесь до навчання курсам 
з кібербезпеки в рамках гранту Фонду Спільноти Кремнієвої долини 

 Букач Антоніна Василівна, директор Академії цифрового розвитку, Google for 
Education Certified Trainer, вчитель інформатики Білоцерківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 18 Білоцерківської міської ради Київської області 

Організація дистанційного навчання щодо використання додатків Google в 
освітній діяльності з метою підвищення цифрової компетентності педагогів 

 Іманова Севіндж Фазаір кизи, учитель Харківської гімназії №43 Харківської міської 
ради Харківської області 

Створення інтерактивних презентацій за допомогою Google Slides 
 Носкова Маргарита Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки та інноваційної освіти, директор центру інноваційних освітніх 



технологій Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти 
Національного університету «Львівська політехніка» 

Організація навчання в умовах тривалого карантину: здобутки та виклики у 
професійному розвитку вчителя 

 Богданова Ольга Олексіївна, завідувач навчально-методичної лабораторії ІКТ, 
медіаосвіти та системного адміністрування Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 

Електронне навчання засобами Genial.ly  
 Тимошенко Яніна Геннадіївна, директор методичного центру управління освіти 

Чернігівської міської ради 
Карантинні виклики. Досвід впровадження дистанційної освіти у Чернігові 
 Войчишин Олександра Дмитрівна, Войчишин Олександра Дмитрівна, директор 

Заліщицької державної гімназії - Microsoft Showcase School 2016-2020 та eTwinning School 
2018-2020, вчитель англійської мови, вчитель-новатор, вчитель-експерт та тренер 
Майкрософт, амбасадор програми SELMA, eTwinner, співорганізатор всеукраїнських літніх 
мовних шкіл для вчителів і учнів Camp LEAD та НУШ Форуму 

Виклики для освіти у часи цифрової трансформації: реалії та перспективи 
 Заменягре Олена Михайлівна, директор Мелітопольської загальноосвітньої школи І 

ІІІ ступенів № 8 Запорізької області 
Цифрове перетворення школи 
 Жорницька Тетяна Василівна, директор Одеської ЗОШ № 26 І-ІІІ ступенів 
Використання хмарного середовища G Suite в покращенні роботи освітнього 

закладу 
 Слуцька Ірина, вчитель інформатики Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 ШМР Сумської області 
Scrum Games та STREAM 
 Коршунова Ольга Вікторівна, головний редактор Видавничого дому «Освіта», 

вчитель інформатики ліцею «Престиж» м. Києва  
Інформатика з micro:bit. Реалізація інваріантного курсу інформатики із STEM-

підходами 
 

Доповідачі: Дрижал Олександр Михайлович, старший викладач кафедри теорії і методик 
викладання природничо-математичних дисциплін і технологій Хмельницького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 

Способи та засоби поширення інформації в інтернеті: сьогодення і реальність 
 Прокопчук Вікторія Ігорівна, доцент кафедри гри на музичних інструментах 
Рівненського державного гуманітарного університету 

Сучасні вектори розвитку музично-педагогічної освіти 
 Кондратова Людмила Григорівна, доцент кафедри ВОСІКТ ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України 
Організація дистанційного навчання в освітньому середовищі Google classroom 
 Каплун Світлана Вікторівна, завідувач кафедри методики природничо-

математичної освіти Харківської академії неперервної освіти 



Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів природничо-
математичних дисциплін 

 
Шамбір Наталія Володимирівна, завідувачка навчально-методичної лабораторії 

мистецтвознавчих дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
обласної ради 

Дистанційна освіта як нова освітня технологія розвитку сучасного суспільства 
 Чабан Христина Йосипівна, студентка кафедри педагогки та інноваційної освіти, 

Носкова Маргарита Вячеславівна, канд.пед.наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та 
інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка» 

З досвіду впровадження елементів дистанційного навчання у закладі загальної 
середньої освіти під час карантину 

 Хархаліс Оксана Несторівна, студентка кафедри педагогіки та інноваційної освіти, 
Носкова Маргарита Вячеславівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри педагогіки та 
інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»  

Про окремі особливості використання дистанційних форм навчання 
 Чигін Юлія Олегівна, студентка кафедри педагогки та інноваційної освіти, Носкова 

Маргарита Вячеславівна, канд.пед.наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та 
інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка» 

Умови успішного впровадження дистанційного навчання в закладах освіти 
 Чепак Тетяна Володимирівна, вчитель початкових класів КЗ «Молочанська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР 
Використання цифрових технологій в організації дистанційного навчання з 

дітьми з особливими освітніми потребами 
 Бобряк Людмила Казимирівна, вчитель, Одеський навчально-виховний комплекс 

«Гімназія № 7 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивчення англійськоїмови» 
Одеської міської ради Одеської області 

Можливості Microsoft ТEAMS для навчання і викладання предметів 
природничого циклу 

 Томенко Інна Олександрівна, завідувачка навчальної частини Одеського технічного 
коледжу Одеської національної академії харчових технологій, Задорін Володимир 
Володимирович, викладач інформатики, Одеський технічний коледж Одеської національної 
академії харчових технологій,  

Оцінювання якості навчання студентів в умовах дистанційної освіти 
 Лісняк Світлана Михайлівна, викладач спеціальних електротехнічних дисциплін 

Придніпровського державного металургійного коледжу 
Дистанційне навчання. Узагальнення досвіду та нові ідеї 
 Н. Бєлікова, О. Хомік, С. Індика, Східноєвропейський національний університет імені 

Лесі Українки 
Доступність електронних освітніх ресурсів LMS MOODLE та MICROSOFT 

TEAMS для дистанційного навчання студентів з інвалідністю 
 Сокуренко Людмила Михайлівна, професор Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця  
Цифровізація освітнього процесу та дистанційна освіта у ЗВО 
 



Білоусова Надія Валентинівна, Гордієнко Тетяна Володимирівна, доценти кафедри 
педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

Дистанційне навчання під час викладання педагогічних дисциплін  
Кірєєва Ольга Володимирівна, учитель української мови та літератури Криворізької 

загальноосвітньої школи № 108 
Навчання і виховання в особливих умовах 
 Горб Оксана Олександрівна, учитель української мови та літератури Криворізької 

загальноосвітньої школи № 108 
Навчання в особливих умовах  
Гребенщикова Людмила Петрівна, методист КЗ «ІМЦ» КМР 
Виховання в особливих умовах 
 Клець Оксана Олексіївна, майстер в/н ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне 

училище» 
Цифровізація освітнього процесу у закладах професійної освіти. Організація 

дистанційного навчання 
 Заволодько Ганна Едвардівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри системи 

інформації ім. В. О. Кравця Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут», Гайдар Наталія Костянтинівна, бакалавр Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

3D ТЕХНОЛОГІЇ В ОНЛАЙН ОСВІТІ 
 
Москальчук Сергій Сергійович, аспірант Київського університету імені Бориса 

Грінченка 
Особливості використання KAHOOT у процесі формування акцентологічної 

компетентності студентів-філологів 
 
Лебединська Ольга Вікторівна, методист навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Луганській області 
Технології дистанційного навчання при підготовці кваліфікованих робітників 

нової формації 
 
Курант Іванна Михайлівна, студентка НУ «Львівська політехніка»  
Чи була готова Україна до дистанційного навчання школярів в умовах 

карантину? 
 
Кулинич Олена Анатоліївна, заступник директора з навчально-методичної роботи 

Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище»  
Рівень розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти як передумова ефективного налагодження 
дистанційного навчання в умовах карантину 

 
Бурлака Олена Вікторівна, вчитель історії, заступник директора Городищенського 

економічного ліцею Городищенської районної ради Черкаської області  
Як модернізувати паперовий підручник за допомогою цифрових інструментів (на 

прикладі підручників історії) 



 
Головіна Світлана Валентинівна, учитель української мови Мелітопольської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Мелітопольської міської ради Запорізької 
області 

Використання сервісу Google Classroom на уроках української мови 
 
Скічко Тетяна Михайлівна, вчитель комунального закладу «Косарський ліцей 

Кам᾽янської районної ради Черкаської області»   
Організація дистанційної освіти в умовах сільської школи 
 
Борисенко Валентина Григорівна, учитель початкових класів Бобровицького ЗЗСО І-

ІІІ ступенів № 1 Чернігівської області 
Віртуальний клас CLASSDOJO - платформа для дистанційного навчання 

молодших школярів 
 
Вініченко Надія Олександрівна, викладач ДНЗ «Харківський регіональний центр 

професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування» 
Віртуальні уроки в умовах пандемії коронавірусу 
 
Миронова Сніжана Анатоліївна, методист міського методичного кабінету міського 

управління освіти ВЦА міста Торецьк Донецької області 
Сучасний електронний інструментарій на службі освітян 
 
Сокуренко Л.М., д.мед.н., професор Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця, Інституту біології і медицини Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка; Чайковський Ю.Б., д.мед.н., професор Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця;  Камінський Р.Ф., к.мед.н., доцент Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця; Дзевульська І.В., д.мед.н., професор 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; Яременко Л.М., д.мед.н., 
доцент Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 

Дистанційне навчання студентів медичних та стоматологічних факультетів 
 
Часнікова Олена Володимирівна, старший науковий співробітник Інституту 

педагогіки Національної академії педагогічних наук України 
Проблема розробки та застосування ІКТ-концепції для розвитку освіти 

 Деркач Лариса Миколаївна, доцент кафедри української мови Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки 

Використання додатків платформи Moodle для створення електронних освітніх 
ресурсів із філологічних дисциплін 
 

Слухачі: Кольцова Ольга Сергіївна, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання 
Херсонського державного університету 

 
Недостоєва Ірина Володимирівна, учитель математики, Одеська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 38 
 
Анастасьева Наталя Олександрiвна, викладач, ВНЗ КФВ «Марiупольський коледж 

мистецтв» м.Марiуполь, Донецька область 



 
Войтенко Анна Іванівна, учитель української мови та літератури Комунальної 

установи «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. О. Бутка» 
 
Чернова Людмила Юріївна, викладач Київського професійно-педагогічного коледжу 

імені Антона Макаренка 
 
Онищук Свiтлана Олександрiвна, методист кафедри методики викладання i змiсту 

освiти, Коммунальной заклад вищоi oсвiти "Одеська академiя неперервноi освiти Одеськоi 
обласноi ради" 

 
Андрущенко Інна Анатоліївна, заступник директора з виховної роботи, учитель 

української мови та літератури Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 
 
Зуєва Діана Ігорівна, вчитель іноземної мови Криворізької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 26 
 
Зуєва Валентина Пилипівна, вчитель української мови Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 26 
 Стешина Людмила Олександрівна, директор Криворізька загальноосвітня школа 

№ 108 
 Стеценко Антоніна Володимирівна, вчитель української мови та літератури 

Криворізької загальноосвітньої школи № 85 
 
Сало Леся Вікторівна, викладач Канівського коледжу культури і мистецтв 
 
Долгунова Ірина Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 116 Дніпропетровської області 
 Карпенко Ольга Іванівна, учитель української мови та літератури Мокрецького НВК 
 
Медвецький Юрій Олександрович, вчитель економіко-правового ліцею II-III ступенів 

Деснянського району міста Києва 
 
Олійник Оксана Михайлівна, директор СЗОШ № 8 Новокаховської МР Херсонської 

області 
 
Хоменко Любов Григорівна, доцент кафедри виробничо-інформаційних технологій та 

БЖД Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 Камінський Ростислав Феліксович, доцент Національного медичного університету 

імені О. О. Богомольця 
 Антоненко Анна Миколаївна, професор Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця 
 Ковальчук Олександр Іванович, завідувач кафедри КНУ 
 Царенко Олена Олексіївна, директор коледжу Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського 
 Багровецька Ірина Василівна, завідувач відділення Надвірнянського коледжу 

Національного транспортного університету 



 Серажим Світлана Миколаївна, викладач Полтавського базового медичного коледжу 
 Ваник Віталіна Віталіївна, вчитель-логопед Нетішинського центру комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю Хмельницької області 
 Черненька Людмила Борисівна, викладач ВП НУБіП України «Ірпінський економічний 

коледж» Київської області  
 Мотуз Тетяна Михайлівна, викладач Броварської міської дитячої музичної школи 

Київської області 
 Аркушина Ганна Феліксівна, доцент кафедри біології та методики її викладання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка 

 Бачинська Наталія Миколаївна, заступник директора Летичівського ліцею 
смт. Летичів Хмельницької області  

 Мазур Тереза Андріївна, викладач Комунального закладу вищої освіти «Вінницький 
гуманітарно-педагогічний коледж» 

 Капля Світлана Юріївна, викладач коледжу транспорту та комп’ютерних 
технологій ЧНТУ 

 
Мироняк Оксана Василівна, учитель англійської мови Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 1 Охтирської міської ради Сумської області, керівник Центру фахового зростання 
«Педагогічний Start Up» відділу освіти Охтирської міської ради Сумської області  

 
Омельчук Олена Володимирiвна, доцент НПУ iмені М. П. Драгоманова 
 
Овсяннікова Наталія Юріївна, доцент НАКККіМ м. Ворзель Київської області 
 
Куцин Оксана Тарасівна, викладач ЛНАУ Львівської області 
 
Житинська Марія Олександрівна, старший викладач Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 
 Смірнова Оксана Ярославівна, директор Олицької дитячої музичної школи 
 Дулгер Галина Анатоліївна, вчитель Ісаївського НВК Одеської області 
 Северіна Тетяна Миколаївна, заступник завідувача кафедри іноземних мов 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 
 
Дудус Тетяна Василівна, завідувач кабінету Державної установи «Науково-

методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» 
Лимаренко Тамара Миколаївна, вчитель початкових класів Академічного ліцею № 1 

імені А.С. Малишка 
 
Тархова Ольга Михайлівна, вчитель історії Хмельницького ліцею № 17 
 
Харченко Анна Миколаївна, доцент Національного транспортного університету 
 



Павлюк Лариса Петрівна, викладач, практичний психолог Комунального закладу 
вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 

 
Чаплинська Наталія Володимирівна, доцент Івано-Франківського національного 

медичного університету 
 
Мізіченко Тетяна Михайлівна, директор Комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків» Дніпровської міської ради 
 
Навроцька Маріана Миколаївна, викладач Кременчуцького педагогічного коледжу 

імені А. С. Макаренка Полтавської області 
 
Беседа Наталія Анатоліївна, декан факультету фізичної культури та спорту 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
 Брунець Тетяна Михайлівна, викладач ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище 

сфери послуг  
 Бойцанюк Світлана Іванівна, доцент кафедри в ТНМУ Тернопільської області 
 
Хмелянчишина Наталія Михайлівна, заступник директора з виховної 

роботи коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету Хмельницької 
області 

 
Сліпченко Ксенія Дмитрівна, вчитель класу домри дитячої музичної школи № 5 імені 

М. А. Римського-Корсакова м. Харків  
 Трикозюк Костянтин Сергійович, вчитель дитячої школи мистецтв № 2 імені П. І. 

Чайковського м. Харків  
 Ярощук Наталія Петрівна, практичний психолог, викладач Луцького педагогічний 

коледж 
 
Руденко Леонід Петрович, вчитель в Ружинської гімназії Житомирської області  
 
Матвієнко Леся Григорівна, завідувач лабораторії електронного навчання кафедри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 
викладання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

 Антонова Світлана В’ячеславівна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи Черкаської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 м. Черкаси 

 
Атанасова Галина Федорівна, вчитель фізики Радісненського ЗЗСО І - ІІІ ступенів 
смт. Радісне Одеської області  
 
Ведмідь Ірина Олександрівна, вчитель фізичної культури школи № 309 м. Києва 
 Стандрет Галина Несторівна, керівник гуртка-методист, педагог-організатор КЗ 

ТМР «Станція юних техніків» 
 
Веренич Лариса Валентинівна, викладач української мови Красноградського коледжу 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради 

 



Бобкова Олена Іванівна, методист Красноградського коледжу Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

 
Газиковська Людмила Володимирівна, викладач скрипки дитячої музичної школи № 3 

Херсонська області   
 
Суслова Віра Леонідівна, вчитель Ісаївського НВК Одеської області 
 
Вощиліна Альона Олександрівна, вчитель англійської мови Комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 4 Жовтоводської міської ради Дніпропетровської 
області 

 
Іваночко Надія Василівна, соціальний педагог Пнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Івано-

Франківської області 
 
Краснов Олександр Юрійович, вчитель фізики та математики Олександрівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів імені І. С. Буряка Харківської області 
 Коршунова Оксана Радіонівна, викладач математики та інформатики державного 

навчального закладу «Інгулецький професійний ліцей» 
 
Янюк Тетяна Петрівна, викладач музичної школи Волинської області 
 
Соколова Катерина Володимирівна, учитель української мови та літератури 

опорного закладу «Бутенківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ю. П. Дольд-Михайлика 
Кобеляцького району Полтавської області» 

 
Мирослава Мельник Іванівна, викладач ДМШ № 27 м. Києва 
 
Грималяк Наталія Михайлівна, викладач Доброгостівської ДМШ с. Доброгостів 

Львівської області  
 
Беседа Наталія Анатоліївна, декан факультету фізичної культури та спорту 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
 
Боровик Олена Григорівна, заступник директора, викладач Сумського фахового 

медичного коледжу  
 
Лузанова Тетяна Володимирівна, викладач, концертмейстер Волинського коледжу 

культури і мистецтв ім. І. Ф. Стравінського  
 
Білецька Світлана Анатоліївна, доцент Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди 
 
Рошинко Марина Юріївна, викладач Ужгородської дитячої школи мистецтв 

м. Ужгород Закарпатської області 
 
Федаш Катерина Золтанівна, викладач Ужгородської дитячої школи мистецтв 

м. Ужгород  
 
Антоненко Ольга Іванівна, вчитель спеціалізованої загальноосвітньої школи № 291 з 

поглибленим вивченням іноземної мови м. Києва  



 
Кисельова Тетяна Володимирівна, викладач Національного університету 

кораблебудування імені Адмірала Макарова Миколаївської області 
 
Сергієнко Юлія Сергіївна, учитель української мови та літератури спеціалізованої 

школи №16 м. Києва 
 
Лебідь Ольга Миколаївна, майстер виробничого навчання ДНЗ «Буцький ППЛ» 

Черкаської області 
 
Гусар Людмила Анатоліївна, викладач фортепіано, концертмейстер КЗСМО 

«Музична школа12» КМР Дніпропетровської області 
 
Музиченко Інна Петрівна, викладач Броварської дитячої школи мистецтв Київської 

області 
 
Саніна Ірина Олександрівна, учитель початкових класів Харківської гімназії № 12 
 
Помяновська Наталія Володимирівна, викладач по класу фортепіано, 

концертмейстер музичної школи № 1 ВККМ імені І. Ф. Стравінського м. Луцьк Волинської 
області 

Косюк Тетяна Ігорівна, директор будинку творчості м. Остер Чернігівської області  
 
Головня Юлія Анатоліївна, викладач в ПСМНЗ» Дитяча музична школа» м. Горішні 

Плавні Полтавської області 
 
Головня Анатолій Іванович, директор в ПСМНЗ» Дитяча музична школа» м. Горішні 

Плавні Полтавської області 
 
Шевченко Петро Зіновійович, викладач-методист ПСМНЗ «Дитяча музична школа» 

м. Горішні Плавні Полтавської області 
 
Мартинюк Ольга Анатоліївна, вчитель початкових класів Старобейзимської 

загальноосвітньої школи I-II ступенів с. Лавринівці Хмельницької області 
 
Золотовська Вікторія Сергіївна, викладач МК ХДМА Херсонської області 
 
Михайловська Дарина Ігорівна, викладач по класу скрипки ПСМНЗ «Дитяча музична 

школа Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області» 
 
Мамонтова Тетяна Олексіївна, викладач по класу фортепіано ПСМНЗ «Дитяча 

музична школа» Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області» 
 
Мілько Ірина Віталіївна, директор, учитель української мови та літератури 

Великобабчанського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської 
області 

 



Шульга Юлія Геннадіївна, методист комунального закладу «Роменська міська Мала 
академія наук учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області  

