


НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОНСАЛТИНГ 

Радкевич Валентина Олександрівна – директор Інституту професійно-технічної 
освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України; 
Коваленко Олена Едуардівна – ректор Української інженерно-педагогічної 
академії, доктор педагогічних наук, професор; 
Артюшина Марина Віталіївна – заступник директора з науково-експериментальної 
роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних 
наук, професор; 
Єльникова Галина Василівна – завідувач кафедри менеджменту Української 
інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор; 
Учитель Олександр Давидович – завідувач кафедри автоматизованого управління 
процесами та електроприводом Криворізького металургійного інституту 
Національної металургійної академії України, доктор технічних наук, професор; 
Онопрієнко Людмила Михайлівна – координатор експерименту, методист вищої 
категорії сектору формальної професійної освіти відділу професійної освіти і 
тренінгів ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки 
України; 
Павлюк Ірина Михайлівна – в.о. директора НМК ПТО у місті Києві; 
Василиненко Віктор Михайлович – директор НМЦ ПТО у Дніпропетровській 
області 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Лєщинский Олександр Володимирович – директор ДНЗ «Криворізький центр 
професійної освіти металургії та машинобудування»; 
Липська Лариса Василівна – завідувач лабораторії електронних навчальних 
ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат 
педагогічних наук; 
Терентьєв Олександр Миколайович – заступник директора з методичної роботи 
навчально-методичного центру ПТО у Дніпропетровській області; 
Зозуля Неоніла Володимирівна – завідувач Криворізьким кабінетом НМЦ ПТО 
у Дніпропетровській області;   
Упиренко Аліна Володимирівна – заступник директора ДНЗ «Криворізький центр 
професійної освіти металургії та машинобудування»; 
Поліщук Лариса Володимирівна – головний управляючий з розвитку та навчання 
персоналу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; 
Ростока Марина Львівна – молодший науковий співробітник лабораторії 
електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН 
України; 
Кононенко Андрій Геннадійович – молодший науковий співробітник лабораторії 
електронних навчальних ресурсів, аспірант Інституту професійно-технічної освіти 
НАПН України; 
Ткаченко Сергій Володимирович – методист НМК ПТО у місті Києві; 
Гермак Ольга Леонідівна – голова методичного об’єднання педагогічних 
працівників енергетичних дисциплін ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти 
металургії та машинобудування», аспірант Інституту професійно-технічної освіти 
НАПН України; 
Кепша Ольга Михайлівна – методист ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти 
металургії та машинобудування»  
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Відповідальний за техніко-технологічну підтримку та забезпечення якості 
дистанційної подачі інформації: 

Базелюк Олександр Васильович – завідувач лабораторії дистанційного 
професійного навчання, старший науковий співробітник лабораторії електронних 
навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат 
педагогічних наук 

Ведучі вебінару:  

Липська Лариса Василівна – завідувач лабораторії електронних навчальних 

ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат 

педагогічних наук; 

Упиренко Аліна Володимирівна – заступник директора ДНЗ «Криворізький центр 

професійної освіти металургії та машинобудування» 

Регламент: 
доповіді – до 7 хв.; виступи, повідомлення – 3-5 хв.; 

презентації – до 5 хв. 
 

Вступне слово і привітання учасникам: 

Радкевич Валентина Олександрівна – директор Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України; 

Лєщинский Олександр Володимирович – директор Державного 

навчального закладу «Криворізький центр професійної освіти металургії та 

машинобудування» 

Доповіді, виступи та презентації 

Всеукраїнський експеримент та його значення в модернізації системи 
професійної освіти України 

Онопрієнко Людмила Михайлівна – координатор експерименту, 

методист вищої категорії сектору формальної професійної освіти відділу 

професійної освіти і тренінгів ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України, м. Київ; 

Експериментальна діяльність у запровадженні сучасних інформаційних 
технологій у професійну освіту України 

Артюшина Марина Віталіївна – заступник директора з науково-

експериментальної роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України, доктор педагогічних наук, професор, м. Київ; 

Організація експериментальної роботи в умовах інформаційно-освітнього 
середовища професійно-технічного навчального закладу 

