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П Р О Г Р А М А 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО 

СЕМІНАРУ 
 

ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ : 2021 

 

(Подолання викликів у період карантину, 

спричиненого COVID-19) 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

вул. Січових Стрільців, 52-А 

 

 (гібридний формат з онлайн підтримкою) 



 
10:00–10:30 ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ. ВІТАЛЬНІ СЛОВА 

Кононенко Юрій Григорович,начальник головного управління загальної середньої 

та дошкільної освіти Директорату дошкільної та шкільної освіти МОН України 

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

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

Дубовик Олена Анатоліївна, заступниця директора ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти» МОН України 

 

10:30–10:50 ГОТОВНІСТЬ І ПОТРЕБИ ВЧИТЕЛІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В УМОВАХ 
КАРАНТИНУ: 2021. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ 

Овчарук Оксана Василівна, зав. відділом компаративістики інформаційно-освітніх 
інновацій ІІТЗН НАПН України,канд. пед. наук, с.н.с. 

 

10:50–11:05 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ COVID-19 
НА РІВНЕНЩИНІ 

Вєтров Іван Васильович,проректор із зовнішніх зв’язків і моніторингу якості освіти 
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

11:05-11:20 ВИХОР ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТРАНСФОРМУЄ ОСВІТУ: СВІТОВІ ПОЛІТИЧНІ РІШЕННЯ 

Карташова Любов Андріївна,ДЗВО «Університет менеджменту освіти», заступник 

директора ЦІПО з дистанційного навчання, д-р.пед.наук, професор 

 

11:20–12:50 

 

ВИКОРИСТАННЯ УЧИТЕЛЯМИ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Виступи вчителів, керівників закладів загальної середньої освіти з питань 
використання ІКТ для організації та проведення дистанційного/змішаного 
навчання 

• Інтерактивні вправи для організації дистанційного навчання учнів 
середньої та старшої школи. Ашортіа Євген Демурович, заступник 

директора з НВР, учитель історії Харківської спеціалізованої школи № 80 

 

• Засоби й інструменти в організації освітнього процесу під час 
дистанційного навчання. Сіманько Олексій Олександрович, учитель хімії 

Криворізької загальноосвітньої школи № 68 
 



• Оновлення підходів до організації освітнього  процесу в умовах 
дистанційного/змішаного навчання здобувачів освіти. Біловол Надія 

Михайлівна, директор комунального закладу «Верхньокам’янська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Званівської сільської ради Бахмутського 

району Донецької області 
 

• Позашкільна освіта в умовах карантину. Пархоменко Марія Вікторівна, 

канд. іст.наук, керівник гуртка, Комунальний заклад «Школа мистецтв» 

Харківської міської ради 
 

• Організація освітнього процесуз використанням технологій дистанційного 
навчання в ЗЗСО. Братковська Наталія Євгеніївна, учитель 

початкових класів, Кочерга Оксана Володимирівна, заступник директора з 

НВР, Логвин Людмила Миколаївна, заступник директора з НВР, Сендецька 

Тетяна Миколаївна, учитель історії. Комунальний заклад "Лозівський ліцей 
№10" Лозівської міської ради Харківської області 

12:50–13:00 Обговорення, формування рекомендацій стейкхолдерам освіти України щодо 
організації та проведення дистанційного/змішаного навчання у закладах 
загальної середньої освіти 

 

 

Програму семінару побудовано на основі методичних рекомендацій «Використання 

засобів хмаро орієнтованого навчального середовища для розвитку ІК-компетентності 

вчителів» (Побудовані на тематиці навчальних модулів, що присвячені методичним засадам 

використання засобів хмаро орієнтованого навчального середовища в умовах післядипломної 

освіти для розвитку ІК-компетентності вчителя. Подано приклади оцінювання рівня ІК-

компетентності вчителів в системі післядипломної освіти) –https://lib.iitta.gov.ua/713235/ 

 

(17 навчальних годин / 0,5 кредитів) –https://lib.iitta.gov.ua/717885/. Учасники, які 

надішлють матеріали (тези) та візьмуть активну участь у роботі семінару, отримають 

сертифікати з підвищення кваліфікації. 

 

Цільова аудиторія: учителі, методисти, спеціалісти системи післядипломної педагогічної 

освіти, наукові та науково-педагогічні працівники, аспіранти, докторанти, зацікавлені особи. 

Посилання на приєднання до семінару - https://meet.google.com/jid-iumd-gur 