 
Токарська Олеся Анатоліївна, аспірантка ЖДУ ім. І. Франка Житомирської області 
 
Лакіза Ірина Іустинівна, учитель СЗШ № 228  м. Києва  
 
Солохіна Владислава Миколаївна, вчитель фізичної культури Музиківського ліцею 

Херсонської області 
  
Юревич Валентина Миколаївна, вчитель загальноосвітньої школи  №23 м. Луцьк 
 
Ляшко Людмила Василівна, вчитель Ільницької ДШМ, ЗОШ І-ІІ ступенів с. Ільниця, 

Іршавського району Закарпатської області 
 
Таргонська Олена Павлівна, викладач скрипки, директор КЗСМО «Музична школа 

№ 1» Дніпропетровської області 
 
Зирянова Ірина Олегівна, вчитель середньої загальноосвітньої школи № 31 

Дніпропетровської області  
 
Стечкевич Олег Орестович, доцент кафедри ПІО в НУ «Львівська політехніка» 

Львівської області 
 
Дзевульська Ірина Вікторівна, професор Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця  
 
Маєвський Олександр Євгенійович, завідувач кафедри клінічної медицини Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 
 
Базилевич Антон Вікторович, викладач по класу гітари ПСМНЗ «Дитяча музична 

школа» м. Горішні Плавні Полтавської області 
 
Солоненко Тетяна Євгеніївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, 

вчитель історії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Новокаховської міської ради 
Херсонської області 

 
Горюнова Олена Миколаївна, вчитель математики та інформатики гімназії-

інтернат № 13 м. Києва 
 
Ігнатенко Леся Євгенівна, методист науково-методичного центру м. Києва 
 
Бількевич Віта Володимирівна, доцент Білоцерківського національного аграрного 

університету 
 

Волошина Тетяна Валеріївна, вчитель початкових класів Побережненського НВК: 
ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ Вінницької області 

 



Обозна Вікторія Володимирівна, вчитель Херсонської гімназії № 1  
 
Вергелєсова Любов Михайлівна, концертмейстер ПСМНЗ «Дитяча музична школа» 

м. Горішні Плавні Полтавської області 
 
Завалій Ірина Володимирівна, викладач ПСМНЗ «Дитяча музична школа» м. Горішні 

Плавні Полтавської області 
 
Лиманська Ганна Андріївна, вчитель англійської мови Малокиріївської ЗОШ І-ІІ 

ступенів м. Бершадь Вінницької області 
 
Чернікова Людмила Антонівна, проректор Запорізького ОІППО  
 
Побігайленко Тетяна Валентинівна, заступник директора з НВР Конотопської ЗОШ 

№ 13 Сумської області 
Бундзяк Ольга Василівна, викладач скрипки Коломийської ДМШ № 2 м. Коломия Івано-

Франківської області 
 
Бєлікова Юлія Юріївна, учитель української мови та літератури КЗ «Степнянська 

ЗОШ Слобожанської селищної ради» Дніпропетровської області 
 
Воробйова Тетяна Іванівна, вчитель початкових класів Павлоградської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Дніпропетровської області 
 
Коваленко Наталя Володимирівна, викладач КЗ «Білгород-Дністровський коледж» 

Одеської області 
 
Клець Мирослава Миколаївна, вчитель ЗОШ I-III ступенів с. Будки Волинської 

області 
 
Дар’їна Світлана Леонідівна, викладач дитячої музичної школи № 3 ім. Бориса Гмирі 

Полтавської області 
 
Хрустік Лідія Олександрівна, викладач Житомирського фахового коледжу культури в 

мистецтв ім. Івана Огієнка 
 
Лучицька Наталя Юріївна, викладач Хмельницького торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ м. Хмельницький  
 
Приходько Ірина Анатоліївна, викладач природничих дисциплін КЗ СОР 

«Лебединський педагогічний коледж ім. А. С. Макаренка» Сумської області 
 
Козмачук Наталія Михайлівна, вчитель початкових класів Боянської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Чернівецької області 
 
Андреєва Наталія Михайлівна, викладач Хмельницького торговельно-економічного 

коледжу Київського національного торговельно-економічного університету 
 



Герасимчук Алла Вікторівна, заступник директора ДНЗ «Полонський 
агропромисловий центр професійної освіти» Хмельницької області 

 
Коробкова Наталія Костянтинівна, завідувач кафедри теорії літератури та 

компаративістики, кандидат філологічних наук, доцент Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова 

 
Кордиш Уляна Миколаївна, викладач Бориславського фахового медичного коледжу 

Львівської області 
 
Герасимик-Чернова Тетяна Павлівна, заступник директора Любешівського 

технічного коледжу Луцького НТУ Волинської області 
 
Гриців Тетяна Семенівна, вчитель англійської мови ліцею «Престиж» м. Києва 
 
Москалюк Юлія Михайлівна, вчитель математики та інформатики Лажівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Хмельницької області 
 
Скоропада Ярослав Євгенович, вчитель Горішньовигнанського НВК І-ІІІ ступенів 

Чортківського району Тернопільської області 
 
Сірецька Зіновія Василівна, викладач Вижницького фахового коледжу мистецтв та 

дизайну імені Василя Шкрібляка Чернівецької області 
 
Поджio Тетяна Юріївна, доцент кафедри мовної підготовки та комунікації в 

публічному управлінні Національної академії державного управління при Президентові 
України м. Київ 

 
Кобзарєва Тетяна Едуардівна, вчитель Запорізької загальноосвітньої школи I-ІІІ 

ступенів № 1 імені Т. Г. Шевченка  
 
Озерянська Наталя Вікторівна, заступник директора з навчальної роботи КЗСМО 

«Музична школа № 8»КМР Дніпропетровської області 
 
Шевченко Ірина Всеволодівна, заступник директора школи І-ІІІ ступенів № 245 

м. Києва 
 
Ястребова Тетяна Миколаївна, вчитель початкових класів ЗОШ І - ІІІ ступенів № 10 

м. Вознесенськ Миколаївської області 
 
Йорж Оксана Ігорівна, вчитель початкових класів Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 10 
 
Чайковський Юрій Богданович, завідувач кафедри гістології та 

ембріології в Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 
 
Горбунова Ольга Володимирівна, вчитель ліцею м. Києва  
 



Работнова Світлана Леонідівна, викладач ПСМНЗ «Дитяча музична школа» 
м. Горішні Плавні Полтавської області 

 
Гладяк Роксолана Мирославівна, вчитель ліцею Гроно ЛМР м. Львів  
 
Скавронська Лариса Іванівна, методист комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків» Дніпровської міської ради 
 
Подмазін Сергіи Іванович, завідуючии НМЦ психології і соціології освіти ОІППО 

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
 
Єрух Вікторія Володимирівна, викладач ПСМНЗ «Дитяча музична школа» м. Горішні 

Плавні Полтавської області 
 
Мельниченко Наталія Василівна, доцент кафедри біології в НПУ імені 

М. П. Драгоманова  
 
Супрун Наталія Іванівна, вчитель Канівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 імені 

Т. Г. Шевченка Черкаської області 
 
Дзюба Марина Анатоліївна, учитель ЗЗСО № 3 м. Чернігів   
 
Мажарова Наталія Михайлівна, викладач по класу домри і гітари ПСМНЗ дитяча 

музична школа м. Горішні Плавні Полтавської області  
 
Іванова Людмила Олександрівна, вчитель початкових класів Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 119 Дніпропетровської області 
 
Новомлинець Тетяна Миколаївна, методист КЗ методичний кабінет відділу освіти 

Добропільської міської ради Донецької області 
 
Шемет Тетяна Андріївна, викладач ПСМНЗ «Дитяча музична школа» м. Горішні 

Плавні Полтавської області 
 
Ковтанюк Максим Сергійович, викладач-стажист Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 
 
Жирова Тетяна Олександрівна, старший викладач КНТЕУ 
 
Вільгуцька Ольга Степанівна, заслужений працівник культури України, викладач-

методист вищої категорії Львівської державної дитячої музичної школи № 1 імені А. Кос-
Анатольського 

 
Никипорець Світлана Степанівна, викладач ВНТУ м. Вінниця ( 
 
Яренко Лариса Леонідівна, директор Черняхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської 

області 
 



Кондратова Вікторія Вадимівна, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти 
КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського» 

 
Мельник Лариса Іванівна, вчитель початкових класів Кодимського НВК Одеської 

області 
 
Асмоловська Дарія Володимирівна, викладач Івано-Франківської ДМШ № 1 

ім. М. Лисенка 
 
Мягких Богдан Дмитрович, методист науково-методичного центру м. Запоріжжя  
 
Рубежанська Наталія Юріївна, вчитель початкових класів Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 113 м. Харків  
 
Гайдук Інна Валеріївна, керівник хореографічного ансамблю комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 2» Дніпровської міської 
ради  

 
Винник Ольга Олексіївна, керівник хореографічного колективу комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 2» Дніпровської міської 
ради 

 
Костюченко Катерина Миколаївна, викладач ВПНУБіП України «Немішаївський 

агротехнічний коледж» 
 
Лут Єлизавета Володимирівна, викладач, концертмейстер ПСМНЗ «Дитяча музична 

школа» м. Горішні Плавні Полтавської області 
 
Дзюбенко Олена Леонідівна, доцент кафедри цивільного права Державного 

університету інфраструктури та технологій м. Києва 
 
Розквас Юлія Володимирівна, заступник директора з НВР Великоколоднівський НВК 

І-ІІІ ступенів с. Велике Колодно Львівської області 
 
Устинова Наталія Валентинівна, директор Херсонської гімназії № 1 Херсонської 

міської ради 
 
Калініна Катерина Геннадіївна, завідувач навчально-виробничої практики 

Маріупольського механіко-металургійного коледжу Донецької області 
 
Осипова Тетяна Віталіївна, завідувач навчально-виробничої практики КЗ 

«Бахмутскьий педагогічний коледж» Донецької області  
 
Снітинська Наталія Петрівна, викладач економічних дисциплін технічного коледжу 

ТНТУ ім. І. Пулюя 
 



Єрменчук-Гручман Ганна Михайлівна, старший викладач образотворчого 
мистецтва, естетичного виховання Волочиської дитячої школи мистецтв, Полянської 
ЗОШ, Центру розвитку дитини «Калинка» м. Волочиськ Хмельницької області 

 
Возненко Людмила Іванівна, викладач ДНЗ «Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною підготовкою»  
 
Пермінова Елеонора Веніамінівна, викладач теоретичних дисциплін КПНЗ ДМШ № 1 

Одеської області  
 
Суркова Ганна Павлівна, директор комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» 
 
Овчаренко Олександр Віталійович, майстер виробничого навчання ДНЗ «Київський 

професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»  
 
Коржова Олександра Володимирівна, педагог-організатор Балаклійської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Балаклійської районної ради Харківської області 
 
Кондратьєв Ігор Михайлович, кандидат філософських наук, професор кафедри 

філософії права НАВС 
 
Семацька Вікторія Олексіївна, завуч ЛДШМ № 11 Львівської області  
 
Троцька Олена Сергіївна, заступник директора Золочівського НВК «Школа радості»-

ДНЗ» Львівської області 
 
Ткачук Маргарита Олексіївна, вчитель школи І-ІІІ ступенів № 101 Шевченківського 

району м. Києва 
 
Вавріневич Олена Петрівна, професор НМУ імені О.О. Богомольця 
 
Кійко Інна Володимирівна, завідувачка відділення коледжу Національного 

фармацевтичного університету Харківської області 
  
Столяр Олена Миколаївна, заступник директора спеціалізованої школи № 210 м. Києва  
Феськів Надія Василівна, викладач; методист навчально-методичного кабінету 

Острівської музичної школи; навчально-методичний кабінет Тернопільського обласного 
методичного центру народної творчості  

 
Шафранська Марія Олегівна, викладач Збаразької районної комунальної музичної 

школи м. Збараж Тернопільської області 
 
Русяєва Марина Володимирівна, директор КПНЗ «Дитяча музична школа № 1 

м. Одеси» 
 
Ворона Анна Сергіївна, вчитель історії та правознавства Смілянського НВК «ЗОШ І 

ступеня - гімназія імені В.Т. Сенатора» Черкаської області 



 
Раскалєй Тетяна Яківна, доцент НМУ імені О.О. Богомольця 
 
Єрьоменко Олена Григорівна, вчитель початкових класів НВО «СЗНЗ І ст. 

«Гармонія»-гімназія ім. Т. Шевченка-ЦПВ «Контакт» м. Кропивницький Кіровоградської 
області 

Цифровізація освітнього процесу в початковій школі під час дистанційного 
навчання 

 
Сасіна Ірина Олександрівна, доцент Національного педагогічного університету імені 

М. Драгоманова 
 
Ворона Анна Сергіївна, вчитель історії та правознавства Смілянського НВК «ЗОШ І 

ступеня - гімназія імені В.Т. Сенатора» Черкаської області 
 
Шестопал Розалія Денисівна, завідувач заочним відділенням та курсів підвищення 

кваліфікації Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського 
 
Руско Надія Михайлівна, доцент Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу 
 
Сотник Інна Сергіївна, вчитель початкових класів Креативної Міжнародної Дитячої 

Школи 
 
Юхно Оксана Іванівна, викладач Сумського медичного коледжу 
 
Ляшенко Людмила Іванівна, викладач Сумського медичного коледжу - комунального 

закладу Сумської обласної ради 
 
Школа Олена Миколаївна, завідувач кафедри фізичного виховання Комунального 

закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
 
Вакуленко Галина Михайлівна, доцент кафедри українскої мови та методики її 

навчання Ніжинского державного університету імені Миколи Гоголя 
 
Клипа Наталія Іванівна, доцент Ніжинського державного університету 
 
Федотова Маріанна Олександрівна, асистент Центральноукраїнського національний 

технічний університет 
 
Петрова Ірина Сергіївна, вчитель англійської мови Дачненської ЗОШ № 1 
 
Фоменко Олена Валеріївна, доцент кафедри фізичного виховання, Комунальний заклад 

"Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради 
 
Бачинська Олена Миколаївна, к.е.н., викладач кафедри фінансів, економіки та 

економічної кібернетики, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-
економічний коледж  



 
Напрямок 4. Педагогіка партнерства в Новій українській школі 

 
Модератори:  Вознюк Алла Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти; 

Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу цифрових освітньо-
наукових систем Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», 
ініціатор всеукраїнського проєкту «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього 
процесу» 

 
Спікери: Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу цифрових освітньо-

наукових систем Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», 
ініціатор веукраїнського проєкту «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього 
процесу» 

Всеукраїнський проєкт «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього 
процесу» 

 Федунова Тетяна Миколаївна, директор спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва  

Організаційно-педагогічні умови батьківсько-вчительського партнерства у 
формуванні соціокультурного простору сучасної школи 

 Вознюк Алла Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти  

Педагогіка партнерства: практичне упровадження проєкту в Сумській області 
 
Мельник Олена Михайлівна, психологиня, арт-терапевтка, танцювально-рухова 

терапевтка, практикиня ненасильницької комунікації, кандидат на сертифікацію при 
Міжнародному центрі ненасильницького спілкування, координаторка міжнародного 
проекту «Сила добра» в Україні Одеської обласної групи медіації, співзасновниця «Студій 
інноваційних рішень» 

Енергія життя в педагогіці партнерства 
 
Шуневич Оксана Михайлівна, доцент кафедри методики викладання навчальних 

предметів Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Житомирської обласної ради  

Педагогіка партнерства: виклики та можливості 
 
Коцеба Тетяна Юріївна, Голова правління ГО «Федерація жінок за мир у всьому 

світі» 
Підтримка родин у забезпеченні розвитку та самореалізації дитини 
 
Ільїн Михайло Вікторович, Посол миру, голова Федерації всесвітнього миру, 

директор видавничого дому «Справи Сімейні», редактор газети 
Досвід реалізації проєкту «Школа миру» у партнерстві з батьками, вчителями та 

дітьми 
 



Кудрик Ліліана Григорівна, кандидат філософських наук, доцент, КЗ ЛОР «Львівський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Переваги освітнього коучингу в контексті педагогіки партнерства 
 
Банах Ольга Володимирівна, викладач кафедри педагогіки КЗ ЛОР «Львівський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»  
Педагогіка партнерства в Новій українській школі 

 
Бабко Тетяна Миколаївна, доцент кафедри менеджменту освіти та психології 

Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Запорізької обласної ради 

Педагогіка партнерства у Новій українській школі: перші кроки адміністративної 
команди 

 Турянський Ярослав Володимирович, Президент Всеукраїнської Асоціації 
«Відроджені гімназії України»; Жорницька Тетяна Василівна, директор Одеської ЗОШ 
№ 26 І-ІІІ ступенів, віце-президент Всеукраїнської Асоціації «Відроджені гімназії України» 

Педагогіка партнерства: співпраця освітян із міжнародними установами  
Доповідачі: Лиса Людмила Миколаївна, вчитель початкових класів СЗОШ № 27 І-ІІІ ступенів 

імені Дмитра Іваха м. Хмельницький 
Розвиток творчих та пізнавальних здібностей молодшого школяра 
 
Скічко Тетяна Михайлівна, вчитель комунального закладу «Косарський ліцей 

Кам᾽янської районної ради Черкаської області»   
Організація дистанційної освіти в умовах сільської школи 
 
Вахняк Надія Вікторівна, методист Департаменту співпраці з методистами та 

вчителями Видавничого дому «Освіта» 
Педагогіка партнерства закладу дошкільної освіти у контексті формування 

культури батьківства молодих сімей. 
 
