
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

УКРАЇНИ: ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
 

ПРОГРАМА 
 
 
 

4 квітня 2019 року 
 

 
 
 
 
 

 
 

Київ - 2019 



 2

Регламент роботи 
10.00 – 13.00 Пленарне засідання 
13.00 – 14.00 Перерва на обід 
14.00 – 17.00 Секційні засідання 

 

 Доповідь на пленарному засіданні – до 25 хв. 
 Виступи на пленарному засіданні – до 15 хв. 
 Виступ на секції – до 10 хв. 
 Обговорення доповідей та виступів – до 5 хв. 

 
Місце проведення пленарного засідання  

м. Київ, вул. Січових Стрільців 52-Д, актова зала Інституту педагогіки 
НАПН України (4-й поверх)  

 
Місце проведення секційних засідань 

Секція 1 – конференц-зала Президії НАПН України (1-й поверх) 
Секція 2 – актова зала Університету менеджменту освіти, корпус 3 
Секція 3 – кім. 510 Інституту обдарованої дитини НАПН України 
Секція 4 – кім. 418 Інституту педагогіки НАПН України 
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НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
Кремень Василь Григорович – президент НАПН  України 
Луговий Володимир Іларіонович – перший віце-президент НАПН України 
Топузов Олег Михайлович – віце-президент НАПН України 
Ляшенко Олександр Іванович – академік-секретар Відділення загальної 
середньої освіти НАПН України 
Биков Валерій Юхимович – директор Інституту інформаційних технологій і 
засобів навчання НАПН України 
Гуржій Андрій Миколайович – головний науковий співробітник Інституту 
професійно-технічної освіти НАПН України 
Закусило Олег Каленикович – перший проректор Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Камишин Володимир Вікторович – директор Українського інституту нау-
ково-технічної експертизи та інформації 
Смульсон Марина Лазарівна – завідувачка лабораторії Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України  
Спірін Олег Михайлович – проректор Університету менеджменту освіти 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Ляшенко Олександр Іванович, академік-секретар Відділення загальної сере-
дньої освіти НАПН України, голова оргкомітету 
Биков Валерій Юхимович, директор Інституту інформаційних технологій і за-
собів навчання, заступник голови оргкомітету 
Яцишин Анна Володимирівна, заступник директора Інституту інформаційних 
технологій і засобів навчання, заступник голови оргкомітету 
Соколюк Олександра Миколаївна, в.о. вченого секретаря Інституту інформа-
ційних технологій і засобів навчання, секретар оргкомітету 
Буров Олександр Юрійович, провідний науковий співробітник Інституту ін-
формаційних технологій і засобів навчання  
Іванова Світлана Миколаївна, завідувачка відділу Інституту інформаційних 
технологій і засобів навчання  
Коваленко Валентина Володимирівна, старший науковий співробітник Інсти-
туту інформаційних технологій і засобів навчання  
Лещенко Марія Петрівна, провідний науковий співробітник Інституту інфор-
маційних технологій і засобів навчання 
Литвинова Світлана Григорівна, завідувачка відділу Інституту інформацій-
них технологій і засобів навчання 
Овчарук Оксана Василівна, завідувачка відділу Інституту інформаційних те-
хнологій і засобів навчання НАПН України 
Шиненко Микола Андрійович, завідувач відділу Інституту інформаційних те-
хнологій і засобів навчання 
Шишкіна Марія Павлівна, завідувачка відділу Інституту інформаційних тех-
нологій і засобів навчання 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
10.00 – 13.00 

 
 
Вступне слово 
 

Кремень Василь Григорович, президент НАПН України, дійсний член 
НАН і НАПН України, доктор філософських наук, професор 

 
Доповідь: 

Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп’ютерно-техноло-
гічної платформи освіти і науки України 
 

Биков Валерій Юхимович, доктор технічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України 

 
Виступи: 

Від цифровізації науки і освіти до «відкритої науки і освіти» 
 

Камишин Володимир Вікторович, доктор педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, директор Українського інституту науково-технічної 
експертизи та інформації  