Лєщинский Олександр Володимирович – директор ДНЗ «Криворізький 
центр професійної освіти металургії та машинобудування», м. Кривий Ріг;  
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Науково-методичний супровід розроблення електронних навчальних 
ресурсів в інформаційно-освітньому середовищі професійного навчального 
закладу 

Учитель Олександр Давидович – завідувач кафедри автоматизованого 
управління процесами та електроприводом Криворізького металургійного 
інституту Національної металургійної академії України, доктор технічних 
наук, професор, м. Кривий Ріг; 

Організаційно-педагогічні умови використання електронно-освітніх 
ресурсів у професійній підготовці кваліфікованих робітників 

Липська Лариса Василівна –завідувач лабораторії електронних 
навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 
кандидат педагогічних наук, м. Київ; 

Оцінювання змісту електронних навчальних ресурсів та умови їх 
використання в інформаційно-освітньому середовищі професійного навчального 
закладу 

Єльникова Галина Василівна – завідувач кафедри менеджменту 

Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, 

професор, м. Харків; 

Адаптивно-формувальні засади підготовки кваліфікованих робітників в 
інформаційно-освітньому середовищі професійного навчального закладу  

Ростока Марина Львівна – молодший науковий співробітник 

лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України, м. Київ; 

Сучасні тенденції оновлення змісту професійно-технічної освіти в умовах 
євроінтеграції 

Архипов Ігор Олександрович – майстер виробничого навчання 
ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування», 
м. Кривий Ріг; 

Застосування хмарних технології в професійній освіті 
Модло Євгеній Олександрович – старший викладач Криворізького 

металургійного інституту Національної металургійної академії України, 
м. Кривий Ріг; 

Наукова преамбула використання електронних навчальних ресурсів у 
професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників 

Гермак Ольга Леонідівна – викладач спеціальних дисциплін 
ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування», 
аспірант Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, м. Кривий Ріг; 

Розробка та застосування електронних навчальних ресурсів у професійній 
підготовці кваліфікованих робітників на підприємствах металургійного 
виробництва 

Горбенко Світлана Анатоліївна – керівник бюро з розвитку та 
навчання персоналу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», м. Кривий Ріг; 
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Долженко Лілія Павлівна – керівник бюро з навчальних проектів ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», м. Кривий Ріг; 

Організаційно-педагогічні умови створення електронних навчальних 
ресурсів для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 
машинобудівної галузі в інформаційно-освітньому середовищі професійно-
технічного навчального закладу 

Шевченко Віктор Леонтійович – провідний науковий співробітник 
лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України, кандидат військових наук, доцент, м. Київ; 

Організаційні умови створення інформаційно-освітнього середовища ПТНЗ 
машинобудівної галузі 

Кононенко Андрій Геннадійович – молодший науковий співробітник 
лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної 
освіти НАПН України, м. Київ; 

Вплив психолого-педагогічних умов інформаційного освітнього середовища 
на сформованість рівня готовності педагогічних працівників ПТНЗ до 
створення електронних навчальних ресурсів професійного спрямування 

Упиренко Аліна Володимирівна – заступник директора ДНЗ 
«Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування», 
м. Кривий Ріг; 

Підвищення професійної компетентності викладачів професійно-
технічних навчальних закладів з використанням інформаційно-освітнього 
середовища 

Гоменюк Дмитро Васильович – директор Навчально-наукового центру 
Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, 
м. Київ; 

Інформаційна підтримка моніторингу формування професійної 
компетентності майбутніх інженерів-педагогів 

Бондаренко Тетяна Сергіївна – доцент кафедри інформаційних 

комп'ютерних і поліграфічних технологій Української інженерно-педагогічної 

академії, кандидат педагогічних наук, м. Харків; 

Розробка та впровадження педагогічних програмних засобів для 
професійної підготовки кваліфікованих робітників як педагогічна проблема 

Кепша Ольга Михайлівна – методист ДНЗ «Криворізький центр 
професійної освіти металургії та машинобудування», м. Кривий Ріг; 

Мультимедійний online комплекс PROFESIONAL LESSONS як модель 
сучасного інформаційно-освітнього середовища професійно-технічного 
навчального закладу 