Сабада Ірина Володимирівна, вчитель КЗ «Куп’янська СШ» ХОР 
Педагогіка партнерства – основні ідеї та принципи 

 
Слухачі: Ковалевич Ольга Павлівна, заступник директора, вчитель початкових класів 

середньої загальноосвітньої школи № 99 
 
Кошетар Марина Миколаївна, вчитель КЗ «Первозванівське навчально-виховне 

об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» 
Первозванівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області 

 
Шеденко Ніна Володимирівна, учитель української мови та літератури, класний 

керівник Берестівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Липоводолинської селищної 
ради Сумської області 

 
Шафорост Тетяна Павлівна, заступник директора з ВР ОЗ Великочернеччинська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
 



Іванова Світлана Ігорівна, вчитель Успенської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
ім. Г. П. Головенського 

 
Шиць Андрій Анатолійович, учитель української мови і літератури Волинського 

обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні 
 
Косміна Руслана Іванівна, учитель історії Волинського обласного ліцею з посиленою 

військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні 
 
Прищепа Світлана Костянтинівна, учитель іноземної мови Волинського обласного 

ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні 
 Лютовська Лілія Дмитрівна, учителька початкових класів Городнявської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Хмельницької області 
 Козубенко Тетяна Михайлівна, директор школи Смілянської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів № 2 м. Сміла Черкаської області  
 Олександрова Людмила Віталіївна, вчитель-логопед Софіївсько-Борщагівського НВК 

Київської області 
 Скрипник Інна Вікторівна, вчитель ЗЗСО № 230 м. Києва 
 
Давидова Тетяна Володимирівна, викладач в ДХСШ ім. Т. Г. Шевченка 
 
Коршовська Ольга Богданівна, вчитель початкових класів Бережницької гімназії 

Івано-Франківської області 
 Тархова Ольга Михайлівна, вчитель історії Хмельницького ліцею № 17 
 
Олійник Антоніна Володимирівна, викладач Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії  
 
Соколова Катерина Володимирівна, учитель української мови та літератури 

опорного закладу «Бутенківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ю. П. Дольд-Михайлика 
Кобеляцького району Полтавської області» 

 
Левченко Олена, вчитель початкових класів Кзш № 26 м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області 
 
Шипокіна Ірина Олексіївна, вчитель ОНЗ «Трепівська ЗШ І-ІІІ ступенів» 

Кіровоградської області 
Шульга Юлія Геннадіївна, методист комунального закладу «Роменська міська Мала 

академія наук учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області  
 
Токарська Олеся Анатоліївна, аспірантка ЖДУ ім. І. Франка Житомирської області 
 
Лакіза Ірина Іустинівна, учитель СЗШ № 228  м. Києва  
 
Волошина Тетяна Валеріївна, вчитель початкових класів Побережненського НВК: 

ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ Вінницької області 
 
Клітна Юлія Олександрівна, вчитель КЗО «СЗШ № 34» м. Дніпро  



 
Зазьоріна Лілія Павлівна, вчитель початкових класів СЗШ І-ІІІ ступенів № 18 

м. Сєвєродонецька Луганської області 
 
Бєлікова Юлія Юріївна, учитель української мови та літератури КЗ «Степнянська 

ЗОШ Слобожанської селищної ради» Дніпропетровської області 
 
Порощук Валентина Павлівна, учитель початкових класів Городецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Паланської сільської ради Уманського району  Черкаської області 
 
Козмачук Наталія Михайлівна, вчитель початкових класів Боянської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Чернівецької області 
 
Єлісєєва Людмила Володимирівна, практичний психолог, соціальний педагог 

Малокаховського ЗЗСО Херсонської області 
 
Дробина Олена, Полтавська область  
 
Ястребова Тетяна Миколаївна, вчитель початкових класів ЗОШ І - ІІІ ступенів № 10 

м. Вознесенськ Миколаївської області 
 
Йорж Оксана Ігорівна, вчитель початкових класів Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 10 
 
Герман Валентина Анатоліївна, методист ПОІППО ім. М. В. Остроградського 

Полтавської області  
 
Іванова Людмила Олександрівна, вчитель початкових класів Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 119 Дніпропетровської області 
 
Галка Наталя Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, 

учитель початкових класів Генічеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 
Генічеської районної ради Херсонської області 

 
Яренко Лариса Леонідівна, директор Черняхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської 

області 
 
Кондратова Вікторія Вадимівна, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти 

КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського» 

 
Матвеєва Світлана Олександрівна, вчитель КСШ № 71 м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області 
 
Єрменчук-Гручман Ганна Михайлівна, старший викладач образотворчого 

мистецтва, естетичного виховання Волочиської дитячої школи мистецтв, Полянської 
ЗОШ, Центру розвитку дитини «Калинка» м. Волочиськ Хмельницької області 

 



Поліщук Юлія Сергіївна, студентка Криворізького державного педагогічного 
університету Дніпропетровської області 

 
Столяр Олена Миколаївна, заступник директора спеціалізованої школи № 210 

м. Києва  
 
Дречевич Валентина Романівна, вчитель в ліцей № 12 м. Івано - Франківськ  
 
Ланець Лариса Борисівна, методист відділу освіти, культури,молоді та спорту 

відділу освіти, культури,молоді та спорту Знам'янської ОТГ 
 

Напрямок 5. Педагогічні підходи в STEM-освіті 
 

Модератори:  Косик Вікторія Миколаївна, директорка Центру освітнього консультування 
Чайковська Олена Антонівна, завідувачка кафедри комп’ютерних наук КНУКіМ, 

Голова правління STEM Коаліції, віце-президентка Української асоціації фахівців з 
інформаційних технологій, менеджерка проекту Еразмус+ Dcomfra в КНУКіМ 

 
Спікери: Патрикеєва Олена Олександрівна, начальник відділ STEM-освіти ДНУ «Інститут 

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

STEM-світ інноваційних можливостей 
 Коршунова Ольга Вікторівна, головний редактор Видавничого дому «Освіта», 

вчитель інформатики ліцею «Престиж» м. Києва 
STEM лабораторія на основі micro:bit: склад, можливості та перспективи 

 Чайковська Олена Антонівна, завідувачка кафедри комп’ютерних наук КНУКіМ, 
Голова правління STEM Коаліції, віце-президентка Української асоціації фахівців з 
інформаційних технологій, менеджерка проекту Еразмус+ Dcomfra в КНУКіМ  

Рамка цифрових компетентностей для викладачів закладів вищої освіти 
 Косик Вікторія Миколаївна, директорка Центру освітнього консультування 
Поєднання математики, мистецтва та технологій в STEM-проєкті 
 Фаренюк Олег Ярославович, доцент факультету прикладних наук УКУ 
STEM-освіта в закладах освіти 
 Марченко Володимир Леонідович, спеціаліст із розробки і впровадження 

інформаційних і STEM технологій Видавничого дому «Освіта» 
Мейкерство як дієвий інструмент для формування SOFT SKILLS молоді 
 Кучеровська Вікторія Олександрівна, менеджер освітніх програм компанії «Accord 

Group», фахівець з інноваційної освіти, тренер навчального центру «STEAM-train» 
STEAM-лабораторія - філософія об'єднання наукових методів пізнання, 

інженерного дизайну та якісного навчального обладнання 
 Каченюк Анна Сергіївна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Летичівський ліцей 2 Летичівської селищної ради Хмельницької області 
Використання веб-квестів на уроках біології в Летичівському ліцеї № 2, як 

елемент STEM-освіти 



 
Доповідачі: 
Корчевська Оксана Григорівна, викладач вищого професійного училища № 33 м. Києва 
Використання STEM - технологій під час вивчення курсу фізики у ПТНЗ як засіб 

формування ключових компетентностей учнів 
 Никипорець Світлана Степанівна, викладач Вінницького національного технічного 

університету 
INTEGRATING LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES IN TECHNICAL 

HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 Топчій Ірина Вікторівна, учитель трудового навчання, основ здоров’я Запорізької 

гімназії № 11 Запорізької міської ради Запорізької області 
Використання технології BYOD в українській школі 
 Гагаріна Наталія Павлівна, старший викладач кафедри дошкільної та початкової 

освіти Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Зайцева Світлана Костянтинівна, 
директор  дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №70 «Оленка»  комбінованого 
типу, Кіровоградської міської ради 

Складові STREAM-освіти в роботі з дошкільниками 
 Турчин Валентина Олександрівна, вчитель хімії в Боярський академічний ліцей 

«Престиж» 
STEM освіта – новітні можливості сучасного вчителя 
 
Слухачі: Русановська Наталія Юріївна, вчителька Летичівського ліцею № 2 Летичівської 

селищної ради Хмельницької області 
 Бобруйко Катерина Миколаївна, учитель Козелецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 
 Безрук Тетяна Ігорівна, вчитель інформатики КЗО «Середня загальноосвітня школа 

№ 31» ДМР 
 
Ліпінська Тетяна Миколаївна, вчитель інформатики Бучанської української гімназії 
 Данилова Галина Олександрівна, вчителька біології та основ здоров’я Нерубайської 

загальноосвітньої школи № 2 І - ІІІ ступенів Біляївського району Одеської області 
 
Матвеєва Світлана Олександрівна, посада вчитель Криворізької спеціалізованої 

школи № 71 м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 
 Матушевська Ірина Андріївна, студентка Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка 
 
Сусь Сергій Іванович, учитель математики Волинського обласного ліцею з посиленою 

військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні 
 
Коришко Оксана Леонідівна, учитель інформатики Волинського обласного ліцею з 

посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні 
 
Погоріла Вікторія Володимирівна, учитель інформатики Волинського обласного 

ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні 
 



Зайцева Світлана  Костянтинівна, директор ДНЗ «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 70 «Оленка» комбінованого типу м. Кропивницького 

 Колоколова Алла Михайлівна, вихователь-методист дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) № 70 «Оленка» комбінованого типу м. Кропивницького 

 Сидорець Тетяна Володимирівна, керівник гуртка, методист станції юних техніків 
м. Ніжин Чернігівської області 

 Капля Світлана Юріївна, викладач коледжу транспорту та комп’ютерних 
технологій ЧНТУ 

 
Карпик Світлана Миколаївна, вчитель Тернопільської ЗОШ № 2 
 
Давидова Тетяна Володимирівна, викладач в ДХСШ ім. Т. Г. Шевченка 
 
Коршовська Ольга Богданівна, вчитель початкових класів Бережницької гімназії 

Івано-Франківської області 
 Анохіна Тетяна Володимирівна, вчитель Овлашівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Сумської області 
 Щербина Аліна Іванівна, вчитель Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 11 Сумської області 
 
Мізіченко Тетяна Михайлівна, директор Комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків» Дніпровської міської ради 
 
Рибкіна Людмила Василівна, заступник директора КПНЗ ЦДЮТ Металургійного 

району КМР Дніпропетровської області  
 
Запорожець Світлана Степанівна, вчитель початкових класів КЗ ЛОР «Жовківський 

НРЦ І-ІІ ст. «Злагода» Львівської області 
 
Краснов Олександр Юрійович, вчитель фізики та математики Олександрівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів імені І. С. Буряка Харківської області 
 
Атанасова Галина Федорівна, вчитель фізики Радісненського ЗЗСО І - ІІІ ступенів 
смт. Радісне Одеської області 
  
Ведмідь Ірина Олександрівна, вчитель фізичної культури школи № 309 м. Києва  
 
Тарасова Тетяна Сергіївна, завідувач методичним відділом в Комунальний заклад 

«Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради 
 
Ошега Зоя Семенівна, завідувач РМК КУ «Петрівський РЦОЗО» Петрівської районної 

ради Кіровоградської області 
 
Оліфер Аліна Анатоліївна, керівник гуртка центру творчості дітей та юнацтва 

Деснянської селищної ради Чернігівської області 
 
Гузік Віта Григорівна, вчитель української мови та літератури Криворізької 

загальноосвітньої школи № 99 Дніпропетровської області 
 



Антоненко Ольга Іванівна, вчитель спеціалізованої загальноосвітньої школи № 291 з 
поглибленим вивченням іноземної мови м. Києва  

 
Шипокіна Ірина Олексіївна, вчитель ОНЗ «Трепівська ЗШ І-ІІІ ступенів» 

Кіровоградської області 
 
Мачуський Валерій Віталійович, завідувач лабораторії позашкільної освіти 

Інституту проблем виховання НАПН України 
  
Телячук Наталія Володимирівна, викладач ВТЕК КНТУ Вінницька область 
 
Соларьова Наталія Олександрівна, заступник директора, учитель мови та 

літератури комунальної установи «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27», 
м. Суми, Сумської області 

 
Глущенко Ганна Миколаївна, методист в НМЦ ПТО у Вінницькій області 
 
Шульга Юлія Геннадіївна, методист комунального закладу «Роменська міська Мала 

академія наук учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області  
 
Токарська Олеся Анатоліївна, аспірантка ЖДУ ім. І. Франка Житомирської області 
 
Долга Наталія Володимирівна, вчитель Бабинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернівецької 

області 
 
Новицька Тетяна Вікторівна, учитель початкових класів Генічеської санаторної 

загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради  
 
Брусенська Олена Вiкторiвна, учитель початкових класiв ЗОШ I-III ступенів № 7 

м. Таврiйськ Херсонської області 
 
Гуменюк Інна Петрівна, методист вищого художнього професійно-технічного 

училища № 5 м. Вінниці 
 
Лавришин Наталія Петрівна, вчитель географії Підгородецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Сколівський район Львівської області 
 
Поморська Алла Володимирівна, заступник директора, вчитель інформатики 

Бучацький ліцей Тернопільської області 
 
Короткова Олена Василівна, викладач фортепіано, концертмейстер дитячої 

музичної школи № 5 м. Миколаїв 
 
Мухіна Олена Володимирівна, вчитель початкових класів КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів № 3 

Жовтоводської міської ради Дніпропетровської області 
 
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна, вчитель Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко 

Карлівської районної ради Полтавської області  



 
Сліпович Наталія Михайлівна, вчитель математики ЗОШ № 1 м. Синельникове 

Дніпропетровської області 
 
Кондзелко Оксана Степанівна, вчитель Рава-Руської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Львівської області 
 
Конотоп Павло Миколайович, заступник директора Недригайлівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Недригайлівської селищної ради Сумської області  
 
Козмачук Наталія Михайлівна, вчитель початкових класів Боянської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Чернівецької області 
 
Хлань Алла Іванівна, вчитель математики Колодненського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Тернопільської області 
 
Москалюк Юлія Михайлівна, вчитель математики та інформатики Лажівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Хмельницької області 
 
Медведєва Анжеліка Максимівна, методистка КУ «Методично-консалтинговий 

Центр Маріупольської міської ради Донецької області» 
 
Мерінова Вікторія Євгеніївна, вчитель хімії та біології Рівнопільськаої ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Волноваської районної ради Донецької області 
 
Харченко Віра Василівна, директор Нижньоторгаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Херсонської області 
 
Бобеляк Марта Адамівна, вчитель ліцею «Гроно» Львівської області  
 
Фрол Марія Анатоліївна, заступник директора КМДШ м. Києва 
3 
Ястребова Тетяна Миколаївна, вчитель початкових класів ЗОШ І - ІІІ ступенів № 10 

м. Вознесенськ Миколаївської області 
 
Йорж Оксана Ігорівна, вчитель початкових класів Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 10 
 
Горбунова Ольга Володимирівна, вчитель ліцею м. Києва  
 
Северенчук Наталія Яківна, методист міського методичного кабінету управління 

освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради 
 
Скавронська Лариса Іванівна, методист комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків» Дніпровської міської ради 
 
Буковська Оксана Іванівна, керівник проектів ПО «Ліцей Греміум» в ПО «Ліцей 

Греміум» м. Києва 



 
Гірняк Ірина Адамівна, заступник директора з виховної роботи НВК «Любинцівський 

ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ» с. Любинці Львівської області 
 
Кондратова Вікторія Вадимівна, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти 

КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського» 

Герасимець Наталія Андріївна, методист КУ «Методично-консалтинговий Центр 
Маріупольської міської ради Донецької області» 

 
Данішевська Наталія Володимирівна, вчитель початкових класів НВК «Гімназія - 

спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов» м. Генічеськ 
Херсонської області 

 
Ковальчук Лєна, Хмельницька область 
 
Рубежанська Наталія Юріївна, вчитель початкових класів Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 113 м. Харків  
 
Ніколаєва Оксана Миколаївна, заступник директора гімназії № 107 «Введенська» 

м. Києва  
 
Устинова Наталія Валентинівна, директор Херсонської гімназії № 1 Херсонської 

міської ради 
 
Дерека Світлана Анатоліївна, вчитель гімназії № 191 м. Києва 
 
Калуга-Семенкова Леся Петрівна, заступник директора з НВР центру позашкільної 

роботи м. Києва 
 
Братошевська Світлана Вікторівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 29 Миколаївської міської ради Миколаївської 
області  

 
Спаська Інна Вікторівна, вчитель математики та інформатики Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Сумської області  
 
Коржова Олександра Володимирівна, педагог-організатор Балаклійської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Балаклійської районної ради Харківської області 
 
Коваль Ольга Олександрівна, вчитель початкових класів Марганецької спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 9 з поглибленим вивченням окремих предметів 
Дніпропетровської області 

 
Макаренко Надія Петрівна, вчитель біології Полтавської ЗОШ № 9 
 
Митрошенко Інна Михайлівна, учитель гімназії № 20 Херсонської області 
 



Сажієнко Тетяна Валеріївна, викладач Державного навчального закладу 
«Професійно-технічне училище № 40 м. Новоукраїнка» Кіровоградська області 

 
Столяр Олена Миколаївна, заступник директора спеціалізованої школи № 210 м. Києва  
 
Пилипчук Світлана Володимирівна, вчитель хімії НВК «Сапанівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів - ДНЗ» Тернопільської області 
 
Школа Олена Миколаївна, завідувач кафедри фізичного виховання Комунального 

закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
 
Напрямок 6. Впровадження інноваційних освітніх проектів з метою забезпечення 

якості освітнього процесу 
Модератори: Марченко Володимир Леонідович, спеціаліст із розробки і впровадження 

інформаційних і STEM технологій Видавничого дому «Освіта» 
Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу цифрових освітньо-

наукових систем Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 
 
Спікери: 
Гущина Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри відкритих 

освітніх систем та ІКТ ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
Інноваційні підходи щодо реалізації проєкту «Я дослідник 2.0». Курс «Я досліджую 

світ» для НУШ 
 Васильєва Дарина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН 
України, авторка адаптації курсу «Математика» за сінгапурською методикою 

Сiнгапурська математика в початковій школi 
 Веліченко Валентина Михайлівна, координаторка програми Служби підтримки 

програми eTwinning Plus в Україні 
Презентація програми eTwinning Plus 
 Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу цифрових освітньо-

наукових систем Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 
Інноваційні освітні проєкти практичного спрямування 
 Дячук Олександр Олександрович, викладач Інституту неперервної освіти 

національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
Інноваційний освітній проєкт всеукраїнського рівня «Електронний журнал 

«Атомс» для закладів загальної середньої освіти 
 
 Харітоненко Леся, директорка Ірпінського НВО «Ірпінський ліцей інноваційних 

технологій - Мала академія наук» Ірпінської міської ради Київської області, регіональна 
тренерка та експертка НУШ , сертифікована тренерка з програми лідерства, коуч, 
ігротехнік, авторка та розробниця настільних розвивальних ігор, методолог , переможниця 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу « Учитель року 2020» 

Через інновації до якісної освіти 
 Санковська Ірина Мечиславівна, викладачка кафедри дошкільної і початкової освіти 
Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, 



тренерка НУШ, авторка навчально-методичних матеріалів НУШ з громадянської та 
екологічної освіти, тренерка з екологічної освіти та виховання, членкиня ГО «Екологічний 
клуб «Зелена Хвиля» та ЕК «Еремурус», активна учасниця кліматичного руху в Україні, 
експертка Всеукраїнського проекту «Екошкола», переможець конкурсу «Освітній Оскар-
2017» у номінації «Методист», авторка понад 30 навчально-методичних матеріалів з 
екологічної освіти, автор навчально-методичних матеріалів та рекомендацій до НМК 
«Зелений пакет для дітей», «Чорноморська скринька», «SPARE», «Крок за кроком» (Green 
Steps) та «Дій за озон» (OzonAction) - міжнародні екологічні проекти 

Аналіз шкільної екологічної освіти (2010-2020) 
 Гущина Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри відкритих 

освітніх систем та ІКТ ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
Інструменти впровадження проєкту «Я дослідник» у заклади загальної середньої 

освіти  
Нестерова Марья Олександрівна, професор національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова 
Європейський досвід соціальної згуртованості в освіті  
Паздрій Віталій Ярославович, кандидат економічних наук, доцент ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Проєктна діяльність для розвитку закладу освіти 
 Долгий Марія Мар'янівна, заступник директора з виховної роботи Одеського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія 7 - спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 
вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області   

CROSS-Форум «Разом ми змінимо світ!» як інноваційна форма роботи з 
учнівською молоддю 

 
Доповідачі: Логвиненко Наталія Миколаївна, вчитель Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст. № 1 
Досягнення якісного рівня освітнього процесу шляхом впровадження 

інноваційних освітніх проектів 
 Козак Тетяна Валентинівна, доцент Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова 
Удосконалення професійної педагогічної компетентності  
 Івасюк Галина Іванівна, директор Летичівського ліцею № 2 Летичівської селищної 

ради Хмельницької області 
Впровадження інноваційних проєкті в освітню діяльність Летичівського ліцею 

№ 2 
 Чайковський Юрій Богданович, завідувач кафедри гістології та ембріології 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 
Психодрама як ефективний метод навчання на кафедрі гістології 
 Пономаренко Юлія Вікторівна, заступник директора з НВР Харківської гімназії 

№ 152  
Компетентісний підхід у викладанні математики 
 Якименко Юлія Данилівна, учитель Комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 імені Панаса Мирного» Полтавської міської ради 
Полтавської області 



Інтернет- ресурси на уроках української мови та літератури 
 Лисицина Світлана Юріївна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 
Управління процесом формування особистостей учнів засобами соціально-

емоційного і етичного навчання 
 Масицька Тетяна Євгенівна, професор кафедри української мови Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 
Формування мовленнєвої активності у студентів-іноземців на практичних 

заняттях курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» 
 Андросович Ксенія Анатоліївна, завідувач відділу інтелектуального розвитку 

обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України 
Проект тьюторського супроводу процесу соціальної адаптації обдарованих учнів 
 Назаренко Наталія Степанівна, доцент кафедри англійської мови Національної 

академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 
Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників на 

заняттях з англійської мови 
 Яхненко Ольга Вікторівна, заступник директора школи Черкаської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області 
Впровадження інноваційних освітніх проектів з метою забезпечення якості 

освітнього процесу 
 Ганніч Алла Євгеніївна, вчитель початкових класів Корюківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 1 
Використання проєктної технології в початковій школі 
 Матіяш Тетяна Олексіївна , викладач Хмельницького політехнічного коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 
Інноваційні процеси та технології в українській освіті на сучасному етапі 
 Петрова Алла Іванівна, викладач Хмельницького базового медичного коледжу 
Використання інноваційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін в 

умовах дистанційного навчання 
 Фонарюк Тетяна Іванівна, вчитель української мови і літератури Чернівецької 

гімназія № 6 ім. Олександра Доброго 
Методика CLIL на уроках у школі з румунською мовою навчання 
 Наришкова Тетяна Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Одеська загальноосвітня школа № 26 І-ІІІ ступенів 
Розвиток творчої особистості учнів на підставі особистісно орієнтованого підходу 
 Плецан Христина Василівна, доцент КНУКІМ 
Впровадження інноваційних освітніх проєктів у закладах вищої освіти  
 Лисокобилка Світлана Іванівна, вчитель української мови та літератури 

Овсюківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гребінківського району Полтавської області 
Критичне мислення на уроках української літератури 
 



Долгий Марія Мар'янівна, заступник директора з виховної роботи Одеського 
навчально-виховного комплексу «Гімназія 7 - спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 
вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області   

CROSS-Форум «Разом ми змінимо світ!» як інноваційна форма роботи з 
учнівською молоддю 

 Подгорна Світлана Миколаївна, старший викладач вищої категорії Полтавської 
дитячої музичної школи № 3 імені Бориса Гмирі 

Психологічний настрій та підготовка учнів до сценічного виступу 
 Подгорна Світлана Миколаївна, старший викладач вищої категорії Полтавської 

дитячої музичної школи № 3 імені Бориса Гмирі  
Психологічний настрій та підготовка учнів до сценічного виступу 
 
Чупахіна Світлана Василівна, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і 

спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» 

Реалізації проєктної технології в процесі підготовки майбутніх педагогів до 
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Зубехіна Тетяна Василівна, завідувач кафедри економіки та туризму Академії 

рекреаційних технології і права м. Луцьк  
 
Філімонова Юлія Миколаївна, вчитель інформатики Синельниківської ЗОШ № 1 

Дніпропетровської області 
 
Поселюжна Віра Богданівна, викладач Чортківського гуманітарно-педагогічного 

коледжу імені Олександра Барвінського м. Чортків Тернопільської області 
 
Побігайленко Тетяна Валентинівна, заступник директора з НВР Конотопської ЗОШ 

№ 13 Сумської області 
 
Коваленко Наталя Володимирівна, викладач КЗ «Білгород-Дністровський коледж» 

Одеської області 
 
Гаврилова Юлія Борисiвна, викладач щколи мистецтв м. Херсон  
 
Домаскіна Олена Анатоліївна, вчитель Бердянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 

Запорізької області 
 
Гаврилюк Оксана Вікторівна, викладач КЕПК КНТЕУ м. Коломия Івано-Франківської 

області 
 
Гриців Тетяна Семенівна, вчитель англійської мови ліцею «Престиж» м. Києва 
 
Москалюк Юлія Михайлівна, вчитель математики та інформатики Лажівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Хмельницької області 
 



Медведєва Анжеліка Максимівна, методистка КУ «Методично-консалтинговий 
Центр Маріупольської міської ради Донецької області» 

 
Бережна Світлана Миколаївна, завідуюча районного методичного кабінету 

м. Решетилівка Полтавської області 
 
Кобзарєва Тетяна Едуардівна, вчитель Запорізької загальноосвітньої школи I-ІІІ 

ступенів № 1 імені Т. Г. Шевченка  
 
Буцяк Вікторія Іванівна, доцент Рівненського державного гуманітарного 

університету  
 
Шевченко Ірина Всеволодівна, заступник директора школи І-ІІІ ступенів № 245 

м. Києва 
 
Горбунова Ольга Володимирівна, вчитель ліцею м. Києва  
 
Юрків Наталія Євгенівна, інструктор з фізкультури ДНЗ м. Івано-Франківськ 
 
Ковтанюк Максим Сергійович, викладач-стажист Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 
 
Мусоріна Марина Олександрівна, методист ПП і ПКМ ДІ НУ «ОМА» Одеської 

області  
 
Кутеньова Наталія Борисівна, завідувач закладу дошкільної освіти № 72 центру 

розвитку дитини м. Чернігів 
 
Никипорець Світлана Степанівна, викладач ВНТУ м. Вінниця ( 
 
Яренко Лариса Леонідівна, директор Черняхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської 

області 
 
Ковальчук Лєна, Хмельницька область 
 
Гайдук Інна Валеріївна, керівник хореографічного ансамблю комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 2» Дніпровської міської 
ради  

 
Винник Ольга Олексіївна, керівник хореографічного колективу комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 2» Дніпровської міської 
ради 

 
Костюченко Катерина Миколаївна, викладач ВПНУБіП України «Немішаївський 

агротехнічний коледж» 
 
Кравець Олександра Василівна, викладач коледжу електрифікації ДДАЕУ м. Дніпро  
 



Кисла Наталія Іванівна, викладач КЗ «Білгород-Дністровський педагогічний коледж» 
Одеської області 

 
Казимир Яна Валеріївна, спеціаліст І категорії Київського професійно педагогічного 

коледжу імені Антона Макаренка 
 
Дзюбенко Олена Леонідівна, доцент кафедри цивільного права Державного 

університету інфраструктури та технологій м. Києва 
 
Лисенко Наталія Миколаївна, викладач Торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

  
Стрілець Тетяна Володимирівна, викладач Харківського вищого коледжу мистецтв 
 
Конончук Світлана Анатоліївна, вчитель спеціалізованої школи № 64 м. Києва 
 
Устинова Наталія Валентинівна, директор Херсонської гімназії № 1 Херсонської 

міської ради 
 
Дерека Світлана Анатоліївна, вчитель гімназії № 191 м. Києва 
 
Кобилева Ольга Миколаївна, учитель англійської мови ХОШ № 26 
Калуга-Семенкова Леся Петрівна, заступник директора з НВР центру позашкільної 

роботи м. Києва 
 
Протасова Тетяна Миколаївна, керуючий пiдприємством харчування в кейтеринговій 

компанії на заводi P&G Дніпропетровської області 
 
Снітинська Наталія Петрівна, викладач економічних дисциплін технічного коледжу 

ТНТУ ім. І. Пулюя 
 
Єрменчук-Гручман Ганна Михайлівна, старший викладач образотворчого 

мистецтва, естетичного виховання Волочиської дитячої школи мистецтв, Полянської 
ЗОШ, Центру розвитку дитини «Калинка» м. Волочиськ Хмельницької області 

 
Овчаренко Олександр Віталійович, майстер виробничого навчання ДНЗ «Київський 

професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»  
 
Романів Людмила Вікторівна, доцент ЧНУ ім. Ю. Федьковича Чернівецької області 
 
Горбенко Інна Олександрівна, вчитель фізичної культури Бердянської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 Запорізької області 
 
Кондратьєв Ігор Михайлович, кандидат філософських наук, професор кафедри 

філософії права НАВС 
 
Золотова Ірина Сергіївна, викладач, концертмейстер, завідуюча відділом 

концертмейстерів Київської дитячої музичної школи № 7 ім. І. Шамо м. Києва 
 



Митрошенко Інна Михайлівна, учитель гімназії № 20 Херсонської області 
 
Яроха Світлана Володимирівна, викладач по класу фортепіано Полтавської дитячої 

музичної школа № 3 ім. Бориса Гмирі 
 
Паламарчук Оксана Анатоліївна, викладач закладу «Вінницька дитяча музична школа 

№ 1» 
 
Морська Наталія Львівна, доцент Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка 
 
Литвин Любов Мирославівна, доцент Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка 
 
Морська Наталія Львівна, доцент Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка 
 
Литвин Любов Мирославівна, доцент Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка 
 
Зирянова Ірина Олегівна, учитель інформатики, Комунальний заклад освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 31»  
 
Демиденко Світлана Вадимівна, заступниця директорки Центру дитячої та 

юнацької творчості 
 
Дорошенко Ірина Іванівна, вчитель інформатики ліцею № 5 Івано-Франківської 

міської ради 
 
Столярова Тетяна Миколаївна, заступник директора з навчальної роботи Дитячої 

художньої школи відділу культури ММРЗО 
 
Ковальчук Надія Миколаївна, доцент кафедри теорії фізичного виховання та 

рекреації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
 
Гнітецька Тетяна Володимирівна, доцент кафедри теорії фізичного виховання та 

рекреації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
 
Павлишина Наталія Борисівна, завідувач кафедри освітніх, педагогічних технологій, 

ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права» 
 
Полянчук Тетяна Михайлівна, викладач ДМШ м. Надвірна 
 
Каковкіна Ольга Анатоліївна, доцент кафедри педагогіки і психології Придніпровської 

державної академії фізичної культури і спорту, м. Дніпро 
 
Прокопчук Вікторія Ігорівна, доцент кафедри гри на музичних інструментах 

Рівненського державного гуманітарного університету 



 
Родіна Юлія Дмитрівна, доцент кафедри педагогіки і психології Придніпровської 

державної академії фізичної культури і спорту, м. Дніпро 
 
Каковкіна Ольга Анатоліївна, доцент кафедри педагогіки і психології Придніпровської 

державної академії фізичної культури і спорту, м. Дніпро 
 
Іжук Олена Володимирівна, учитель української мови та літератури, Чорноморська 

загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 Чорноморської міської ради, м.Чорноморськ, 
Одеська область 

 
Напрямок 7. Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта 

 
Модератори:  Паржницький Віктор Валентинович, начальник відділу науково-методичного 

забезпечення професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
Петрович Василь Сергійович, Заслужений працівник освіти України, член президії 

ВАПП, директор ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 
підготовкою» 

Щербак Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент, 
викладач вищої категорії, викладач-методист, директор Київського професійно-
педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

 
Спікери: Паржницький Віктор Валентинович, начальник відділу науково-методичного 

забезпечення професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
Професійна освіта у умовах сьогодення 
 Петрович Василь Сергійович, Заслужений працівник освіти України, член президії 

ВАПП, директор ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 
підготовкою», директор ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та 
фізичною підготовкою» 

Професійна освіта: сучасні професії широких кваліфікацій  
Онопрієнко Людмила Михайлівна, науковий співробітник відділу науково-

методичного забезпечення професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 
Меркулова Людмила Олексіївна, методист вищої категорії відділу науково-методичного 
забезпечення професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Науково-методичне забезпечення професійної освіти Шорохова Олександра Анатоліївна, методист навчально-методичного центру 
професійно-тпехнічної освіти у Дніпропетровській області 

Педагогічна лабораторія «STEM-освіта в дії» та академія Cisco на база НМЦ ПТО 
у Дніпропетровській області 

 Ігнатченко Костянтин Андрійович, заступник директора Київського ВПУ 
машинобудування та комп'ютерно-інтегрованих технологій, тренер навчального центру 
«STEAM-train» 

Числове програмне управління як основа сучасного виробництва 
 Боснюк Павло Зіновійович, Відмінник освіти України, начальник Волинського 

обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні 
Національно-патріотичне виховання ліцеїстів 
 



Кочубей Наталія Василівна, завідувач кафедри менеджменту та інноваційних 
технологій соціокультурної діяльності національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова  

Спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності» в умовах педагогічного 
університету 

  
Доповідачі: Возненко Людмила Іванівна, голова методичної комісії, спеціаліст вищої категорії, 

викладач методист ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та 
фізичною підготовкою» 

Інформаційні технології в закладах професійної освіти  
 Славопас Оксана Миронівна, викладач Тернопільського вищого професійного училища 

сфери послуг та туризму 
З досвіду вдосконалення навчання щодо вироблення в учнів практичного і 

творчого застосування ключових компетентностей учнів під час уроків з основ 
конструювання одягу 

 Вахняк Надія Вікторівна, методист Департаменту співпраці з методистами та 
вчителями Видавничого дому «Освіта» 

Методологічне підґрунтя професійної підготовки майбутнього вихователя ЗДО у 
взаємодії з молодими батьками 

 Гром Галина Львівна, аспірант кафедри технологічної та професійної освіти 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Використання можливостей педагогічної практики у формуванні професійної 
компетентності студентів з традиційного художнього ткацтва 

 Матіяш Тетяна Олексіївна, викладач Хмельницького політехнічного коледжу 
Національного університету «Львівська політехніка» 

Професійна підготовка майбутніх фахівців в ІТ сфері на основі застосування 
інноваційних технологій  

 Петрова Алла Іванівна, викладач Хмельницького базового медичного коледжу 
Стратегії викладання дисциплін гуманітарного циклу в закладах фахової 

передвищої освіти з метою формування у студентів громадянських компетентностей 
 Швець Ірина Борисівна, професор кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та 

методики музичної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського 

Театральні технології у професійно-педагогічній підготовці педагога-музиканта 
 Левчук Олена Володимирівна, доцент кафедри математики, фізики та 

комп’ютерних технологій Вінницького національного аграрного  університету 
Особливості використання сучасних онлайн-сервісів в процесі вивчення 

математичних дисциплін для забезпечення безперервного освітнього процесу 
 

Денькович Наталія Андріївна, аспірант та асистент національного університету 
«Львівська Політехніка», кафедра педагогіки та інноваційної освіти 

Мобільність викладача закладу професійно-технічної освіти в умовах 
інклюзивного середовища 

 



Пінчук Ірина Олександрівна, докторант Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка Сумської області 

Концепція формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх 
учителів початкової школи 

 
Мозолюк Олена Миколаївна, старший викладач кафедри образотворчого, 

декоративно-прикладного мистецтва та трудового навчання, Хмельницька гуманітарно-
педагогічна академія 

Розвиток творчої індивідуальності студентської молоді засобами дизайну 
 
Денькович Наталія Андріївна, аспірант кафедри педагогіки та інноваційної освіти 

Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська 
політехніка» 

Інклюзивна компетентність викладача закладу професійно (професійно-технічної) 
освіти 

 Коршунова Оксана Радіонівна, викладач математики та інформатики державного 
навчального закладу «Інгулецький професійний ліцей» 

STEM-освіта – головний тренд інноваційної освіти в україні 
 
Свиридова Тетяна Іванівна, аспірант Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди 
Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців домашньої освіти в 

канаді в умовах сьогодення 
 
Слухачі: Наливайко Кристина Миколаївна, завідувач відділенням професійної підготовки ДНЗ 

«Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» 
 Голод Олена Миколаївна, методист Державного закладу освіти «Київський 
професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» 

 Чернікова Руслана Василівна, викладач ДНЗ «Лиманський професійний аграрний 
ліцей» 

 
Великодна Олена Василівна, заступник директора з НВР ЗКР НУ «Запорізька 

політехніка» м. Запоріжжя  
 
Арнаута Катерина Анатоліївна, заступник директора з методичної роботи НМЦ 

ПТО у Вінницькій області 
 Білоцерковець Марина Володимирівна, майстер виробничого навчання Державного 

навчального закладу «Михайлівське вище професійне училище» Запорізької області 
 Іванова Наталя Анатоліївна, аспірант Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 
 Кожем‘яко Наталія Володимирівна, викладач Ірпінського державного коледжу 

економіки та права 
 Гаврилюк Жанна Анатоліївна, заступник директора з навчально-виробничої роботи 

ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр ПТО» Вінницької області   
 



Котенко Тетяна Олександрівна, викладач Житомирського торговельно-економічного 
коледжу Київського національного торговельно-економічного університету 

 Дзюма Ольга Миколаївна, завідувач денним відділенням Львівського коледжу індустрії 
моди КНУТД 

 Джураєва Яніна Леонідівна, викладач КЗ «Покровський педагогічний коледж» 
м. Покровськ Донецької області 

 Капля Світлана Юріївна, викладач коледжу транспорту та комп’ютерних 
технологій ЧНТУ 

 
Омельчук Олена Володимирiвна, доцент НПУ iмені М. П. Драгоманова 
 
Чаплинська Наталія Володимирівна, доцент Івано-Франківського національного 

медичного університету 
 Росіцька Оксана Василівна, викладач ЛВПУКТБ Львівської області  
 
Богомолова Марія Миколаївна, викладач екологічного коледжу ЛНАУ Львівської 

області  
 Гудь Віктор Зіновійович, доцент кафедри автомобілів Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя 
 
Салабай Любов Василівна, викладач фізики ЛВПУТТС НТУ 
 
Милацька Віта Володимирівна, викладач закладу освіти м. Костопіль Рівненської 

області 
 
Ведмідь Ірина Олександрівна, вчитель фізичної культури школи № 309 м. Києва  
 
Кокуца Ігор Дмитрович, майстер виробничого навчання центру професійно-технічної 

освіти м. Житомира  
 Оліфер Аліна Анатоліївна, керівник гуртка центру творчості дітей та юнацтва 

Деснянської селищної ради Чернігівської області  
Баршай Ольга Костянтинівна, директор Запорізького коледжу радіоелектроніки 

Національного університету «Запорізька політехніка» 
 
Глущенко Ганна Миколаївна, методист в НМЦ ПТО у Вінницькій області 
 
Косенко Любов Юріївна, вчитель КЗО «Криворізький ліцей - інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою Дніпропетровської області 
 
Кутасевич Ілона Валеріївна, завідувачка відділення Запорізького будівельного 

фахового коледжу 
 
Дерев’янко Олеся Сергіївна, викладач державного навчального закладу «Черкаський 

професійний ліцей» 
 



Герасимчук Алла Вікторівна, заступник директора ДНЗ «Полонський 
агропромисловий центр професійної освіти» Хмельницької області 

 
Виговська Марина Володимирівна, заступник директора з виробничого навчання 

політехнічного коледжу КНУ Дніпропетровської області 
 
Семченко Галина Олександрівна, майстер виробничого навчання МВМПУ 

м. Маріуполь Донецької області 
 
Горбунова Ольга Володимирівна, вчитель ліцею м. Києва  
 
Кухаренко Алла Володимирівна, вчитель інформатики Чернігівського колегіуму 
 
Тарасенко Ірина Михайлівна, головний спеціаліст відділу загальної середньої 

освіти департаменту освіти Харківської міської ради 
  
Воробйова Наталія Миколаївна, головний спеціаліст відділу загальної середньої 

освіти департаменту освіти Харківської міської ради 
 

Протасова Тетяна Миколаївна, керуючий пiдприємством харчування в кейтеринговій 
компанії на заводi P&G Дніпропетровської області 

 
Возненко Людмила Іванівна, викладач ДНЗ «Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною підготовкою»  
 
Овчаренко Олександр Віталійович, майстер виробничого навчання ДНЗ «Київський 

професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»  
 
Сажієнко Тетяна Валеріївна, викладач Державного навчального закладу 

«Професійно-технічне училище № 40 м. Новоукраїнка» Кіровоградська області 
 
Допіро Василь Іванович, майстер виробничого навчання ДПТНЗ ПЦППРК 

Дніпропетровської області 
 
Кравченко Ірина Андріївна, провідний концертмейстер кафедри хореографічного 

мистецтва Херсонського державного університету 
 

Напрямок 8. «JuniorZ» - фізична культура майбутнього 
 

Модератори:  Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу цифрових освітньо-
наукових систем Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», 
координатор проєкту ДжуніорЗ 

Боляк Андрій Анатолійович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, 
керівник освітніх і спортивних проєктів ГО «Спортивний рух Олександра Педана 
«ДжуніорЗ», керівник проєкту ДжуніорЗ 

Леськів Василь Володимирович, Президент Всеукраїнської федерації петанку 



Черпак Юрій Васильович, старший викладач кафедри методики та психології 
дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук 