 
Ѓрід-технології в науці та освіті 

 

Зуб Станіслав Сергійович, доктор фізико-математичних наук, прорек-
тор Харківського національного педагогічного університету імені Григорія 
Сковороди МОН України 

Прокопенко Андрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, ди-
ректор Інституту інформатизації освіти Харківського національного педагогіч-
ного університету імені Григорія Сковороди МОН України 

 
Виклики наукометрії для фахової періодики Національної академії 

педагогічних наук України 
 

Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України, перший віце-президент НАПН України 

Регейло Ірина Юріївна, доктор педагогічних наук, начальник науково-
організаційного відділу апарату Президії НАПН України  

Базелюк Наталя Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник науково-організаційного відділу апарату Президії 
НАПН України 
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Психологічне благополуччя в інформаційно-цифровому освітньому 
просторі: виклики кіберсоціалізації 
 

Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, старший 
науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України, заступник 
директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України  

 
Інформаційно-цифрові технології підтримки науково-педагогічних 

досліджень 
 

Спірін Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, проректор Університету менеджменту освіти 
НАПН України 
 
Тренди цифровізації загальної середньої освіти 

 

Литвинова Світлана Григорівна, доктор педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, завідувачка відділу Інституту інформаційних 
технологій і засобів навчання НАПН України 

 
Розвиток цифрової компетентності педагогічного працівника 

 

Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, проректор Київського університету імені Бориса 
Грінченка 

 
Психологічні засади проектування віртуального освітнього простору 

дорослих 
 

Смульсон Марина Лазарівна, доктор психологічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України, завідувачка лабораторії Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України 
 
Цифровізація професійної освіти як глобальний соціоприродний процес 

 

Базелюк Олександр Васильович, кандидат педагогічних наук, 
докторант Інституту професійно-технічної освіти НАПН України 
 
Електронні ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В.О. Сухомлинського як складник інформаційного освітнього простору 
України 
 

Самчук Лариса Іванівна, завідувачка відділу Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
14.00 – 17.00 

 
Секція 1. 

ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗАКЛАДІВ 
ДОШКІЛЬНОЇ І ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 
Модератори секції: 

Ляшенко Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення загальної середньої 
освіти НАПН України 
 

Литвинова Світлана Григорівна, доктор педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, завідувачка відділу Інституту інформаційних 
технологій і засобів навчання НАПН України  
 

Виступи: 
Проблеми та перспективи використання електронних освітніх ресурсів та 
хмаро орієнтованих технологій в закладах загальної середньої освіти 
 

Гуржій Андрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, дійс-
ний член НАПН України, головний науковий співробітник Інституту профе-
сійно-технічної освіти НАПН України  

 
Цифрова історія: актуальні проблеми методології і методики 
 

Удод Олександр Андрійович, доктор історичних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, завідувач відділу Інституту історії України НАН 
України  

 
Використання електронних освітніх ресурсів в умовах полікультурної 
освіти учнів 
 

Іванюк Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший на-
уковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання 
НАПН України 

 
Роль шкільної бібліотеки в інформаційно-освітньому просторі навчального 
закладу 
 

Матвійчук Оксана Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент Ки-
ївського університету імені Бориса Грінченка 
 
Цифрова компетентність учителя у контексті реформування освіти 
 

Овчарук Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, старший нау-
ковий співробітник, завідувачка відділу Інституту інформаційних технологій і 
засобів навчання НАПН України 
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Адаптивні навчальні системи: проблеми впровадження 
 

Ляшенко Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення загальної середньої 
освіти НАПН України 

 
Особливості педагогічного проектування шкільного інформаційно-освіт-
нього середовища навчання з використанням засобів комп’ютерного моде-
лювання 
 

Пінчук Ольга Павлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, заступник директора Інституту інформаційних технологій і засо-
бів навчання НАПН України 

 
Смартфон і планшет як помічники в організації зворотного зв'язку в нав-
чанні учнів 
 

Пата Олена Іванівна, вчитель-методист, вчитель інформатики Шостки-
нської гімназії Сумської області 
 
