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Організаційний комітет конференції:
Спірін О.М., директор ДНУ ІМЗО МОН України, доктор педагогічних
наук, професор.
Биков В. Ю., директор ІІТЗН НАПН України, професор, академік НАПН
України, доктор технічних наук.
Черній А.Л., ректор Рівненського ОІППО, кандидат політичних наук,
доцент.
Вєтров І. В., перший проректор Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти.
Басараба Н.А., завідувач кабінету інформаційно-комунікаційних технологій
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Учасники конференції:
 працівники департаментів, управлінь освіти обласних, районних
державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного
значення та ОТГ;
 науково-педагогічні
та
педагогічні
післядипломної педагогічної освіти;

працівники

закладів

 завідувачі та методисти районних, міських методичних кабінетів,
методичних служб ОТГ;
 науково-педагогічні та педагогічні працівники
ЗЗСО, ЗДО;

ЗВО, ЗПТО, ЗПО,

 представники державних інституцій та громадських організацій.

Адреса оргкомітету
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
33028, м.Рівне, вул..В.Чорновола, 74
Тел. (0362) 64-96-60
E-mаil: do.roippo@ukr.net
Інформація про VІІ Всеукраїнську інтерактивну науково-практичної конференцію
розміщена на Веб-порталі «Освіта Рівненщини» http://rivneosvita.org.ua
та сайті roippo.org.ua

Контактні особи
Вєтров Іван Васильович, перший проректор Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, тел. (0362) 64-96-69, (організація конференції).
Басараба
комунікаційних

Наталія
технологій

Анатоліївна,

завідувач

кабінету

інформаційно-

Рівненського обласного інституту післядипломної

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

Володимир

Олегович,

завідувач

кабінету

видавничо-

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

Мова конференції
Українська

Місце проведення VІІ Всеукраїнської інтерактивної
науково-практичної конференції
інформаційно-освітнє середовище веб-порталу «Освіта Рівненщини»,
інформаційне середовище сайту РОІППО

Регламент роботи VІІ Всеукраїнської інтерактивної
науково-практичної конференції
24.09.2018 р. – Відкриття VІІ Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної
конференції (інтернет-офлайн режим).
24.09. - 23.10.2018 р. – Компонент І. Робота VІІ Всеукраїнської інтерактивної
науково-практичної конференції (інтернет-офлайн режимна сайті РОІППО розділ
«Конференції»).
18.10. – 23.10.2018р. – Компонент ІІ. Обговорення матеріалів VІІ Всеукраїнської
інтерактивної науково-практичної конференції (у постерному режимі на вебпорталі «Освіта Рівненщини»).
24.10.2018 р. – Компонент IІІ. Підсумкове пленарне онлайн-засідання VІІ
Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції (трансляція з
використанням відеохостингу

YouTube, канал «Кабінет ДО», за посиланнями:

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

Вітальні слова учасникам
VІІ Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної
конференції
Спірін Олег Михайлович, директор ДНУ ІМЗО МОН України,
доктор педагогічних наук, професор (м.Київ).
Биков Валерій Юхимович, директор Інституту інформаційних
технологій і засобів навчання НАПН України, доктор технічних наук,
професор (м. Київ).
Яцишин Анна Володимирівна, заступник директора з наукової
роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (м. Київ).
Черній Алла Леонідівна, ректор Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, кандидат політичних наук (м. Рівне).
Напрями роботи
VІІ Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної
конференції
1. Теоретико-прикладні

основи

побудови

і функціонування

електронних освітній середовищ.
2. Перспективи та проблеми створення електронної соціальнонавчальної Інтернет-мережі.
3. Модернізація системи науково-методичного забезпечення щодо
використання цифрового контенту в ЗЗСО.
4.

Презентація практичних розробок із застосування цифрових

засобів навчання в освітньому середовищі.

КОМПОНЕНТ І. Робота VІІ Всеукраїнської інтерактивної науковопрактичної конференції (інтернет-офлайн режимна сайті РОІППО
розділ «Конференції»).
Проблеми інформатизації освіти України в контексті розвитку
досліджень оцінювання якості засобів ІКТ
Спірін Олег Михайлович, директор ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» МОН України, доктор
педагогічних наук, професор

Суспільство знань та освіта
Биков Валерій Юхимович, директор Інституту
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН
України, доктор технічних наук, професор

Науковий доробок Інституту інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України - практичній освіті
Яцишин Анна Володимирівна, заступник директора з
наукової роботи Інституту інформаційних технологій і
засобів навчання, кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник

Підготовка учителів до створення електронних освітніх ресурсів
Косик Вікторія Миколаївна, начальника відділу цифрової
освіти та інформаційно-комунікаційних технологій ДНУ
"Інститут модернізації змісту освіти" МОН України

Інформаційні
середовища

технології

в

контексті

формування

освітнього

Перегуда Наталія Ігорівна, завідувач сектору цифрових
технологій в освіті ДНУ "Інститут модернізації змісту
освіти" МОН України

Соціальні мережі як засоби організації проектної діяльності учнів
Пінчук Ольга Павлівна, заступник директора Інституту
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
з
науково-експериментальної
роботи,
кандидат
педагогічних наук, старший науковий співробітник
Соколюк Олександра Миколаївна, завідувач відділу
технологій відкритого навчального середовища Інституту
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН
України , кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник

Варіативні моделі математичної освіти в закладах ЗСО: кращий
інноваційний досвід
Гриб’юк Олена Олександрівна, провідний науковий
співробітник відділу технологій відкритого навчального
середовища Інституту інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України, кандидат педагогічних наук

Тенденції розвитку післядипломної освіти в умовах глобальної
інформатизації
Касьян Сергій Петрович, завідувач кафедри відкритих
освітніх
систем
та
інформаційно-комунікаційних
технологій ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України, кандидат педагогічних наук

Знаннєво-орієнтовні технології в освіті. Онтологічні призми капсули знань
Стрижак Олександр Євгенійович, заступник директора з
наукової роботи Національного центру "Мала академія
наук України", доктор технічних наук, старший науковий
співробітник

Медіаосвітні технології
післядипломній освіті

змішаного

навчання

у

відкритій

Дивак Володимир Валерійович, доцент кафедри
відкритих
освітніх
систем
та
інформаційнокомунікаційних
технологій
ДВНЗ
«Університет
менеджменту освіти» НАПН України, кандидат
педагогічних наук, доцент

Інформаційно-комунікаційна підтримка
закладів загальної середньої освіти

діяльності

педагогів

Вєтров
Іван
Васильович,
перший
проректор
Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти

Використання цифрових ресурсів у системі підвищення кваліфікації
педагогічних працівників
Мельник Надія Адамівна, проректор з науковометодичної роботи Рівненського обласного інституту
післядипломної
педагогічної
освіти,
кандидат
педагогічних наук

Інформаційно-комунікативні
технології
формування
нового
педагогічного мислення учасників суб’єкт-суб’єктної взаємодії у
процесі реалізації управлінських рішень
Савінова Наталія Степанівна, директор Птицької
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Дубенської
районної ради Рівненської області

Філософія освітніх проектів формування цифрової грамотності
Шостя Світлана Петрівна, методист з інформатики,
завідувач відділу природничо-математичних дисциплін та
технологій
Полтавського
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти імені
М. В. Остроградського

Модернізація системи науково-методичного забезпечення щодо
використання цифрового контенту в закладах загальної середньої
освіти
Волкова Тетяна Василівна, здобувач наукового ступеня
доктора наук Бердянського державного педагогічного
університету, кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник

Сучасні цифрові рішення для освіти в контексті Нової української
школи
Каплаушенко Ігор Миколайович, керуючий партнер
мультимедійного видавництва «РОЗУМНИКИ»

Можливості
використання
Google
персонального освітнього середовища

Classroom

у

системі

Радкевич Мар'яна Мирославівна, викладач Луцького
педагогічного коледжу
Констанкевич Лариса Григорівна, викладач Луцького
педагогічного коледжу
Боремчук
Лілія
Іванівна,
викладач
Луцького
педагогічного коледжу

Презентація Web-ресурсу Teach-help.
Коваленко
Валентина
Володимирівна,
науковий
співробітник відділу хмаро орієнтованих систем
інформатизації освіти Інституту інформаційних
технологій і засобів навчання НАПН України, кандидат
педагогічних наук

Інтернет-орієнтовані інструменти організації виховного процесу:
досвід громадських організацій
Барладим Валентина Миколаївна молодший науковий
співробітник відділу технологій відкритого навчального

середовища Інституту інформаційних технологій і
засобів навчання НАПН України

Корисні веб-ресурси як інструмент сучасного
створення цифрового освітнього простору

педагога

для

Антощук Світлана Володимирівна, кафедри відкритих
освітніх систем та інформаційно-комунікаційних
технологій ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України, кандидат педагогічних наук