 
Спікери: Гладковський Роман Васильович, головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної 

політики та освіти національних меншин головного управління шкільної освіти 
директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України 

Фізична культура – запорука майбутнього України 
 Боляк Андрій Анатолійович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент, керівник освітніх і спортивних проєктів ГО «Спортивний рух Олександра Педана 
«ДжуніорЗ», керівник проєкту ДжуніорЗ 

Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу цифрових освітньо-
наукових систем Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», 
координатор проєкту ДжуніорЗ 

Інноваційний освітній проєкт всеукраїнського рівня «ДжуніорЗ – фізична 
культура майбутнього» 

 Бєлікова Наталія, завідувач кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та 
рекреації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Індика 
Світлана, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки  

Тенденції впровадження нових варіативних модулів навчальної програми з 
фізичної культури 

 Ребрина Анатолій Арсенович, Заслужений працівник фізичної культури і спорту 
України, кандидат педагогічних наук, доцент Хмельницького національного університету, 
науковий кореспондент Інституту проблем виховання НАПН України 

Впровадження нових варіативних модулів в освітній процес ЗЗСО 
 Магльона Ігор Сергійович, вчитель фізичної культури Заміхівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Хмельницької області 

«JuniorZ» - проєкт, який змінив моє життя 
 Деревянко Вікторія Василівна, завідувач сектору наукового та навчально-

методичного забезпечення змісту суспільної, громадянської та технологічної освіти відділу 
наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти в 
Новій українській школі ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Методичне забезпечення навчального предмета «Фізична культура» у 5-11 класах 
закладів загальної середньої освіти 

 Леськів Василь Володимирович, Президент Всеукраїнської федерації петанку 
Заняття петанком з учнями початкової та середньої школи 
 Тамуз Хадер, Голова правляння Української федерації флорболу 
Варіативний модуль «Флорбол» у закладах освіти 
 Шпільчак Андрій Ярославович, методист лабораторії дисциплін естетичного циклу 

та фізичного виховання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти 

Реалізація нових підходів до уроку фізичної культури в Івано-Франківській 
області 

 



Цуркан Андрій Яремович, учитель вищої категорії, старший вчитель Івано-
Франківського академічного ліцею-інтернату Івано-франківської обласної ради 

Використання Інтернет-сервісів Plickers, Kahoot на уроках фізичної культури для 
проведення моніторингу знань учнів  

 Черпак Юрій Васильович, старший викладач кафедри методики та психології 
дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук 

Фізичне виховання за системою вольової гімнастики О.К. Анохіна в закладах 
загальної середньої освіти 

 Алексєйчук Євгенія Юріївна, заступник директора з НВР ЗНЗ ІІ-ІІІ ступенів 
«Фінансовий ліцей» Подільського району м. Києва 

Використання фістболу на заняттях з фізичної культури 
 Лакіза Олексій Миколайович, доцент кафедри природничо-математичної освіти та 

технологій Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук, доцент 

Корфбол, один з засобів вдосконалення сучасного освітнього процесу з фізичної 
культури в умовах сьогодення 

 Шнира Олег Олексійович, методист з фізичного виховання науково-методичного 
центру виховної роботи та позашкільної освіти Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 

Нові варіативні модулі уроків з фізичної культури 
 Вишня Світлана Олександрівна, керівник міського методичного об’єднання учителів 

фізичної культури та «Захист Вітчизни», учитель фізичної культури Комунального закладу 
«Южненська Авторська М.П. Гузика експериментальна спеціалізована загальноосвітня 
школа-комплекс І-ІІІ ступенів Южненської міської ради Одеської області» 

Флорбол як засіб фізичного розвитку та формування в учнів стійкої мотивації 
щодо збереження свого  

 Шаніна Олена Володимирівна, вчитель фізичної культури Кам'янського закладу 
загальної середньої освіти Каховської районної ради  

Впровадження нових варіативних модулів в навчальний процес Кам'янського 
ЗЗСО 

 Чешейко Сергій Михайлович, вчитель фізичної культури ТОВ «НВК «Новопечерська 
школа» 

Інновації на уроці фізичної культури 
 
Масенко Лариса Володимирівна, доцент Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова 
Фізична культура майбутнього, яка вона? 
 
Доповідачі: Череповська Ганна Олександрівна, методист навчально-методичної лабораторії 

акмеології Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
Формування життєвих компетенцій в учнів засобами фізичної культури 
 Криворучко Ірина Василівна, вчитель фізичної культури Нововолинського ліцею № 8 

Нововолинської міської ради Волинської області 
Досвід роботи в організації дистанційного навчання з фізичної культури 



 Гречаний Олександр Миколайович, вчитель фізичної культури Київської інженерної 
гімназії 

Відеопосібник для дистанційного навчання з фізичної культури модуль Хортинг 
 Гречана Лариса Олександрівна, вчитель фізичної культури початкової школи № 334 
Відеопосібник для дистанційного навчання з фізичної культури модуль Хортинг 
 Чупрун Наталя, доцент кафедри спортивних дисциплін, ігор і туризму Переяслав-

Хмельницького ДПУ ім. Григорія Сковороди 
Хореографія як елемент здоров'язбережувального середовища в університеті  
 Шульга Микола, доцент Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Григорія Сковороди 
Інновації у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп 
 Щеглюк Роман Сергійович, магістрант Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна», вчитель фізичної культури ЗЗСО №243 м. Києва 
Вдосконалення технічної майстерності за допомогою докаболу 
 Фокіна Юлія Юріївна, заступник директора з виховної роботи Летичівського ліцею 

№ 2 Летичівської селищної ради Хмельницької області  
Впровадження «Чирлідингу» в Летичівському ліцеї № 2 
 Лисокобилка Олексій Іванович, вчитель фізичної культури Овсюківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Гребінківського району Полтавської області  
Використання інноваційних технологій на уроках фізичної культури. Модуль - 

баскетбол  
 Петрова Вікторія Володимирівна, вчитель фізкультури Миколаївської 

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 20  
Впровадження та популяризація новітнього підходу до шкільних уроків 

фізкультури 
 Данилов Віталій Юрійович, учитель фізичної культури Миколаївської СЗОШ № 22 
Впровадження нових форм навчання на уроках фізичної культури 
 Хоменко Ольга Вікторівна, учитель фізичної культури Миколаївської гімназії № 4 
Формування особистості учня шляхом впровадження  здоров’язберігаючих 

технологій 
 
Масенко Лариса Володимирівна, канд. пед. наук, доцент факультету фізичного 

виховання, спорту та здоров’я Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова 

Основні аспекти фізичної культури майбутнього 
 

Слухачі: 
 Анічкіна Наталя Олексіївна, вчитель фізичної культури КЗ «Южненська 

загальноосвітня школа №1 I- III ступенів Южненської міської ради Одеської області» 
 
Цирулік Юлія Георгіївна, вчитель фізичної культури КЗ «Южненська загальноосвітня 

школа №1 I-lll ступенів Южненської міської ради Одеської облості “ 
 



Блохіна Олена Леонідівна, вчитель фізичної культури ліцею № 6 м. Первомайський 
Харківської області 

 
Петрішак Вікторія Михайлівна, вчитель фізичної культури, тренер з фехтування 

навчально-виховного комплексу «Гармонія» Ужгородської міської ради Закарпатської 
області 

 
Ведмідь Ірина Олександрівна, вчитель фізичної культури школи № 309 м. Києва  
 Червотока Марина Олександрівна, аспірант Національного університету фізичного 

виховання і спорту України  
 Цикало Людмила Сергіївна, аспірант Національного університету фізичного 

виховання і спорту України 
 Смолькова Марія Дмитрівна, вчитель школи  
 
Кринична Анна Олегівна, вчитель фізичної культури КЗШ № 26 Дніпропетровської 

області 
 
Пересєкін Валерій Валерійович, вчитель фізичної культури в Гімназія 237 м. Києва  
 Кожемякіна Ганна Олександрівна, інструктор з фізичної культури КЗ «ДНЗ № 230 

КТ КМР Дніпропетровської області 
 Третякова Світлана Олексіївна, вчитель-реабілітолог ІРЦ м. Чугуїв Харківської 

області  
 Приходько Марія Іванівна, інструктор фізичної культури ЗДО № 528 м. Києва 8 
 
Беседа Наталія Анатоліївна, декан факультету фізичної культури та спорту 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
 
Вихопень Ольга Богданівна, вчитель фізичної культури Жовтанецького НВК «ЗНЗ - І 

ІІ ступенів ДНЗ» Львівської області  
 Оперчук Олександр Григорович, вчитель фізичної культури Бершадської ЗОШ № 2 

Вінницької області 
  
Кольцова Ольга Сергіївна, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання 

Херсонського державного університету 
 Олiшинська Тетяна Григорiвна, інструктор з фiзкультури ЗДО 591 м. Києва 
 Омельчук Ірина Юріївна, вчитель фізичної культури Малокаховського ЗЗСО 

Каховського району Херсонської області  
 Шаляпіна Маргарита Володимирівна, вчитель фізичної культури Великодолинського 

НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»- ліцей 
 Кедик Леонід Анатолійович, вчитель фізкультури загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 імені Героя України Андрія Снітка смт Маневичі  
 Цвєткова Олена Миколаївна, вчитель фізичного виховання спеціалізованої школи з 

поглибленим вивченням предметів природничого циклу 



 Гулькова Оксана Леонiдiвна, вчитель фізичної культури ОНЗ Городищенська ЗОШ I - 
III ст. № 3 Городищенського району Черкаської області 

 Гiльова Ірина Степанiвна, учитель Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 51 Харківської міської ради 

 Колодка Тетяна Йосипівна, вчитель фізичної культури ліцею «Львівський» 
 Рудяк Світлана Валеріївна, вчитель фізичної культури Київської спеціальної школи-

інтернат № 5 ім. Я. П. Батюка (для дітей з валами зору) 
 Оксентюк Василь Іванович, вчитель спеціалізованої школи № 3 І-ІІІ ст. 

ім. Л. Українки Волинської області 
 Волошин Василь Володимирович, вчитель Куровицької ЗОШ І-ІІІ ст. Львівської 

області 
 
Гесик Мирослав Романович, вчитель фізичної культури ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Сокальський ліцей №3 м. Сокаль Львівської області 
 
Бондар Тетяна Костянтинівна, доцент кафедри олімпійського та професійного 

спорту НПУ імені М. П. Драгоманова 
 Герій Роман Романович, вчитель фізичної культури спеціальної школи-інтернат І-ІІІ 

ступенів № 9 міста Києва 
 Євтушок Марина Василівна, завідувач кафедри фізичного виховання і здоров’я 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
 
Кожемякіна Ганна Олександрівна, інструктор з фізичної культури КЗ «ДНЗ № 230 

КТ» Дніпропетровської області 
 
Беседа Наталія Анатоліївна, декан факультету фізичної культури та спорту 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
 
Вихопень Ольга Богданівна, вчитель фізичної культури Жовтанецького НВК « ЗНЗ -І 

ІІ ст. ДНЗ» Львівської області 
 
Лейбович Ірина Миколаївна, інструктор з фізичного виховання ДНЗ м. Києва 
 
Холодна Світлана Вікторівна, вчитель Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 12 
 
Орлова Галина Олегівна, учитель фізичної культури ЗОШ № 5 м. Краматорськ 

Донецької області 
 
Кузьменко Ірина Ігорівна, викладач ХОМК м. Харків 
 
Юдкіна Лілія Олександрівна, методист відділу освіти м. Авдіївка Донецької області 
 



Севостьянова Наталія Іванівна, вчитель фізичної культури в Сіверському ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів № 2 Донецької області 

 
Юхно Свiтлана Петрiвна, вчитель в ЗОШ м. Марiуполь Донецької області 
 
Кирилюк Вікторія Василівна, старший викладач кафедри фізичної реабілітації та 

соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 
Волинської області  

 
Слюсар Юрій Васильович, вчитель фізичної культури Свято-Покровської ЗЗСО І-ІІ 

ступенів Донецької області 
 
Борисова Наталія Вікторівна, вчитель фізичної культури Музиківського ліцею 

Херсонської області 
 
Лакіза Ірина Іустинівна, учитель СЗШ № 228  м. Києва  
 
Солохіна Владислава Миколаївна, вчитель фізичної культури Музиківського ліцею 

Херсонської області 
  
Рогульчик Олег Павлович, вчитель школи м. Добровеличківка Кіровоградської області 
 
Чернякова Іляна Олексіївна, інструктор з фізичної культури дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 262 «Олімпійських» м. Запоріжжя 
 
Козмачук Наталія Михайлівна, вчитель початкових класів Боянської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Чернівецької області 
 
Рикова Олена Львівна, учитель фізичної культури ЗЗСО «Солонянська гімназія» 

Дніпропетровської області 
 
Масол Валерія Володимирівна, вчитель фізкультури ЗЗСО № 35 м. Києва 
 
Харченко Віра Василівна, директор Нижньоторгаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Херсонської області 
 
Бохінська Ірина Володимирівна, учитель початкових класів Мостищенської ЗОШ 

м. Калуш Івано-Франківської області 
 
Boliubash Vasylyna Vasylivna, вчитель Шпиколоського НВК Львівської області 
 
Філатова Зоя Іванівна, доцент НПУ ім. М.П. Драгоманова 
 
Гайдук Інна Валеріївна, керівник хореографічного ансамблю комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 2» Дніпровської міської 
ради  

 



Винник Ольга Олексіївна, керівник хореографічного колективу комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи № 2» Дніпровської міської 
ради 

 
Булейченко Олена Володимирівна, старший викладач НПУ ім. М. П. Драгоманова  
 
Устинова Наталія Валентинівна, директор Херсонської гімназії № 1 Херсонської 

міської ради 
 
Бондарчук Андрій Миколайович, вчитель фізичної культури КЗО «СЗШ 101»ДМР 

Дніпропетровської області 
 
Розпутній Олександр Петрович, старший викладач Національного університету 

харчових технологій м. Києва  
 
Резун Наталя Миколаївна, вчитель фізичної культури Одеської ЗОШ № 57 
 
Лозінська Марина Григорівна, вчитель фізичної культури та ЛФК Кам’янець-

Подільської спеціальної школи Хмельницької області 
 
Ткачук Маргарита Олексіївна, вчитель школи І-ІІІ ступенів № 101 Шевченківського 

району м. Києва 
 
Артеменко Оксана Петрівна, учитель фізичної культури КЗ НСЗШ № 9 Дніпровської 

області 
 
Тихонова Людмила Василівна, вчитель фізичної культури Курахівського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів № 2 Донецької області 
 
Нагорна Валентина Олексіївна, вчитель фізичної культури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Прилуцької міської ради  
 
Кудрявцева Ольга Володимирівна, вчитель фізичної культури Фастівської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Фастівської міської ради 
Київської області 

 
Баранюк Гліб Сергійович, вчитель фізичної культури Первомайського навчально-

виховного комплексу «ЗОШ І-ІІ ступенів № 15- колегіум» 
 
Туркова Ірина Михайлівна, вчитель фізичної культури Миколаївського муніципального 

колегіуму 
 
Горбенко Інна Олександрівна, вчитель фізичної культури Бердянської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 Бердянської міської ради Запорізької області.  
 
Баєвська Людмила Валентинівна, вчитель фізичного виховання гімназії № 1» Надія»  
 



Діхтяр Наталія Василівна, учитель фізичної культури Борівського академічного 
ліцею  

 
Яковець Вікторія Іванівна , вчитель фізичної культури Хмельницької спеціалізоваої 

загальної школи № 6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу 
 
Сверида Галина Василівна , вчитель фізичної культури вищого професійного училища  
 
Ковалишин Галина Богданівна, методистка НМЦО м. Львова, вчителька фізичної 

культури середньої загальноосвітньої школи № 68 м. Львова 
 
Жамардій Валерій Олександрович, доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я, 

фізичної терапії, ерготерапії з спортивною медициною та фізичною реабілітацією 
Української медичної стоматологічної академії 

 
Гордієнко Оксана Валеріївна, старший викладач кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії, заступник декана факультету фізичної культури та спорту з освітньої та 
виховної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка» 

 
Давидчук Богдан Петрович, вчитель Немішаївського навчально виховного комплексу, 

голова дорадчого консультативного органу при селищному голові у справах фізкультурно 
оздоровчих заходах та спорту  

 
Онищук Свiтлана Олександрiвна, методист кафедри методики викладання i змiсту 

освiти, Коммунальной заклад вищоi oсвiти "Одеська академiя неперервноi освiти Одеськоi 
обласноi ради" 

 
Напрямок 9. Виховання особистості в освітньому процесі 

 
Модератори:  Вихрестенко Жанна Володимирівна, методист, викладач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Комунального навчального закладу Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», сертифікований 
ігротехнік, тренер-коуч ГО «Академія сучасних освітян» 

Плигань Руслана Володимирівна, тренер-коуч ГО «Академія сучасних освітян» 
 
Спікери: Вихрестенко Жанна Володимирівна, методист, викладач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Комунального навчального закладу Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», сертифікований 
тренер-коуч, ігротехнік, тренер ГО «Академія сучасних освітян» 

«Освітянська верховина». Компетентості сучасного вчителя. Лідерство в освіті 
 Харітоненко Леся, директорка Ірпінського НВО «Ірпінський ліцей інноваційних 

технологій - Мала академія наук» Ірпінської міської ради Київської області, регіональна 
тренерка та експертка НУШ , сертифікована тренерка з програми лідерства, коуч, 
ігротехнік, авторка та розробниця настільних розвивальних ігор, методолог , переможниця 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу « Учитель року 2020» 

Успішна особистість - вектор сучасної освіти 
 



Олійник Наталія, вчитель української мови та літератури, практичний психолог 
Олександрівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Бобровицьої міської ради 
Чернігівської області, спікер громадської організації «Академія сучасних освітян» 

Діти покоління Z: пошук способів педагогічної взаємодії 
 Зрада Юлія Русланівна, вчитель YOULEARN онлайн школи всебічного розвитку 

особистості через англійську мову 
Виховання особистості в освітньому процесі 
 Ребрина Анатолій Арсенович, Заслужений працівник фізичної культури і спорту 

України, кандидат педагогічних наук, доцент Хмельницького національного університету, 
науковий кореспондент Інституту проблем виховання НАПН України 

Виховання особистісних якостей та властивостей учнів спеціальних медичних 
груп засобами лікувальної фізкультурної культури 

 Вихрестенко Жанна Володимирівна, методист, викладач кафедри педагогіки, 
психології та менеджменту Комунального навчального закладу Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», сертифікований 
тренер-коуч, ігротехнік, тренер ГО «Академія сучасних освітян» 

Розвиток емоційного інтелекту. Як керувати емоціями 
 Жорницька Ольга Олегівна, педагог-організатор Одеської ЗОШ № 26, сокіл-

організатор Всеукраїнської організації лідерів учнівського самоврядування «Сокіл» 
Роль патріотичного виховання в діяльності дитячих молодіжних організацій 
 
Доповідачі: 
 
Горська Маріна Олександрівна, старший інспектор з особливих доручень 

Національної поліції України 
Виховання особистості як запорука забезпечення гендерної рівності та ліквідації 

дискримінації щодо жінок 
 Прокопчук Вікторія Ігорівна, доцент кафедри гри на музичних інструментах 

Рівненського державного гуманітарного університету 
Сучасні вектори розвитку музично-педагогічної освіти 
 Фрицюк Валентина Анатоліївна, професор кафедри педагогіки і професійної освіти 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
Підготовка майбутніх учителів до безперервного професійного саморозвитку 

 Андрійчук Ольга Ярославівна, завідувач кафедри Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки 

Підготовка фізичних терапевтів до практичної діяльності 
 Кольцова Ольга Сергіївна, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання 

Херсонського державного університету 
Виховання особистості в освітньому процесі 
 Коломоєць Тетяна Віталіївна, методист ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України 
Виховання особистості у процесі занять хореографією 
 
Коляда Ірина Григорівна, завідуюча бібліотекою ЗЗСО № 45 м. Києва 



Формування особистості в умовах сьогодення за допомогою історичної та науково-
методичної літератури 