Електронний супровід навчання у початковій школі: технології і застере-
ження 
 

Пушкарьова Тамара Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
начальник відділу Інституту модернізації змісту освіти МОН України 
 
Створення цифрового простору освітнього закладу засобами, що вивча-
ються у віртуальній школі ІКТ 
 

Гергель Ольга Василівна, учитель математики та інформатики Орлове-
цької загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Городищенської районної ради Чер-
каської області 

 
Цифрове перетворення освіти: G Suite 
Заменягре Олена Михайлівна, директор Мелітопольської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №8 
 
Дистанційна підтримка інклюзивного навчання засобами Google Suite for 
Education  
 

Ласкова Наталія Олександрівна, методист науково-методичного цен-
тру управління освіти Енергодарської міської ради Запорізької області 

 
Історичні аспекти використання мови програмування Python у навчанні уч-
нів закладів загальної середньої освіти 
 

Панченко Олександр Вікторович, студент Вінницького державного пе-
дагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
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Інформаційно-освітнє середовище навчання в умовах трансформації освіти 
 

Соколюк Олександра Миколаївна, кандидат педагогічних наук, стар-
ший науковий співробітник, в.о. вченого секретаря Інституту інформаційних те-
хнологій і засобів навчання НАПН України  

 
Ігрове навчання як інноваційна технологія загальної середньої освіти 
 

Смірнова Анастасія Володимирівна, студентка Вінницького держав-
ного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського  

 
Хмарні технології у розвитку ІК-компетентності вчителя: з досвіду Вели-
кої Британії 
 

Малицька Ірина Дмитрівна, старший науковий співробітник Інституту 
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 

 
Використання хмарних сервісів у роботі вчителів Словенії та Словаччини 
 

Кравчина Оксана Євгенівна, науковий співробітник Інституту інформа-
ційних технологій і засобів навчання НАПН України  

 
Використання засобів комп'ютерно орієнтованого навчального середовища 
для розвитку громадянської компетентності вчителя: з досвіду Нідерландів 
 

Гриценчук Олена Олександрівна, науковий співробітник Інституту ін-
формаційних технологій і засобів навчання НАПН України 

 
Дослідження й аналіз найпоширеніших програм для створення розкладу у 
загальноосвітніх навчальних закладах 
 

Стретович Марина Віталіївна, вчитель інформатики та математики 
Троянівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волинської області 

 
Особливості навчання атомної фізики в школі в умовах цифрового освіт-
нього простору 
 

Слободяник Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, стар-
ший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів нав-
чання НАПН України 

 
Сучасні проблеми формування цифрової компетентності учнів 
 

Єршов Микола, аспірант Житомирського державного університету імені 
Івана Франка 
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Е-підручники з природничих предметів як засіб формування наукової кар-
тини світу 
 

Засєкіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший на-
уковий співробітник, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України 

 
Запровадження адаптивних систем навчання як новий етап розвитку еле-
ктронних систем підтримки освітнього процесу 
 

Носенко Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший науко-
вий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 
України 

 
Дидактичні засади створення і застосовування електронних освітніх ресу-
рсів у закладах загальної середньої освіти 
 

Лапінський Віталій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України  

 
Проблема розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителя для 
створення та підтримки STEAM-орієнтованого середовища гімназії 
 

Сороко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, докторант 
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 

 
Використання інтерактивного комп'ютерного моделювання у навчанні фі-
зики в школі 
 

Дементієвська Ніна Петрівна, науковий співробітник Інституту інфор-
маційних технологій і засобів навчання НАПН України 

 
Teams - додаток Office365: комплексне вирішення організації  освітнього 
процесу 
 

Уманець Валентина Омелянівна, вчитель інформатики НВК № 240 
«Соціум» м. Києва 
 
Реалізація системи В.Ф Шаталова в середовищі G Suite Classroom 
 

Богачков Юрій Миколайович, кандидат технічних наук, старший нау-
ковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання 
НАПН України  
 