Протопопов Валерій Володимирович – викладач, майстер виробничого 
навчання ДНЗ «Київський центр професійно-технічної освіти», м. Київ; 

Методичний компонент інформаційно-освітнього середовища ПТНЗ 
Ткаченко Сергій Володимирович – методист НМЦ ПТО у м. Києві; 
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Електронний підручник як елемент професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників у професійно-технічному навчальному закладі 

Пічкур Світлана Олександрівна – викладач спецдисциплін 
Маріупольського професійного ліцею автотранспорту, м. Маріуполь Донецької 
області; 

Підвищення якості підготовки робітничих кадрів у Маріупольському 
вищому металургійному професійному училищі за використанням електронних 
підручників (авторський досвід розроблення електронних навчальних ресурсів) 

Дерев’яшкина Марина Миколаївна – викладач спецдисциплін 
Маріупольського вищого металургійного професійного училища, м. Маріуполь 
Донецької області; 

Розробка електронних підручників нового покоління «Основи стропальної 
справи» та «Крани металургійного виробництва» 

Завальнюк Тетяна Петрівна, викладач спецдисциплін Маріупольського 
вищого металургійного професійного училища, м. Маріуполь Донецької 
області;  

Система дистанційного навчання як важлива складова інформаційно-
освітнього середовища професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників 

Базелюк Олександр Васильович – завідувач лабораторії дистанційного 
професійного навчання, старший науковий співробітник лабораторії 
електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН 
України, кандидат педагогічних наук; м. Київ; 

Управління презентаційною діяльністю з використанням інформаційно-
освітнього середовища навчального закладу 

Полякова Ганна Анатоліївна – керівник відділу забезпечення якості 
освіти та інноваційного розвитку Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця, кандидат педагогічних наук, м. Харків; 

Адаптивне управління освітнім середовищем навчального закладу 
Почуєва Ольга Олексіївна – провідний фахівець відділу забезпечення 

якості освіти та інноваційного розвитку Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат педагогічних наук, 
м. Харків; 

Теоретичний та практичний аспекти впровадження сучасних 
інформаційних технологій в освітній процес 

Радкевич Олександр Петрович, старший науковий співробітник 
лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту 
професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат юридичних наук, м. Київ; 

Формування логічної складової професійного мислення майбутніх 
спеціалістів засобами освітньо-інформаційного середовища 

Зуєва Альона Борисівна – молодший науковий співробітник лабораторії 
електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН 
України, м. Київ;  
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Етапи лінгвістичного моделювання електронних навчальних ресурсів для 
машинобудівної галузі 

Гуменна Лідія Сергіївна – молодший науковий співробітник лабораторії 
електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН 
України, м. Київ; 

Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до 
розроблення і використання електронних освітніх ресурсів 

Смирнова Ірина Михайлівна – докторант Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент, м. Київ; 

Електронні освітні ресурси як основа формування професійних 
компетенцій 

Ткачук Ганна Едуардівна – аспірант Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України, м. Київ 
 

Учасники дискусії: 

Герлянд Тетяна Миколаївна, старший науковий співробітник 
лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної 
освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, с. н. с., м. Київ; 

Яценко Роман Миколайович, керівник відділу електронних засобів 
навчання Харківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця; кандидат економічних наук, доцент, м. Харків; 

Блінкова Інна Ігорівна, методист НМЦ ПТО у Харківській області, 
м. Харків; 

Вовк Ірина Михайлівна, методист ВПУ № 21 м. Івано-Франківська; 
Киричок Андрій Сергійович, методист НМЦ ПТО у Сумській області, 

м. Суми; 
Кащенко Ірина Миколаївна, викладач спеціальних дисциплін 

ДНЗ «Маріупольський професійний машинобудівний ліцей», м. Маріуполь 
Донецької області; 

Поклад Дмитро Юрійович, методист НМЦ ПТО у Чернігівській області; 
Терпай Валентина Миколаївна, заступник директора з навчально-

виробничої роботи Вищого професійного училища № 3 м. Мукачево 
Закарпатської області; 

Часовська Олена Олександрівна, методист Лозівського професійного 
ліцею, м. Лозова Харківської області 
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