 Васейко Юлія Святославівна, доцент кафедри слов’янської філології 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

Навчання асертивності на уроках польської мови 
 Рожнова Вікторія Миколаївна, аспірантка 3 року навчання спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки» Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка 

Розвиток естетичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти у процесі вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу  

 Голуб Ніна Борисівна, завідувачка відділу навчання української мови та літератури 
Інституту педагогіки НАПН України 

Прецедентні тексти як засіб виховання громадянина і патріота (на матеріалі 
підручників української мови для учнів ліцею) 

 Левицька Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри музично-інструментальної 
підготовки ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. 
Ушинського» 

Значення герменевтичного піходу в освітньому процесі майбутніх учителів 
музичного мистецтва 

 Гриньова Марія Василівна, методист науково-методичної лабораторії соціального 
партнерства та міжнародної діяльності КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради» 

Парламентська просвіта дітей та молоді як складова громадянської освіти  
Морозова Тетяна Миколаївна, учитель Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 26 Одеської міської ради Одеської області 
Виховання особистості в освітньому процесі закладу освіти 
 Ковальова-Гончарюк Лілія Олексіївна, викладач Комунальної бюджетної установи 

«Музична школа № 1 м. Чернівці» 
Виховання особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва в освітньому 

просторі університету 
 Дмитраш Ольга Миколаївна, методист вищої категорії відділу цифрових освітньо-

наукових систем ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
Виховання сучасних дітей засобами арт-терапії 
 Демченко Наталія Валентинівна, старший викладач кафедри теорії і методики 

фізичного виховання і спорту Хмельницького національного університету  
Виховання вольових якостей студентів засобами фізичного виховання  
Бойко Анна Едуардівна, науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти 

Інституту проблем виховання НАПН України 
Модернізація позашкільної освіти за гуманітарним напрямом на основі педагогіки 

партнерства 
 
Смоленко Ольга Петрівна, методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Сумській області 



Інноваційні підходи до процесу формування творчої особистості та виховання 
громадянина-патріота в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області 

 
Oronovska Larysa, доцент кафедри музикознавства та методики музичного 

мистецтва Факультету мистецтв ТНПУ імені Володимира Гнатюка 
Проблема міжкультурного виховання студентів мистецького напрямку навчання 
 
Одарченко Вероніка Ігорівна, професор кафедри педагогіки, психології, початкової 

освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» ХОР  

Виховання національної гідності студентської молоді засобами українського 
народного мистецтва в умовах дистанційної форми навчання 

 
Парфенюк Ольга Павлівна, викладач-методист Волинського коледжу культури і 

мистецтв імені І. Ф. Стравінського 
Використання інтерактивних технологій у вивченні дисципліни «Організація і 

методика культурно-дозвіллєвої діяльності» 
 

Безрук К. О., аспірантка І року навчання; молодший науковий співробітник 
лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем 
виховання НАПН України 

Ділова гра як засіб навчання соціально успішної особистості у системі учнівського 
самоврядування 
 

Дрозд Лариса Василівна, старший викладач Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г.Короленка 

Особливості естетичного виховання дітей з порушеннями мовлення в родині 
 
Родіна Юлія Дмитрівна, доцент кафедри педагогіки і психології Придніпровської 

державної академії фізичної культури і спорту, м. Дніпро; Каковкіна Ольга Анатоліївна, 
доцент кафедри педагогіки і психології Придніпровської державної академії фізичної 
культури і спорту, м. Дніпро 

Удосконалення психологічної підготовленості яхтсменів високої кваліфікації 
 

Слухачі: 
 Горська Маріна Олександрівна, старший інспектор з особливих доручень 

Національної поліції України 
 
Івлєва Світлана Миколаївна, старший викладач кафедри мовної та 

загальногуманітарної підготовки іноземних громадян, Одеський національний університет 
імені Мечникова 
 Кисла Оксана Федорівна, кандидат філософських наук, вчитель української мови та 
літератури Кловського ліцею № 77 

 
Музиченко Наталія Іванівна, учитель української мови ліцею м. Києва 
 
Куценко Любов Василівна, учитель української мови та літератури ЗЗСО № 119 
 



Сарніцька Наталія Михайлівна, начальник відділу освіти Паланської ОТГ 
 
Бріус Тетяна В’ячеславівна, заступник начальника ліцею Волинського обласного ліцею 

з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні 
 Глинська Оксана Борисівна, педагог-організатор Волинського обласного ліцею з 

посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні 
 
Тимош Юлія Володимирівна, старший викладач КОГПА ім. Тараса Шевченка 

м. Кременець Тернопільської області 
 Ніконенко Ірина Миколаївна, педагог-організатор КЗ «Валківський ліцей 

ім. Олександра Масельського» с. Водопій Харківської області 
 Мирошніченко Олена Олександрівна, старший викладач кафедри філософії і освіти 

дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
 Насіковська Олена Сергіївна, вчитель Миколаївської загальноосвітньої школи І -ІІІ ст. 

№ 60 
 Серажим Світлана Миколаївна, викладач Полтавського базового медичного коледжу 

 Дяченко Ірина Володимирівна, заступник директора з навчальної роботи, викладач 
фортепіано Київської дитячої музичної школи № 7 ім. І. Шамо Київської області 

 Ваник Віталіна Віталіївна, вчитель-логопед Нетішинського центру комплексної 
реабілітації для дітей з інвалідністю Хмельницької області 

 Волинець Таїса Василівна, психолог Красилівського професійного ліцею м. Красилів 
Хмельницької області 

 
Веліканова Наталія Ігорівна, вчитель фізичної культури НВК № 176 м. Києва 
 
Соловйова Галина Олексіївна, доцент Української медичної стоматологічної академії 
 
Дибенко Наталія Михайлівна, викладач по класу бандури дитячої школи мистецтв 

№ 1 Київської області 
 Ленцик Лідія Зіновіївна, вчитель ОЗ «Жидачівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2» 
 
Басс Анна Володимирівна, методист КПНЗ ПДЮТ Центрально-Міського району 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 Митулинська Олена Євгенівна, заступник директора з НВР, керівник гуртка 

комунального закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» 
 Лісачов Віталій Євгенович, вчитель  Миколаївського закладу загальної середньої 

освіти № 29 
 Митулинська Олена Євгенівна, заступник директора з НВР, керівник 

гуртка комунального закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків»  
 Чернова Людмила Іванівна, педагог-організатор, вчитель російської мови, зарубіжної 

літератури Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 102 Дніпропетровської 
області  



 
Мельничук Оксана Вікторівна, викладач Луцького педагогічного коледжу  
 Прядко Анастасія Олегівна, практичний психолог ДНЗ  
 
Митулинська Олена Євгенівна, заступник директора з НВР, керівник гуртка 

комунального закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» 
 
Чернікова Алла Веніамінівна, викладач Княгининівської ДШМ с. Княгининок 

Волинської області 
 
Гарбар Світлана Володимирівна, викладач Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини м. Умань  
 
Горчакова Анжела Богданівна, вчитель КЗШ № 26 м. Кривий Ріг Дніпропетровської 

області 
 
Кратенко Любов Володимирівна, викладач сольного співу, теоретичних дисциплін 

дитячої музичної школа № 5 м. Миколаєва 
 
Шипокіна Ірина Олексіївна, вчитель ОНЗ «Трепівська ЗШ І-ІІІ ступенів» 

Кіровоградської області 
 
Махмудова Інна Ігорівна, викладач історії Запорізького гуманітарного коледжу 

Національного університету «Запорізька політехніка» 
 
Яковенко Вікторія Василівна, викладач з фаху скрипка КЗСМО «Музична школа № 7» 

КМР м. Кривий Ріг Дніпропетровської області 
 
Погребець Надія Олексіївна, заступник директора з виховної роботи Авдіївської ЗОШ 

І- ІІІ ступенів Сосницької райради Чернігівської області 
 
Нарiжний Олександр Iванович, вихователь КЗО «Криворiзький лiцей-iнтернат з 

посиленою вiйськово- фiзичною пiдготовкою» Днiпропетровської області 
 
Парчевська Наталія Валеріївна, керівник гуртка в ЦНТТМ «Сфера» 
 
Іванова Тамара Олександрівна, викладач Луцької музичної школи № 3 Волинської 

області 
 
Шульга Юлія Геннадіївна, методист комунального закладу «Роменська міська Мала 

академія наук учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області  
 
Короткова Олена Василівна, викладач фортепіано, концертмейстер дитячої 

музичної школи № 5 м. Миколаїв 
 
Гаврилова Юлія Борисiвна, викладач щколи мистецтв м. Херсон  
 



Масол Валерія Володимирівна, вчитель фізкультури ЗЗСО № 35 м. Києва 
 
Кіпень Руслана Адамівна, вихователь ЗДО № 38 м. Луцьк 
 
Гриців Тетяна Семенівна, вчитель англійської мови ліцею «Престиж» м. Києва 
 
Харченко Віра Василівна, директор Нижньоторгаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Херсонської області 
 
Бохінська Ірина Володимирівна, учитель початкових класів Мостищенської ЗОШ 

м. Калуш Івано-Франківської області 
 
Горбунова Ольга Володимирівна, вчитель ліцею м. Києва  
 
Кухаренко Алла Володимирівна, вчитель інформатики Чернігівського колегіуму 
 
Попрядухін Євгеній Олександрович, вчитель в КЗО «КЛІПВФП»ДОР» 
 
Асмоловська Дарія Володимирівна, викладач Івано-Франківської ДМШ № 1 

ім. М. Лисенка 
 
Бех Наталія Миколаївна, завідувач шкільної бібліотек Голопристанської 

спеціалізованої школи I-III ступенів Херсонської області 
 

Бублик Оксана Гнатівна, викладач школи мистецтв м. Пустомити Львівської області 
 
Протасова Тетяна Миколаївна, керуючий пiдприємством харчування в кейтеринговій 

компанії на заводi P&G Дніпропетровської області 
 
Єрменчук-Гручман Ганна Михайлівна, старший викладач образотворчого 

мистецтва, естетичного виховання Волочиської дитячої школи мистецтв, Полянської 
ЗОШ, Центру розвитку дитини «Калинка» м. Волочиськ Хмельницької області 

 
Баранець Інна Володимирівна, асистент кафедри спеціальної освіти і соціальної 

роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; 
аспірантка Інституту спеціальної педагогіки НАПН імені М. Ярмаченка м. Києва 

 
Городецька Оксана Германівна, керівник гуртка ПДЮ Печерського району м. Києва  
 
Матіяш Алла Петрівна, заступник директора з виховної роботи Дунаєвецької ЗОШ 

I-III ст. № 3 м. Дунаївці Хмельницької області 
 
Удич Зоряна Ігорівна, викладач в ТНПУ ім. В. Гнатюка 
 
Раскалєй Володимир Борисович, доцент НМУ імені О. О. Богомольця 
 
Удич Зоряна Ігорівна, викладач ТНПУ ім. В. Гнатюка 
 



Касянчук Наталія Миколаївна, асистент кафедри слов’янської філології 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

Особистісно-орієнтований підхід у навчанні школярів польської мови 
 
Талалай Оксана Григорівна, вчитель біології Городоцького ліцею № 4 Городоцької 

міської ради Хмельницької області 
 
Попенко Анастасія Миколаївна, педагог-організатор Мелітопольської ЗОШ № 8 
 
Полянчук Тетяна Михайлівна, викладач ДМШ м. Надвірна 
 
Богуслав Ніна Василівна, керівник вокального гуртка центру дитячої та юнацької 

творчості, м. Вільнянськ Запорізької області доцент кафедри педагогіки і психології 
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, м. Дніпро 
 

Напрямок 10. Психологічні аспекти особистісно-професійного зростання фахівців 
в умовах інноваційних змін 

 
Модератори:  Вознюк Алла Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти 

Багдасарова Людмила Віталіївна, викладач кафедри педагогіки, психології та 
менеджменту методист відділу практичної психології та соціальної роботи КНЗ Київської 
обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» 

 
Спікери: Вознюк Алла Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти 

Психологічні аспекти особистісно-професійного зростання педагогічних 
працівників 

 Багдасарова Людмила Віталіївна, викладач кафедри педагогіки, психології та 
менеджменту методист відділу практичної психології та соціальної роботи КНЗ Київської 
обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» 

Психологічний супровід у кризі 
 Демура Оксана Олександрівна, сертифікований гештальт терапевт, дитячий 

психолог, керівниця психологічної служби альтернативної школи MAIN SCHOOL 
Організація психологічної служби в альтернативній школі. Особливості роботи з 

молодшими школярами та підлітками 
 Гільова Лариса Леонідівна, старший викладач кафедри психології Комунального 
закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, практичний 
психолог, психотерапевт, базовий тренер Вісбаденської Академії Позитивної психотерапії, 
голова Сумського представництва Українського Інституту Позитивної крос-культурної 
психотерапії 

Розвиток емоційної компетентності педагога засобами транзакційного аналізу 
 Чижиченко Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, тренер і консультант Сумського міського громадсько-молодіжного 



об’єднання «Міський кризовий центр», регіональний тренер Всеукраїнського проекту 
«Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу» 

Психологічна готовність педагога до зміни соціально-рольових позицій в умовах 
інноваційних змін 

 Гохман Валерія Олександрівна, державний експерт директорату шкільної освіти 
Міністерства освіти і науки України 

Роль психологічної компетентності педагога у створенні безпечного освітнього 
середовища НУШ 

 Шамич Олександр Миколайович, Заслужений працівник фізичної культури і спорту 
України, відмінник освіти України, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
фізичного виховання та спорту Київського національного університету будівництва та 
архітектури 

Психологічні особливості самореалізації людей з інвалідністю в спортивній 
діяльності  

 Флярковська Ольга Василівна, начальник відділу психологічного супроводу та 
соціально-педагогічної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат 
педагогічних наук 

Насильство у закладі освіти: запобігання та протидія  
Доповідачі: 
Гуменникова Тамара Рудольфівна, доктор педагогічних наук, професор Придунайської 

філії МАУП 
Психологічні аспекти особистісного зростання фахівців в умовах інноваційних 

змін 
 
Дунець Лілія Михайлівна, доцент кафедри психології та соціального забезпечення 

Державного університету «Житомирська політехніка» 
Інноваційне навчання майбутніх психологів у вищому навчальному закладі 
 Хомич Олена Борисівна, старший викладач Дніпровської академії неперервної освіти, 

Кротенко Вікторія Миколаївна, старший викладач Дніпровської академії неперервної 
освіти 

Психологічна компетентність педагога як основа професійно-особистісного 
зростання 

 Снітко Людмила Михайлівна, практичний психолог ЗДО 319 м. Києва  
«JuniorZ» - фізична культура майбутнього  
Волинчук Олена Валеріївна, аспірантка ДЗ «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» 
Залежність ефективності навчального процесу від рівня сформованості 

психологічних меж викладача 
 
Слухачі: 
 Репало Світлана Михайлівна, вчитель фізичної культури Сторожинецького ліцею 

№ 1 Чернівецької області 
 
Копилова Ліана Валентинівна, учитель фізичної культури Києво-Печерського ліцею 

171 «Лідер»  
 Сарніцька Наталія Михайлівна, начальник відділу освіти Паланської ОТГ 



 Ребрина Андрій Анатолійович, аспірант Хмельницького національного університету 
 Масляник Тетяна Валеріївна, практичний психолог Максимівського ліцею 

Недогарківської сільської ради Полтавської області  
 Бута Марина Василівна, студентка Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова 
 
Марценюк Тетяна Юріївна, вчитель математики та інформатики Ірпінського НВК 

«Школа І-ІІ ступенів - Коцюбинський гуманітарний ліцей» 
 Городиська Любов Романівна, учитель Ірпінського НВК м. Ірпінь Київської області 
 
Арнаута Катерина Анатоліївна, заступник директора з методичної роботи НМЦ 

ПТО у Вінницькій області 
 Поліщук Ірина Володимирівна, спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Христинівської РДА Черкаської області 
 Сасовська Ольга Володимирівна, аспірант Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 
 Джураєва Яніна Леонідівна, викладач КЗ «Покровський педагогічний коледж» 

м. Покровськ Донецької області 
 Кузенна Наталія Михайлівна, викладач англійської мови Кропивницького будівельного 

коледжу 
 Серажим Світлана Миколаївна, викладач Полтавського базового медичного коледжу 
 Торопова Регіна Юріївна, вчитель-логопед ДНЗ № 1 «Веснянка» м. Біла Церква 

Київської області 
 Дяченко Ірина Володимирівна, заступник директора з навчальної роботи, викладач 

фортепіано Київської дитячої музичної школи № 7 ім. І. Шамо Київської області 
 
Левшина Оксана Михайлівна, практичний психолог Лозівського НВК «ЗНЗ-ДНЗ № 8» 

Харківської області  
 
Омельчук Олена Володимирiвна, доцент НПУ iмені М. П. Драгоманова 
 
Давидова Тетяна Володимирівна, викладач в ДХСШ ім. Т. Г. Шевченка 
 
Житинська Марія Олександрівна, старший викладач Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 
 
Соловйова Галина Олексіївна, доцент Української медичної стоматологічної академії 
 
Павлюк Лариса Петрівна, викладач, практичний психолог Комунального закладу 

вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 
 
Навроцька Маріана Миколаївна, викладач Кременчуцького педагогічного коледжу 

імені А. С. Макаренка Полтавської області 
 



Шиян Олена Олександрівна, практичний психолог дошкільного навчального закладу 
«Веселка» Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області 

 
Черниш Янiна Олександрiвна, викладач Дніпропетровської академії музики 

ім. М. Глінки 
 
Жуланова Олена Олександрівна, психолог в ROLLNCODE м. Запоріжжя 
 
Янюк Тетяна Петрівна, викладач музичної школи Волинської області 
 Митулинська Олена Євгенівна, заступник директора з НВР, керівник гуртка 

комунального закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» 
  Газиковська Людмила Володимирівна, викладач скрипки дитячої музичної школи № 3 

Херсонська області   
 Митулинська Олена Євгенівна, заступник директора з НВР, керівник гуртка 

комунального закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків»  
 Прядко Анастасія Олегівна, практичний психолог ДНЗ  
 Ярощук Наталія Петрівна, практичний психолог, викладач Луцького педагогічного 

коледжу  
 Кокуца Віта Володимирівна, практичний психолог центру професійно-технічної 

освіти м. Житомира 
 
Митулинська Олена Євгенівна, заступник директора з НВР, керівник гуртка 

комунального закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» 
 
Жуланова Олена Олександрівна, психолог ROLLNCODE м. Запоріжжя  
 
Марчук Наталія Іванівна, концертмейстер Фортепіано дитячої школа Мистецтв 

м. Волочиськ Хмельницької області 
 
Сергієнко Юлія Сергіївна, учитель української мови та літератури спеціалізованої 

школи №16 м. Києва 
 
Пустільнік Валентина Іванівна, практичний психолог комунального закладу загальної 

середньої освіти « Ватутінський ліцей № 6 Ватутінської міської ради Черкаської області» 
 
Гусар Людмила Анатоліївна, викладач фортепіано, концертмейстер КЗСМО 

«Музична школа12» КМР Дніпропетровської області 
 
Яковенко Вікторія Василівна, викладач з фаху скрипка КЗСМО «Музична школа № 7» 

КМР м. Кривий Ріг Дніпропетровської області 
 
Задворна Ольга Володимирiвна, директор дитячо-юнацького клубу фізичної 

підготовки м. Каховка Херсонської області 
 
Телячук Наталія Володимирівна, викладач ВТЕК КНТУ Вінницька область 



 
Масенко Лариса Володимирівна, доцент Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова 
 
Каранда Оксана Олександрівна, психолог дитячого естетико-натуралістичного 

центру «Камелія» м. Бровари Київської області 
 
Мельничук Олена Миколаївна, викладач Луцької музичної школи № 3 Волинської 

області 
 
Яремин Олеся Ярославівна, викладач фортепіано, концертмейстер ДДШМ № 10 

м. Львів 
 
Кутасевич Ілона Валеріївна, завідувачка відділення Запорізького будівельного 

фахового коледжу 
 
Таргонська Олена Павлівна, викладач скрипки, директор КЗСМО «Музична школа 

№ 1» Дніпропетровської області 
 
Заслонкіна Ольга Петрівна, практичний психолог, керівник гуртків комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» 