Ухань Павло Станіславович кандидат психологічних наук, старший на-
уковий співробітник 
 
Інформаційно-комунікаційна компетентність керівника закладу загальної 
середньої освіти: трансформація в процесі дистанційного навчання 
 

Андрос Мирослав Євгенійович, старший викладач кафедри Універси-
тету менеджменту освіти 
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Значення маркетингових комунікацій при роботі зі здобувачами загальної 
середньої освіти  
 

Борсук Дмитро Валерійович, директор Спеціалізованої школи №73 
м. Києва 

 
Маркетингова компетентність як складова професійної компетентності 
педагогічних кадрів в сучасній теорії 
 

Борсук Олеся Володимирівна, Керівник гуртка Центр творчості «Шев-
ченківець» м. Києва 
 

Участь у дискусії: 
Власенко Юлія Миколаївна, вчитель інформатики та математики зага-

льноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Оболонського району м. Києва 
Сухіх Аліса Сергіївна, кандидат педагогічних наук, науковий співробіт-

ник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 
Шульц Тетяна Андріївна, вчитель загальноосвітньої школи  
Стефанська Тетяна Володимирівна, заступник завідувача відділу Ін-

ституту вищої освіти НАПН України 
Кочарян Артур Борисович, кандидат педагогічних наук, директор При-

ватного закладу освіти «Сінкглобал» 
 

 
Секція 2. 

ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗАКЛАДІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКОВИХ УСТАНОВ 

 

Модератори секції: 
Спірін Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, член-ко-

респондент НАПН України, проректор Університету менеджменту освіти 
НАПН України 
 

Шишкіна Марія Павлівна, доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувачка відділу Інституту інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України 
 

Виступи: 
Web-ресурси закладів вищої освіти 
 

Жирова Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Київського національного торговельно-економічного університету,  

Котенко Наталія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, викладач Ки-
ївського національного торговельно-економічного університету  
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Вітчизняний досвід професійної підготовки майбутніх економістів на су-
часному етапі цифрової трансформації освіти 
 

Кірдан Олександр Петрович, кандидат економічних наук, доцент, заві-
дувач кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини  
 
Імперативи формування інформаційно-цифрового освітнього простору за-
кладу післядипломної освіти 
 

Ляхоцька Лариса Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, про-
фесор Університету менеджменту освіти НАПН України  

 
Досвід використання електронних відкритих систем для інформаційно-аналі-
тичної підтримки педагогічних досліджень 
 

Іванова Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, завідувачка 
відділу Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 

Яцишин Анна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, заступник директора Інституту інформаційних техноло-
гій і засобів навчання НАПН України, 

Кільченко Алла Віленівна, науковий співробітник Інституту інформа-
ційних технологій і засобів навчання НАПН України 
 
Тенденції розвитку і використання хмаро орієнтованих систем у підготовці 
вчителів: з досвіду країн Європи 
 

Попель Майя Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший на-
уковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання 
НАПН України  
 
Єдиний інформаційний простір закладу вищої освіти 
 

Касьян Сергій Петрович, кандидат педагогічних наук, завідувач кафе-
дри Університету менеджменту освіти НАПН України  
 
Технології відкритої науки у хмаро орієнтованому освітньо-науковому сере-
довищі університету 

Шишкіна Марія Павлівна, доктор педагогічних наук, старший науко-
вий співробітник, завідувачка відділу Інституту інформаційних технологій і за-
собів навчання НАПН України  

 
Особливості цифровізації освітнього процесу у вищій школі 
 

Карплюк Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, до-
цент, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка  
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Готовність науково-педагогічного загалу до вимог Open Sciense АКМЕ 
 

Жорнова Ольга Іллівна, доктор педагогічних наук, професор, президент 
Академії моніторингу і експертизи, 

Жорнова Олена Іллівна, доктор педагогічних наук, професор Академії 
моніторингу і експертизи 
 
Віртуальний освітній простір як інструмент формування комунікативної 
компетентності 
 

Назар Максим Миколайович, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України  
 
Особливості підготовки майбутніх педагогічних працівників до здійснення 
соціально-педагогічної роботи із застосуванням адаптивних хмаро орієнто-
ваних систем 
 

Коваленко Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України  
 
Зарубіжний досвід використання хмарних сервісів у навчанні математич-
них дисциплін 
 

Гаврилюк Ольга Дмитрівна, аспірантка Інституту інформаційних тех-
нологій і засобів навчання НАПН України  
 
Особливості використання ігрового симулятора SIMSE в освітньому про-
цесі  
 

Вакалюк Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, до-
цент Житомирського державного університету імені Івана Франка  
 
Теорія і практика проектування інтелектуальних інформаційних систем 
 

Бойчук Дмитро Юрійович, студент Вінницького державного педагогіч-
ного університету імені М.М. Коцюбинського 
 
Основні компоненти інформаційно-цифрової компетентності майбутніх 
фахівців комп’ютерних технологій в умовах цифровізації суспільства 
 

Трифонова Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, до-
кторант Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка  
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Застосування сервісу "Google Classroom" на дистанційному етапі навчання 
в післядипломній освіті 
 

Кондратова Людмила Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
Університету менеджменту освіти НАПН України  
 
Мобільний навчальний комплекс для дисциплін, пов’язаних з програмуванням 
 

Демиденко Максим Ігорович, старший викладач Полтавського націона-
льного технічного університету імені Юрія Кондратюка  
 
Моніторинг використання WEB-орiєнтованих технологій студентами у 
процесі навчання програмування 
 

Проскура Світлана Леонідівна, аспірантка Інституту інформаційних те-
хнологій і засобів навчання НАПН України, старший викладач НТУУ «Київсь-
кий політехнічний інститут імені I. Сікорського»  
 
Інформаційно-цифрові технології у навчанні фахових дисциплін майбутніх 
лікарів 
 

Стучинська Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 

Белоус Ігор Валерійович, викладач Національного медичного універси-
тету імені О.О. Богомольця  
 
Математичне та комп'ютерне моделювання динамічних систем  
 

Гриб'юк Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, провідний 
науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання 
НАПН України 

 
Інформаційно-освітнє середовище в системі підготовки магістрів за спеці-
альністю «Середня освіта (Інформатика)» 
 

Чепрасова Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент Схід-
ноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
 
Інформаційно-аналітичний моніторинг електронного журналу «Інформа-
ційні технології і засоби навчання» 
 

Лупаренко Лілія Анатоліївна, науковий співробітник Інституту інфор-
маційних технологій і засобів навчання НАПН України  
 
Мультимедійні навчальні проекти як інструментарій енактивованого пі-
знання 
 

Семенець Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, 
доцент Київського університету імені Бориса Грінченка  
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Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підгото-
вки дипломних робіт 
 

Микитенко Сергій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка  
 
Методи дистанційного навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти 
 

Пінчук Наталія Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент Полтав-
ського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка  
 
Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання 
 

Гарькава Ольга Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент Полтавсь-
кого національного технічного університету імені Юрія Кондратюка  
 
Інформаційні засади підготовки майбутніх педагогів до роботи з «цифровим 
поколінням» 
 

Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, професор 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
 
Штучний інтелект та гуманістична спрямованість освітніх інноваційних 
процесів 
 

Войнаровська Людмила Іванівна, кандидат філософських наук, доцент 
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана  
 
Критичний аналіз ІКТ-компетентності викладача-тьютора 
 

Чернишов Віктор Володимирович, кандидат філософських наук, до-
цент Полтавського національного технічного університету імені Ю.Кондратюка  
 
Використання інформаційних технологій, для підвищення якості підгото-
вки майбутніх фахівців 
 

Гафіяк Алла Мирославівна, кандидат економічних наук, доцент Полта-
вського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка  
 
Системи ORCID і ResearcherID для розвитку інформаційно-дослідницької 
компетентності наукових та науково-педагогічних працівників 
 

Новицька Тетяна Леонідівна, науковий співробітник Інституту інфор-
маційних технологій і засобів навчання НАПН України  
 