 
Сень Олена Василівна, викладач по класу віолончелі Ківерцівської дитячої музичної 

школи Волинської області 
 
Скороходько Інна Олександрівна, викладач, концертмейстер Рівненського музичного 

училища РДГУ 
 
Кордиш Уляна Миколаївна, викладач Бориславського фахового медичного коледжу 

Львівської області 
 
Чемісова Тетяна Сергіївна, викладач Полтавського базового медичного коледжу  
 
Гриців Тетяна Семенівна, вчитель англійської мови ліцею «Престиж» м. Києва 
 
Єлісєєва Людмила Володимирівна, практичний психолог, соціальний педагог 

Малокаховського ЗЗСО Херсонської області 
 
Поджio Тетяна Юріївна, доцент кафедри мовної підготовки та комунікації в 

публічному управлінні Національної академії державного управління при Президентові 
України м. Київ 

 
Ярова Наталія Борисівна, викладач по класу скрипки Хмельницької дитячої музичної 

школи № 3  
 
Горбунова Ольга Володимирівна, вчитель ліцею м. Києва  
 



Саламаха Лілія Володимирівна, викладач ЛДМШ № 7 Львівської області 
 
Похил Любов Дмитрівна, практичний психолог Смілянського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня - гімназія імені В. Т. Сенатора» Черкаської 
області 

 
Монастирська Олена Вікторівна, завідувач навчально-методичного кабінету 

Красноградського педагогічного фахового коледжу КЗ «ХГПА» Харківської області 
 
Вільгуцька Ольга Степанівна, заслужений працівник культури України, викладач-

методист вищої категорії Львівської державної дитячої музичної школи № 1 імені А. Кос-
Анатольського 

 
Стрілець Андрій Миколайович, викладач, керівник оркестру народних інструментів 

Харківського вищого коледжу мистецтв 
 
Кухтей Діана Степанівна, викладач по класу домри Луцької музичної школи № 3 

Волинської області 
 
Казимир Яна Валеріївна, спеціаліст І категорії Київського професійно педагогічного 

коледжу імені Антона Макаренка 
 
Калуга-Семенкова Леся Петрівна, заступник директора з НВР центру позашкільної 

роботи м. Києва 
 
Ярош Ольга Володимирівна, практичний психолог палацу учнівської молоді м. Луцьк 

Волинської області 
 
Ковальчук Людмила Іванівна, практичний психолог ЗДО № 6 м. Луцьк Волинської 

області 
 
Логвись Ольга Ярославівна, практичний психолог, аспірантка ТНПУ Тернопільської 

області 
 
Степанян Рузана Каротівна, викладач КВНЗ «Кам‘янський музичний коледж» 

Дніпропетровської області 
 
Кійко Інна Володимирівна, завідувачка відділення коледжу Національного 

фармацевтичного університету Харківської області 
  
Феськів Надія Василівна, викладач; методист навчально-методичного кабінету 

Острівської музичної школи; навчально-методичний кабінет Тернопільського обласного 
методичного центру народної творчості  

 
Дігалевич Аполлінарія Станіславівна, практичний психолог ЗДО № 38 комбінованого 

типу м. Луцька  
 



Тесленко Марина Миколаївна, доцент кафедри психології Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

 
Сасіна Ірина Олександрівна, доцент Національного педагогічного університету імені 

М. Драгоманова 
 
Аршулік Ольга Михайлівна, вчитель історії Луцького навчально-виховного комплексу 

№ 26 
 
Полянчук Тетяна Михайлівна, викладач ДМШ м. Надвірна 
 
Бачинська Олена Миколаївна, к.е.н., викладач кафедри фінансів, економіки та 

економічної кібернетики, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-
економічний коледж  

 
 

Напрямок 11. Здоров’язбережувальні технології. Безпечний та здоровий спосіб 
життя. Екологічна грамотність 

 
Модератори:  Остапенко Олександр Іванович, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії 

фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН 
України 

Ребрина Андрій Анатолійович, аспірант Хмельницького національного університету 
Волкова Ірина Василівна, старший викладач кафедри виховання і розвитку 

особистості, методист з фізичної культури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 
 
Спікери: Деревянко Вікторія Василівна, завідувач сектору наукового та навчально-

методичного забезпечення змісту суспільної, громадянської та технологічної освіти відділу 
наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти в 
Новій українській школі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» 

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» 
 Дикий Олег Юрійович, кандидат педагогічних наук, навчально-науковий інститут 
неперервної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки 
Здоров’язбережувальні технології в освітньому середовищі 
 Пересипкіна Тетяна Валентинівна, завідувач відділення наукової організації медичної 

допомоги школярам і підліткам ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН 
України» м. Харків.   

Здоров'я школярів. Соціальні детермінанти його формування 
 Дікова Фаворська Олена Михайлівна, професор кафедри суспільно гуманітарних наук 

Житомирського обласного інституту післядипломноі педагогічної освіти 
Здоров’язберігаючі технології навчання в умовах карантину  
Огій Анна Анатоліївна, психолог, режисер, ментор «Company Art Life» 
Відновлення внутрішнього ресурсу Вчителя. Як працювати зі своїми 

деструктивними емоціями та деструктивними емоціями дітей 
 



Бережна Таміла Іванівна, кандидат педагогічних наук, вчений секретар Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

Впровадження здоров’язбережувальних технологій в контексті ідеї Нової 
української школи 

 Волкова Ірина Василівна, старший викладач кафедри виховання і розвитку 
особистості, методист з фізичної культури КВНЗ «Харківська академія неперервної 
освіти» 

Здоровʼязбережувальні технології в організації освітнього середовища 
 Кочерга Оксана Володимирівна, заступник директора з НВР Лозівського НВК № 10 

«ЗНЗ-ДНЗ» Лозівської міської ради Харківської області 
Участь у проєктах як напрям здоров’яформувальної системи роботи ЗЗСО 
 Покришкіна Тамара Вікторівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Богодухівської гімназії №1 Богодухівської районної ради Харківської області, учитель вищої 
категорії, учитель-методист, Відмінник освіти України 

Упровадження здоровʼязбережувальної технології «Навчання в русі» (з досвіду 
роботи Богодухівської гімназії №1 Харківської області) 
 

Полторацький Сергій Сергійович, начальник групи аналізу впровадження досвіду 
відділу підготовки штабу Командування Медичних сил Збройних Сил України 

Надання домедичної допомоги потерпілим 
 Остапенко Олександр Іванович, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії 

фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН 
України 

Здоров’язбережувальні технології учнів 1-11 класів 
 Кліванська Юлія Анатоліївна, методист Волинський інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
Традиційні і сучасні системи збалансованого харчування 

 Єрьоменко Едуард Анатолійович, професор кафедри Університету державної 
фіскальної служби України 

EDUCATION OF PHYSICAL CULTURE AND BASICS OF STUDENTS' HEALTH 
IN THE PROCESS OF COMBAT HORTING TRAINING 

 
Ребрина Анатолій Арсенович, Заслужений працівник фізичної культури і спорту 

України, кандидат педагогічних наук, доцент Хмельницького національного університету, 
науковий кореспондент Інституту проблем виховання НАПН України 

Соматичне здоров’я школяра 
 Гусєв Віктор Григорович, завідувач відділом військово-патріотичного виховання, 

фізичної культури та основ здоров’я КВНЗ «Вінницька академія непевної освіти» 
Репродуктивне здоров'я та відповідальна поведінка учнівської молоді: 

практичний аспект 
 Ребрина Андрій Анатолійович, аспірант Хмельницького національний університету 
Здоровий спосіб життя студентів-спортсменів різних видів спорту України 

 
Доповідачі: Міщук Сергій Сергійович, науковий кореспондент, Інститут психології ім. 

Г.С. Костюка НАН України 



Особливості застосування тілесно-динамічної ігрової психотехніки в сучасній 
школі 

 Бучківська Галина Вікентіївна, професор кафедри, Хмельницька гуманітарно-
педагогічна академія 

Формування професійних компетентностей майбутнього вчителя початкових 
класів (здоров’язбережувальних аспект) 

 Лукерченко Тетяна Петрівна, викладач природничих дисциплін, голова циклової 
комісії природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій, Відокремлений 
підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України 
"Немішаївський агротехнічний коледж" 

Формування екологічної грамотності у студентів коледжу при вивченні 
загальноосвітнього курсу фізики 

 Поліщук Віталій Валентинович, доцент кафедри спортивних дисциплін ігор і 
туризму Переяслав-Хмельницького університету імені Григорія Сковороди 

Підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання до використання 
здоров'язбережувальних технологій 

 
Шмігельська Тетяна Вікторівна, директор Шевченківського ліцею Шевченківської 

районної ради Харківської області 
Формування культури здоров'я учнів шляхом впровадження 

здоров'язбережувальних освітніх технологій  
 Вакуленко Олена Василівна, доцент кафедри соціальної педагогіки НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Теоретичне підґрунтя політики формування здорового способу життя в Україні 
 Вахняк Надія Вікторівна, методист Департаменту співпраці з методистами та 

вчителями Видавничого дому «Освіта» 
Екологічна грамотність молодих сімей як важливий етап у становленні 

екологічної культури особистості 
 Чумак Тетяна Вікторівна, вчитель початкових класів Мелітопольської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Мелітопольської міської ради Запорізької 
області 

Здоровий спосіб життя як передумова розвитку екологічної грамотності 
молодшого школяра засобами здоров'язбережувальних технологій 

 Кравчук Світлана Леонтіївна, старший науковий співробітник, кандидат 
психологічних наук, доцент Інституту соціальної та політичної психології НАПН України 

Психологічні механізми феномена прощення 
 Сітовський Андрій Миколайович, доцент кафедри здоров’я людини та фізичної 

терапії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
Доцільність застосування індексу Руф’є при визначенні групи здоров’я школярів 
 Цюпак Тетяна Євгенівна, доцент кафедра здоров’я людини та фізичної терапії 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
Фізична терапія при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату 
 Поліщук Анна Йосипівна, методист Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 



Духовні аспекти здоров'язбережних технологій 
 Ващук Людмила Миколаївна, доцент факультету фізичної культури, спорту та 

здоров’я 
Фізична активність в умовах сучасності 
 Шаляпіна Маргарита Володимирівна, вчитель фізичної культури Великодолинського 

НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» - ліцей 
Здоровязбережувальні технології ліцеїстів засобами бадмінтону 
 Лаврова Лариса Василівна, завідувачка кафедри виховання та культури здоров’я 

Дніпровської академії неперервної освіти 
Здоров’язбережувальна освіта та здоровий спосіб життя 
 Кирста Наталія Романівна, доцент ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 
Психопрофілактика професійного вигорання вихователів закладів дошкільної 

освіти 
 Успенська Валентина Миколаївна, доцент кафедри теорії і методики змісту освіти 

КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
Здоров’я як особиста та соціальна цінність  
 Ващук Л. М., доцент кафедри фітнесу та циклічних видів спорту, 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Рода О.Б., доцент 
кафедри теорії фізичного виховання та рекреації, Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, Деделюк Н.А., доцент кафедри теорії фізичного 
виховання та рекреації, Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки, Кренделева В.У. старший викладач кафедри фітнесу та циклічних видів спорту, 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

Оздоровча спрямованість фізичного виховання школярів в умовах сьогодення 
 
Омельченко Яніна Миколаївна, провідний науковий співробітник Інституту 

психології імені Г.С. Костюка  
Засоби подолання симптомів ПТСР у дітей військовослужбовців в умовах 

навчального процесу 
 Тімко Марина Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Комунального закладу «Куп’янська спеціальна школа» Харківської обласної ради, Вербицька 
Тетяна Геннадіївна, вчитель трудового навчання Комунального закладу  «Куп’янська 
спеціальна школа» Харківської обласної ради 

Виховання екологічної культури учнів засобами краєзнавства і туризму 
 Юхимчук Тетяна Іванівна, вчитель основ здоров’я, Технологічний багатопрофільний 
ліцей ім. Артема Мазура м. Хмельницького 

Здоров’язбережувальні педагогічні технології в закладах загальної середньої 
освіти та шляхи їх впровадження 

 Біліченко Марина Владиславівна, вчитель хімії II категорії Комунальної установи 
«Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №7 імені Максима Савченка» Сумської міської 
ради  

Хімічні проєкти для розвитку екологічної грамотності учнів 
 

Слухачі: 



Блохіна Олена Леонідівна, вчитель фізичної культури ліцею № 6 м. Первомайський 
Харківської області 

 
Жук Оксана Дмитрівна, вчитель фізкультури, Навчально-виховний комплекс № 11 

«Журавонька» 
 
Джус Галина Вікторівна, вчитель СШ № 260 м. Києва  
 Грейда Наталія Богданівна, доцент СНУ імені Лесі Українки  
 Кринична Анна Олегівна, вчитель фізичної культури КЗШ № 26 Дніпропетровської 

області 
 Добротвор Світлана Геннадіївна, студентка Хмельницького національного 

університету  
 Криворучко Ірина Василівна, учитель фізичної культури Нововолинського ліцею № 8 

Нововолинської міської ради Волинської області 
 Олiшинська Тетяна Григорiвна, інструктор з фізичної культури ЗДО № 591 м. Києва 
 Прокопенко Світлана Петрівна, вчитель хімії вищої категорії Одеської 

спеціалізованої школи № 111 I-III ступенів Одеської  міської ради Одеської області 
 Квітка Лариса Олександрівна, заступник директора з виховної роботи СЗОШ № 8 

Нової Каховки Херсонської області 
 Мирошніченко Олена Олександрівна, старший викладач кафедри філософії і освіти 

дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
 Тимочко-Волошин Роксолана Іванівна, старший викладач Львівського державного 

університету фізичної культури імені Івана Боберського 
 Капля Світлана Юріївна, викладач коледжу транспорту та комп’ютерних 

технологій ЧНТУ 
 Єременко Наталія Петрівна, посада доцент НУФВСУ м. Києва 
 Рудяк Світлана Валеріївна, вчитель фізичної культури Київської спеціальної школи-

інтернат № 5 ім. Я. П. Батюка (для дітей з валами зору) 
 
Ковальова Наталія Володимирівна, доцент кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації 

Національного університету фізичного виховання та спорту України 
 Веліканова Наталія Ігорівна, вчитель фізичної культури НВК № 176 м. Києва  
 Деделюк Ніна Автономівна, доцент в СНУ імені Лесі Українки 
 Євтушок Марина Василівна, завідувач кафедри фізичного виховання і здоров’я 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
 
Назаренко Олена Юрiївна, викладач Харківського обласного медичного коледжу 
 



Горчакова Анжела Богданівна, вчитель КЗШ № 26 м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області 

 
Яковенко Вікторія Василівна, викладач з фаху скрипка КЗСМО «Музична школа № 7» 

КМР м. Кривий Ріг Дніпропетровської області 
 
Якушевський Едуард Олександрович, учитель Маріупольської ЗОШ № 26 Донецької 

області 
 
Горбель Сніжана Іванівна, учитель Кременчуцького ліцею № 30»Олімп» Полтавської 

області 
 
Кованова Тетяна Олексіївна, викладач ДНЗ «ПТУ №14 м. Нова Каховка» - 
 
Севостьянова Наталія Іванівна, вчитель фізичної культури в Сіверському ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів № 2 Донецької області 
 
Масенко Лариса Володимирівна, доцент Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова 
 
Юхно Свiтлана Петрiвна, вчитель в ЗОШ м. Марiуполь Донецької області 
 
Слюсар Юрій Васильович, вчитель фізичної культури Свято-Покровської ЗЗСО І-ІІ 

ступенів Донецької області 
 
Борисова Наталія Вікторівна, вчитель фізичної культури Музиківського ліцею 

Херсонської області 
 
Солохіна Владислава Миколаївна, вчитель фізичної культури Музиківського ліцею 

Херсонської області 
  
Заслонкіна Ольга Петрівна, практичний психолог, керівник гуртків комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» 

 
Сухіх Аліса Сергіївна, старший науковий співробітник Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України 
 
Чернякова Іляна Олексіївна, інструктор з фізичної культури дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 262 «Олімпійських» м. Запоріжжя 
 
Колесник Ганна Василівна, Професор кафедри здоров’я людини та фізичної 

реабілітації Академії рекреаційних технології і права м. Луцьк  
 
Скоропада Ярослав Євгенович, вчитель Горішньовигнанського НВК І-ІІІ ступенів 

Чортківського району Тернопільської області 
 



Глоба Антоніна Йосипівна, директор комунального закладу «Великолепетиський 
опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Великолепетиської районної ради 
Херсонської області  

 
Горбунова Ольга Володимирівна, вчитель ліцею м. Києва  
 
Арансон Лариса Іванівна, ЗДНВР Вилківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 Одеської 

області 
 
Гуцалюк Оксана Олександрівна, викладач Хмельницького торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ  
 
Щербак Світлана Миколаївна, учитель КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради» 
 
Бондарчук Андрій Миколайович, вчитель фізичної культури КЗО «СЗШ 101»ДМР 

Дніпропетровської області 
 
Мудрик Жанна Станіславівна, доцент Східноєвропейського університету імені Лесі 

Українки 
 
Біліченко Марина Владиславівна, учитель хімії КУ «Сумська спеціалізована школа I-

III ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради» 
 
Безгінова Наталія Анатоліївна, вчитель хімії, психолог Верхньосірогозької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Херсонської області 
 
Романів Людмила Вікторівна, доцент ЧНУ ім. Ю. Федьковича Чернівецької області 
 
Ткачук Маргарита Олексіївна, вчитель школи І-ІІІ ступенів № 101 Шевченківського 

району м. Києва -Цифровізація освітнього процесу. Дистанційна освіта. 
 