Розвиток економічної компетентності здобувачів освіти засобами інфор-
маційно-цифрових технологій 
 

Дивак Володимир Валерійович, доцент Університету менеджменту 
освіти НАПН України 
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Інформаційні технології дистанційного навчання у закладах вищої освіти: 
зарубіжний та вітчизняний досвід  
 

Фурсова Наталія Артемівна, старший викладач Полтавського націона-
льного технічного університету імені Юрія Кондратюка  

 
Кібернетичний підхід у формуванні професійних компетентностей 

майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю 
Цідило Іван Миколайович, доктор педагогічних наук, професор Терно-

пільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, 
Репський Віктор Іванович, аспірант Тернопільського національного пе-

дагогічного університету імені В. Гнатюка 
 

Участь у дискусії: 
 

Кропочева Наталія Миколаївна, науковий співробітник Державної на-
уково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

Мещеряков Дмитро Сергійович, молодший науковий співробітник Ін-
ституту психології імені Г.С. Костюка  

Кривонос Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, до-
цент Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Харинович-Яворська Діана Октавіанівна, кандидат економічних наук, 
доцент Київського кооперативного інституту бізнесу і права  

Сухіна Ірина Вячеславівна, кандидат психологічних наук, старший на-
уковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Ми-
коли Ярмаченка НАПН України 

Бобренко Інна Всеволодівна, науковий співробітник Інституту спеціаль-
ної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України 
 
 

Секція 3. 
ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ 

ОСВІТІ ТА У РОБОТІ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ І МОЛОДДЮ 
 

Модератори секції: 
Камишин Володимир Вікторович, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, директор Українського інституту науково-технічної 
експертизи та інформації 
 

Малиношевська Альона Василівна, кандидат педагогічних наук, 
вчений секретар Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 

Виступи: 
Застосування інформаційно-цифрових технології для розвитку інформацій-
ної компетентності майбутніх менеджерів освіти 
 

Озерян Ольга Леонідівна, директор наукової бібліотеки Університету 
менеджменту освіти  
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Використання інформаційно-цифрового освітнього простору з метою ство-
рення умов для інтелектуального розвитку школярів 
 

Ващук Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, учитель ЗОШ І – 
ІІІ ступенів № 19 м. Житомира 
 
Використання концепції функціональної асиметрії півкуль головного мозку 
у побудові інформаційно-цифрової технології роботи з обдарованими 
дітьми та молоддю 

Вознюк Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, про-
фесор Житомирського державного університету імені Івана Франка  
 
Соціалізація обдарованої учнівської молоді в глобальному Інтернет-прос-
торі  
 

Андросович Ксенія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завіду-
вачка відділу Інституту обдарованої дитини НАПН України 
 
Інформаційні технології в підготовці вчителів до роботи з обдарованими 
учнями 
 

Малиношевська Альона Василівна, кандидат педагогічних наук, вче-
ний секретар Інституту обдарованої дитини НАПН України  
 
Методики проведення практичних занять для обдарованих учнів у віртуа-
льних класах 
 

Онопченко Олена Василівна, науковий співробітник Інститут обдарова-
ної дитини НАПН України  
 
Перспективи розвитку соціальної мережі освітньої установи як середовища 
неформальної освіти обдарованих учнів 
 

Онопченко Галина Василівна, старший науковий співробітник Інсти-
туту обдарованої дитини НАПН України  
 
Можливості он-лайн платформи з психологічної діагностики у профорієн-
таційній роботі з учнями Малої академії наук України 
 

Ковалева Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України 
 
Використання інформаційних технологій для розвитку дослідницьких здіб-
ностей учнів 
 

Ласкова-Ярмоленко Анастасія Олександрівна, науковий співробітник 
Інституту обдарованої дитини НАПН України 
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Використання мережних ресурсів для відбору та підготовки обдарованих ді-
тей до участі у міжнародних конкурсах юних дослідників 
 

Поліхун Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науко-
вий співробітник, завідувачка відділу Інституту обдарованої дитини НАПН Ук-
раїни  
 
Прикладні аспекти цифрової дидактики 
 

Сліпухіна Ірина Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, профе-
сор Національного авіаційного університету 

Чернецький Ігор Станіславович, кандидат педагогічних наук, завідувач 
відділу НЦ «Мала академія наук України»  
 
Інформаційно-інструментальні змістові чинники розвитку інтелекту в Ін-
тернет-середовищі 
 

Ковальчук Юрій Мефодійович, кандидат психологічних наук, доцент, 
старший науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України 
 

Участь у дискусії: 
 

Ільїна Галина Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, про-
відний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України  

Слинькова Тетяна Василівна, старший науковий співробітник Інсти-
туту обдарованої дитини НАПН України  

Постова Катерина Григорівна, кандидат психологічних наук, науковий 
співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України  
 

 
Секція 4. 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ 
РЕСУРСІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 

Модератори секції: 
Смульсон Марина Лазарівна, доктор психологічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, завідувачка лабораторії Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України 
 

Буров Олександр Юрійович, доктор технічних наук, старший дослід-
ник, провідний науковий співробітник Інститут інформаційних технологій і за-
собів навчання НАПН України 
 

Виступи: 
Ціннісний стрижень психоінфобезпеки в цифровому просторі 
 

Романюк Людмила Василівна, доктор психологічних наук, професор 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 
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Кібербезпека в закладах освіти 
 

Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник Інституту моде-
рнізації змісту освіти МОН України 

 

Цифрова особистість: актуальні виклики та загрози 
 

Одаренко Оксана Василівна, старший викладач Київського універси-
тету імені Бориса Грінченка 

 

Кібербезпека навчального середовища: суб'єкти, об'єкти та небезпеки  
 

Буров Олександр Юрійович, доктор технічних наук, старший дослід-
ник, провідний науковий співробітник Інститут інформаційних технологій і за-
собів навчання НАПН України 
 

Інформаційно-психологічна безпека використання Інтернет-ресурсів сту-
дентами закладів вищої освіти України 
 

Клочко Оксана Віталіївна, доктор педагогічних наук, доцент Вінниць-
кого державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

 

Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на психофізіологічний роз-
виток молодого покоління 
 

Гриб'юк Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, провідний 
науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання 
НАПН України 

 

Психологічна небезпека комунікативних ризиків в процесі інформаційної 
взаємодії особистості 

Ларіна Тетяна Олексіївна, кандидат психологічних наук, старший нау-
ковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН Укра-
їни 

 
Психологічні особливості групових феноменів в інформаційно-цифровому 
просторі 
 

Коробанова Ольга Леонідівна, кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН 
України 

 
Дистанційний інтелектуальний тренінг як інструмент ресоціалізації лю-
дини пізнього віку 
 

Коваленко-Кобилянська Ірина Генріхівна, кандидат психологічних 
наук, провідний науковий співробітник Інституту психології імені Г.С. Костюка 
НАПН України  
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Особливості психологічної адаптації молодших школярів в умовах інформа-
тизації освітнього середовища 
 

Марченко Галина Віталіївна, аспірантка Житомирського державного 
університету імені Івана Франка 

 
Використання штучного інтелекту як перспективного засобу протидії зло-
чинності в умовах глобалізації 
 

Тронько Ольга Володимирівна, провідний науковий співробітник Між-
відомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою зло-
чинністю при РНБО України 

 
Участь у дискусії: 

Крилова-Грек Юлія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент 
Державного університету телекомунікацій 

Подшивайлов Федір Михайлович, старший науковий співробітник Ін-
ституту обдарованої дитини НАПН України 

Нагнибіда Марина Максимівна, молодший науковий співробітник Ін-
ституту обдарованої дитини НАПН України 

Смотрін Володимир Олександрович, методист комунального закладу 
Бориспільської райради «Районний методичний кабінет» 

Заріцька Наталія Миколаївна, аспірантка Інституту соціальної та полі-
тичної психології НАПН України 

Александрова Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, до-
цент Київського національного економічного університету імені Вадима Геть-
мана 

 
 