Дігалевич Аполлінарія Станіславівна, практичний психолог ЗДО № 38 комбінованого 

типу м. Луцька  
 
Артеменко Оксана Петрівна, учитель фізичної культури КЗ НСЗШ № 9 Дніпровської 

області 
 
Тесленко Марина Миколаївна, доцент кафедри психології Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 
Білоус Петро Михайлович, методист відділу організаційно-масової роботи КЗ ТМР 

«Центр творчості дітей та юнацтва» 
 
Баєвська Людмила Валентинівна, вчитель фізичного виховання гімназії № 1» Надія»  
 
Безушко Борис Володимирович, вчитель фізичної культури Заліщицької державної 

гімназії 



 
Денис Надія Степанівна, вчитель біології, Одеський навчально-виховний комплекс 

№ 84 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов-
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської міської ради Одеської області 

 
Полєщук Тамара Олексіівна, учитель фізичноі культури, Бандурський НВК 
 
Скріннік Євгенія Олександрівна, доцент, Українська медична стоматологічна 

академія 
 
Ємець Анатолій Васильович, доцент, Українська медична стоматологічна академія 

 
Напрямок 12. Національно-патріотичне та військово-прикладне виховання дітей 

та молоді. Краєзнавство і туризм 
 

Модератори:  Поліщук Віктор Миколайович, учитель предмета «Захист Вітчизни» 
Нововолинського ліцею № 8 Нововолинської міської ради Волинської області 

Кузора Іван Васильович, директор Центру інноваційного розвитку громадянина 
патріота, вчитель вищої категорії, методист СШ № 252 імені Василя Симоненка м. Києва 

Майдибура Альона Василівна, завідувач краєзнавчо-екскурсійного відділу КПНЗ 
«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 
виховання»  

Назаров Сергій Іванович, старший викладач Київського університету імені Бориса 
Грінченка 

 
Спікери: Майдибура Альона Василівна, завідувач краєзнавчо-екскурсійного відділу КПНЗ 

«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 
виховання»  

Проектно-дослідницька діяльність позашкільного закладу засобами краєзнавства 
в умовах сучасного освітнього процесу 

 Кузора Іван Васильович, директор Центру інноваційного розвитку громадянина 
патріота, вчитель вищої категорії, методист СШ № 252 імені Василя Симоненка м. Києва 

Виховання громадянина-патріота засобами Військово-патріотичного хортингу з 
інноваційними формами та методами патріотичного компоненту» 

 Поліщук Віктор Миколайович, учитель предмета «Захист Вітчизни» 
Нововолинського ліцею № 8 Нововолинської міської ради Волинської області 

Національно-патріотичне виховання учнів 
 Капшук Тетяна Михайлівна, начальник відділ національного та військово-

патріотичного виховання комунального позашкільного навчального закладу «Київський 
центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання», 
Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу цифрових освітньо-наукових 
систем Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», керівник 
гуртка «Джура» 

Організація та проведення ІІ етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

 Коляда Ігор Миколайович, вчитель-методист ЗЗСО № 257 «Синьоозерна» м. Києва 



Національно-патріотичне виховання молоді на засадах дитячо-юнацької гри 
«Сокіл» («Джура») 

 Шевчук Вадим, інструктор дитячо-юнацького туризму, керівник дитячо-юнацького 
турклубу, керівник та тренер куреня гри Скіл «Джура», вчитель вищої категорії, старший 
вчитель, методист РНМЦ Деснянського району м. Києва, учасник штабу по організації та 
проведенню районого етапу гри Сокіл «Джура» 

Використання туристських знань та навичок під час проведення дитячо-юнацької 
гри «Сокіл» («Джура») 

 Овсянніков Андрій Вікторович, полковник, заступник військового комісара Київського 
міського військового комісаріату з морально-психологічного забезпечення 

Основні напрямки військово-патріотичного виховання допризовної молоді міста 
Києва 

 Левкун Андрій Стефанович, учитель-методист з фізичної культури СЗШ І-ІІІ 
ступенів № 78 м. Львова 

Рекреаційно-оздоровчі походи та літні табори в горах Карпатах  
Назаров Сергій Іванович, старший викладач Київського університету імені Бориса 

Грінченка 
Організація військово-патріотичного виховання в закладах освіти за допомогою 

інтелектуальних онлайнкарт (MindMeister) 
 Ягнич Ганна Йосипівна, вчитель Тернопільської школи допризовної підготовки 
Шляхи оптимізації вивчення предмету «Захист України» з метою формування 

громадянина-патріота в умовах сьогодення 
 Качуровський Віктор Семенович, завідувач відділу фізичної культури та захисту 

Вітчизни Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» 

Сучасні підходи до організації військово-патріотичного виховання в закладах 
загальної середньої освіти 

 Назаренко Анатолій Петрович, методист Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 

Військово патріотичне виховання в умовах сьогодення 
 
Доповідачі: 
 
Полторацький Сергій Сергійович, начальник групи аналізу впровадження досвіду 

відділу підготовки штабу Командування Медичних сил Збройних Сил України 
Військово-прикладний і бойовий хортинг у системі професійної підготовки 

допризивної молоді, військовослужбовців та правоохоронців 
 Рог Максим Вікторович, Президент Київської міської Федерації Хортинг фехтування 
Хортинг фехтування як національно-патріотичний вид спорту 
 Коржик Світлана Анатоліївна, завідувач сектору з гуманітарних питань та 

інформаційної політики Летичівської районної державної адміністрації 
Публічне управління у сфері молодіжної політики в умовах децентралізації 
 Мелещенко Андрій Іванович, вчитель ліцею № 157 Оболонського району м. Києва 



Аспекти військово-патріотичного виховання юнаків під час уроку «Захист 
Вітчизни 

 Ніканоров Констянтин Михайлович, вчитель гімназії № 143 Оболонського району 
м. Києва 

Аспекти військово-патріотичного виховання юнаків під час занять з предмета 
«Захист Вітчизни» 

 Усіченко Володимир Григорович, вчитель гімназії «Оболонь» м. Києва 
Військово-патріотичне виховання учнів 10-11 класів на уроках предмету «Захист 

Вітчизни» 
 Вишневська Оксана Антонівна, доцент кафедри слов'янської філології 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
Художній текст як засіб патріотичного виховання 
 Кизименко Оксана Миколаївна, заступник директора з НВР Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 142 Харківської міської ради Харківської області 
Практика впровадження національно-патріотичного виховання учнів 
 Терпімова Віталія Михайлівна, методист науково-методичного центру управління 

освіти Енергодарської міської ради 
Музейна педагогіка як складова національно-патріотичного виховання здобувачів 

освіти 
 
Слухачі: Веліканова Наталія Ігорівна, вчитель фізичної культури НВК № 176 м. Києва  
 Алексєйчук Євгенія Юріївна, вчитель предмета «Захист Вітчизни» ЗНЗ ІІ-ІІІ ступенів 

«Фінансовий ліцей» Подільського району м. Києва 
 Безрук Сергій Олександрович, вчитель історії КЗО «Середня загальноосвітня школа 

№ 31» ДМР 
 Янчук Аліна Анатоліївна, заступник директора з виховної роботи Бершадської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 1 
 Квітка Лариса Олександрівна, заступник директора з виховної роботи СЗОШ № 8 
Нової Каховки Херсонської області 
 Шевченко Марія Вікторівна, завідувач відділу будинку дитячої та юнацької 

творчості Голосіївського району міста Києва 
 Кириєнко Цвєтана Володимирівна, лаборант Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 
 Овчиннікова Інна Олександрівна, методист НМЦ відділу освіти м. Авдіївка Донецької 

області 
 Ваник Віталіна Віталіївна, вчитель-логопед Нетішинського центру комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю Хмельницької області 
 Рудяк Світлана Валеріївна, вчитель фізичної культури Київської спеціальної школи-

інтернат № 5 ім. Я. П. Батюка (для дітей з валами зору) 
 



Бистров Сергій Борисович, вчитель школи І - ІІІ ступенів № 147 Деснянського району 
міста Києва 

 
Сигіль Наталія Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Яблунів Тернопільської області  
  Писаренко Лариса Михайлівна, старший викладач Національного університету 

«Одеська юридична академія» 
 
Журба Катерина Олександрiвна, головний науковий спiвробiтник в Iнституті 

проблем виховання НАПН України 
 
Нечитайло Ольга Дмитрівна, вчитель історії Нововознесенської філія КЗ 

«Високопільський ОЗЗСО» Херсонської області 
 
Куцих Олексій Олегович, викладач Київського професійного коледжу з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою м. Києва  
 
Бохінська Ірина Володимирівна, учитель початкових класів Мостищенської ЗОШ 

м. Калуш Івано-Франківської області 
 
Кухаренко Алла Володимирівна, вчитель інформатики Чернігівського колегіуму 
 
Бондарчук Андрій Миколайович, вчитель фізичної культури КЗО «СЗШ 101»ДМР 

Дніпропетровської області 
 
Калуга-Семенкова Леся Петрівна, заступник директора з НВР центру позашкільної 

роботи м. Києва 
 
Єрменчук-Гручман Ганна Михайлівна, старший викладач образотворчого 

мистецтва, естетичного виховання Волочиської дитячої школи мистецтв, Полянської 
ЗОШ, Центру розвитку дитини «Калинка» м. Волочиськ Хмельницької області 

 
Супрун Олександр Валерійович, заступник начальника з виховної роботи КЗО 

«Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» 
Дніпропетровської обласної ради» 

 
Білоус Катерина Анатоліївна, завідувач відділом організаційно-масової роботи КЗ 

ТМР «Центр Творчості дітей та юнацтва» 
 
Владенко Вікторія Валентинівна, керівник гуртків, Центр дитячої та юнацької 

творчості ім. Гнаровської В., м. Вільнянськ 
 

Напрямок 13. Основи професійно-прикладної фізичної культури/підготовки. 
Прикладні (військово-приладні) види спорту 

 
Модератори:  Ребрина Анатолій Арсенович, Заслужений працівник фізичної культури і спорту 

України, кандидат педагогічних наук, доцент Хмельницького національного університету, 
науковий кореспондент Інституту проблем виховання НАПН України 



Лакіза Олексій Миколайович, доцент кафедри природничо-математичної освіти та 
технологій Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук, доцент 

Шпільчак Андрій Ярославович, методист лабораторії дисциплін естетичного циклу 
та фізичного виховання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти 

 
Спікери: Ребрина Анатолій Арсенович, Заслужений працівник фізичної культури і спорту 

України, кандидат педагогічних наук, доцент Хмельницького національного університету, 
науковий кореспондент Інституту проблем виховання НАПН України 

Рухова активність та фізичне здоров’я учнівської молоді в процесі впровадження 
варіативного модуля «Професійно-прикладна фізична культура» 

 Kuts IURII Ivanovych, President at Arena van liens inc, New York State, USA 
Development of professional qualities of the specialist of the modern world in the 

conditions of market relations 
 Грищук Віктор Леонідович, начальник кафедри спеціальних дисциплін та організації 

професійної підготовки Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України, 
кандидат юридичних наук, підполковник податкової міліції, майстер спорту України з 
хортингу, учасник бойових дій 

Бойовий хортинг як засіб професійно-прикладної, функціональної підготовки 
студентів, курсантів і слухачів спеціалізованих закладів вищої освіти та співробітників 
правоохоронних органів 

 Лакіза Олексій Миколайович, доцент кафедри природничо-математичної освіти та 
технологій Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук, доцент 

Методика оцінки фаховій компетентності учителя у проведені сучасного уроку 
фізичної культури нової української школи  

 
Полторацький Сергій Сергійович, начальник групи аналізу впровадження досвіду 

відділу підготовки штабу Командування Медичних сил Збройних Сил України 
Військово-прикладний і бойовий хортинг у системі професійної підготовки 

допризивної молоді, військовослужбовців та правоохоронців 
 Рогач Вадим Ігорович, Президент національної федерації САМБО 
Впровадження варіативного модулю «САМБО» в заклади освіти 
 Єрьоменко Едуард Анатолійович, професор кафедри спеціальних дисциплін та 

організації професійної підготовки Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби 
України, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник фізичної культури і спорту 
України, майстер спорту України міжнародного класу, Заслужений тренер України 

Бойовий хортинг як засіб виховання фізичної культури та основ здоров’я 
студентів закладів вищої освіти 
 Фалєєв Роман Геннадійович, Президент Національної федерації хортинг фехтування 
України  

ХОРТИНГ ФЕХТУВАННЯ - сучасний український спорт с давньою традицією 
 



Дуженко Алiна Олесандрiвна, Заслужена майстерка спорту України з сумо, 4-х 
разова чемпiонка Європи, 8-х разова чемпiонка свiту, 2-х разова чемпioнка Всесвiтнiх ігор, 
нагороджена Орденами Княгинi Ольги 2 и 3 ступенів 

Шлях до перемог! 
 Шаповалов Олег Володимирович, Президент федерації парашутного спорту України, 

майстер спорту України міжнародного класу, рекордсмен світу  
Перший рекорд України в категорії «Великі формації» 
 Вагін Артем Михайлович, провідний фахівець сектору телекомунікацій 

інформаційних технологій та системи 112 Головного управління ДСНС України у 
Миколаївській області 

Акватлон як засіб виховання професійно-прикладної фізичної культури 
рятувальника 

 Скульський Павло Георгійович, вчитель фізичної культури Української гімназії № 1 
Івано-Франківської міської ради 

Методи проведення професійно-прикладної фізичної підготовки 
 
Доповідачі: 
Андрієвська Оксана В'ячеславівна, провідний фахівець сектору зв'язків зі ЗМІ та 

роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Миколаївській області 
Комунікативність як засіб професійно-прикладної фізичної культури фахівця ЗМІ 
 Кравченко Тетяна Петрівна, доцент кафедри теорії та методики фізичного 

виховання і спорту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди» 
Особливості проведення уроків фізичної культури вчителями з різним стилем 

керівництва 
 Літус Руслан Іванович, заступник директора ДЮСШ з навчально-тренувальної 

роботи м. Бердянська, кандидат педагогічних наук 
Планування розвитку силових здібностей в групі початкової підготовки учнів 

ДЮСШ у пауерліфтингу  
Бобков Валерій Юрійович, викладач фізичної культури Новоазовського професійного 

електротехнічного ліцею 
Сучасні підходи до формування в здобувачів освіти навичок фізичного 

самовдосконалення, самореалізації на уроках фізичної культури через поляризацію 
варіативних модулів навчальної програми 

 Новік Сергій Миколайович, старший викладач кафедри теоретико-методичних основ 
викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка, Шостак Євгенія Юріївна, доцент кафедри теоретико-методичних 
основ викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного 
університету імені В .Г. Короленка  

Сучасні аспекти лікарсько-педагогічного контролю та самоконтролю в системі 
спортивного тренування 

Зінченко Валерій Олександрович, тренер з хортинг фехтування, президент ГО 
«Дніпропетровська обласна федерація хортинг фехтування». 

Розвиток координації та моторики для людей з обмеженнями опорно-рухового 
апарату через практику хортинг фехтування 

 
Хіміч Віта Леонідівна, аспірант Хмельницького національного університету 



Ефективність підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до використання 
народно-хореографічного мистецтва  

Слухачі: Криворучко Ірина Василівна, учитель фізичної культури Нововолинського ліцею 
№ 8 Нововолинської міської ради Волинської області 

 
Ступка Микола Миколайович, вчитель фізичної культури Долматівського закладу 

повної загальної середньої освіти 
 
Гавриляк Емерих Емерихович, керiвник Закарпатської обласної Федерації Хортинг 

Фехтування 
 Вишня Світлана Олександрівна, учитель фізичної культури, керівник міського 

методичного об’єднання учителів фізичної культури та «Захисту Вітчизни» Комунального 
закладу «Южненська Авторська М.П. Гузика експериментальна спеціалізована 
загальноосвітня школа-комплекс І-ІІІ ступенів Южненської міської ради Одеської області»  

 
Іванов Олександр Кузьмич, заступник начальника ліцею Волинського обласного ліцею з 

посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні 
 
Карпик Ігор Ярославович, вчитель Тернопільського технічного ліцею 
 
Топчієва Ганна Олександрівна, старший викладач кафедри фізичного виховання 

Національного університету харчових технологій 
 
Герій Роман Романович, вчитель фізичної культури спеціальної школи-інтернат І-ІІІ 

ступенів № 9 міста Києва 
 
Ведмідь Ірина Олександрівна, вчитель фізичної культури школи № 309 м. Києва  

 
Миць Віталіна Вікторівна, вчитель Дашівської ЗОШ І - ІІІ ступенів  
 
Кирилюк Вікторія Василівна, старший викладач кафедри фізичної реабілітації та 

соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 
Волинської області  

 
Солохіна Владислава Миколаївна, вчитель фізичної культури Музиківського ліцею 

Херсонської області 
  
Риков Сергій Миколайович, вчитель фізичного виховання ЗЗСО «Солонянська 

гімназія» Дніпропетровської області 
 
Куцих Олексій Олегович, викладач Київського професійного коледжу з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою м. Києва  
 
Boliubash Vasylyna Vasylivna, вчитель Шпиколоського НВК Львівської області 
 
Булейченко Олена Володимирівна, старший викладач НПУ ім. М. П. Драгоманова  
 
Розпутній Олександр Петрович, старший викладач Національного університету 

харчових технологій м. Києва  



 
Овчаренко Олександр Віталійович, майстер виробничого навчання ДНЗ «Київський 

професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»  
 
Шастало Марина Миколаївна, викладач державного навчального закладу 

«Бердянський машинобудівний професійний ліцей» 
 
Дорошенко Ігор Володимирович, Дорошенко Ірина Володимирівна, вчителі фізичної 

культури НВК «Потенціал»  
 



НАШІ ПАРТНЕРИ 
 

  

 

  
   

  

 

   

 

 



ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ 
ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 
МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БЕЗПЕРЕРВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 Левчук Олена Володимирівна,  
доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій Вінницького 

національного аграрного  університету  
Необхідність корегування змісту предметних галузей, для  якого 

характерною є гнучкість, особистісна спрямованість, паралельність,  
доступність різних джерел навчальної інформації, технологічність надає 
актуальності ідеї дистанційного навчання 

На нашу думку, найдоцільнішою науковою основою такого процесу 
буде поєднання інтегрованої технології з інформаційними на основі 
модульного підходу. 

Зміст дидактичного комплексу формувався на основі стандартів освіти, 
освітньо-професійних програм, навчальних планів, вивчення напрямків 
виробничої діяльності випускників, думки стейкхолдерів. В першу чергу, ми 
дотримувались відповідності внутрішній логіці математики відповідно до 
перспектив науково-технічного розвитку.   

Розроблений дидактичний комплекс  уміщує програму дисципліни, 
конспект лекцій, електронний посібник, методичні вказівки, посібник  
базового курсу «Математика», матеріали для використання в режимі 
електронної дошки Drawchat, презентації, інформаційні ресурси (тестові 
завдання, картка дисципліни, електронний журнал, репозиторій у системі 
«Сократ», засоби контролю.  

На слайді продемонстровано організаційні етапи змішаного навчання 
курсу «Вища математика (фахове спрямування)» в процесі підготовки 
студентів заочної форми навчання:  

В даному випадкові результативною є методика перевернутого класу. 



Перевернутий клас — принцип навчання, за яким основне засвоєння 
нового матеріалу учнями відбувається вдома, а час аудиторної роботи 
виділяється на виконання завдань, вправ, проведення лабораторних і 
практичних досліджень, індивідуальні консультації вчителя , а також 
відповідям на питання від учнів. Принцип був запропонований у 2007 році 
учням двома вчителями природничих наук — Джонатаном Бергманом та 
Аароном Самсом. Вони почали створювати короткі відеоподкасти з 
матеріалами лекцій, які учні мали переглядати вдома.  

Описана технологія змішаного навчання передбачає використання 
електронної системи управління «Сократ» .  

Незаперечним є той факт, що особисті мобільні пристрої, як правило 
смартфони,  є найпоширенішим способом комунікації серед молоді.  
Інтеграція цих пристроїв у навчальний процес є ефективною для 
короткотривалої простої комунікації у випадках ситуативного реагування,  
коли потрібно швидко донести та використати інформацію. 

Зокрема, в  описаній моделі змішаного навчання ми використовуємо 
мессенджер  Вайбер, оскільки він виявився найпопулярнішим в 
експериментальних групах. 

Наш вибір зумовлений низкою переваг: легкість входу, доступність, 
безпечність, гнучкість (текстова, графічна, звукова, відео форми). 

Навчання відбувається за допомогою створення особистих або 
групових чатів за інтересами для нагадування, повідомлення про зміни, 
опитування, посилання на ресурси, персональних консультацій, спільної 
роботи над проєктом. 

Окрім того, ми використовуємо цей мессенджер для коментування 
лекційного матеріалу під час аудиторних занять, що підсилює зв’язок 
викладача з аудиторією. 

Ефективними засобами для реалізації особистісно-зорієнтованого 
дистанційного навчання  наділена електронна дошка (Whiteboard). 

Цей ресурс дозволяє учасникам навчального процесу віртуально 



спілкуватися, перейшовши до активно-діяльнісних форм (діалог, 
співробітництво, творча навчально-пізнавальна діяльність), відтворюючи 
зображення у спільному документі (дошці), що бачать всі учасники. 
Викладач може одночасно працювати з групою або з окремими учнями на 
різних дошках, зробивши навчання як індивідуальним, так і 
диференційованим. 

Нині існує значна кількість сервісів у мережі Інтернет, які дозволяють 
використовувати викладачеві цей новий педагогічний інструмент: Аwwapp, 
Drawchat, Flockdraw,  Cacoo,  Limnu, MIRO, Myownconference, Netboard,  
NoteBookCast,  Padlet,  Popplet,  SketchPad, Scribblar, Scrumblr, Scratchwork,  
Webroom.   

В процесі дистанційного навчання природничо-математичних 
дисциплін потрібно пам’ятати, що важливою особливістю методики її 
викладання є комунікативні універсальні дії, які передбачають розгортання 
думки в логічному розвиткові з супроводом слів та дій,  схем, креслень, 
рисунків.  
Тому в нашій роботі ми надали перевагу безкоштовному  веб-сервісу  
Drawchat .   