Інформаційно-цифрова компетентність педагога: складові та засоби
її формування
Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач кабінету
інформаційно-комунікаційних технологій Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Модель управління розвитком інформаційно-комунікаційною
компетентністю керівника закладу загальної середньої освіти в
умовах організації дистанційного навчання
Андрос Мирослав Євгенійович, старший викладач
кафедри відкритих освітніх систем та інформаційнокомунікаційних
технологій
ДВНЗ
«Університет
менеджменту освіти» НАПН України

Дистанційне навчання дорослих: проблеми та перспективи
Скрипник Віра Валентинівна, старший викладач кафедри
дошкільної та початкової освіти комунального закладу
вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти
Одеської обласної ради»

Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів
до роботи за інноваційними освітніми технологіями MICROSOFT
(за матеріалами дослідження всеукраїнського рівня)
Стасюк Вікторія Сергіївна, методист Луганського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Формування і використання електронного освітнього середовища в
системі підготовки магістрів
Чепрасова Тетяна Іванівна, заступник декана
факультету інформаційних систем, фізики та
математики
Східноєвропейського
національного
університету імені Лесі Українки, доцент кафедри
прикладної математики, кандидат педагогічних наук,
доцент

Варіативні
моделі
комп’ютерно-орієнтованого
середовища
навчання предметів природничо-математичного циклу в школі:
кращий інноваційний досвід. Телекомунікаційний проект «SIEG:
Science, Informatics, English, German. Чи варто вивчати природничі
науки в комплексі?»
Гриб’юк Олена Олександрівна, провідний науковий
співробітник відділу технологій відкритого навчального
середовища Інституту інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України, кандидат педагогічних наук,
Ведищева Олена Володимирівна, заступник директора з
навчально-виховної роботи Луцької спеціалізованої школи
І - ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської
області,
Іванюк Антон Іванович, учитель англійської мови Луцької
спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів № 5 Луцької міської
ради Волинської області,
Поляниця Оксана Іванівна, учитель біології Луцької
спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів № 5 Луцької міської
ради Волинської області,

Цифрові засоби навчання - вимога сучасності
Рудь Людмила Миколаївна, заступник директора з
навчально-виховної роботи Жашківської спеціалізованої
школи №1 з поглибленим вивченням окремих предметів
Черкаської області

Застосування цифрових засобів навчання у освітньому процесі
Підопригора Марія Валеріївна, учитель інформатики
Почапинського
навчально-виховного
комплексу
"Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа
І - ІІІ ступенів" Лисянської районної ради Черкаської
області

Науково-методичні засади розроблення електронного підручника
Мельник Оксана Миколаївна, завідувач сектору
електронних
освітніх
ресурсів
ДНУ
"Інститут
модернізації змісту освіти" МОН України, кандидат
педагогічних наук

Технологія
Ourbooks

створення

е-книги

з

використанням

платформи

Ляхоцька Лариса Леонідівна, професор кафедри
відкритих
освітніх
систем
та
інформаційнокомунікаційних
технологій
ДВНЗ
«Університет
менеджменту освіти» НАПН України, кандидат
педагогічних наук, доцент

Використання СДМ GeoGebra в процесі навчання предметів
математичного циклу в школі
Гриб’юк Олена Олександрівна, провідний науковий
співробітник відділу технологій відкритого навчального
середовища Інституту інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України, кандидат педагогічних наук,

Юнчик Валентина Леонідівна, аспірант Інституту
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН
України

Формування інформаційно-цифрової компетентності через веб-сайт
навчального закладу
Патріарх Юлія Миколаївна, викладач методики навчання
інформатики вищого комунального навчального закладу
"Володимир-Волинський педагогічний коледж
ім. А. Ю. Кримського"

Використання цифрових засобів навчання на заняттях
Павленко Наталія Олексіївна, викладач української мови
та літератури комунального закладу охорони здоров’я
"Богодухівський медичний коледж" Харківської області

Особливості впровадження компетентнісного підходу на уроках
інформатики
Тимчина Ніна Сергіївна, старший викладач кафедри
природничо-математичної освіти Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти

Перспективи та проблеми створення
навчальної Інтернет-мережі

електронної соціально-

Скакун Лариса Вікторівна, вчитель математики та
інформатики ЗОШ І – ІІІ ступенів №78 м. Одеса

Цифрова технологія навчання учнів
Рубленко Владислав Миколайович, учитель історії
комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 19» Маріупольської міської ради
Донецької області

Технологія використання змішаного навчання в освітньому процесі.
Моделі змішаного навчання
Горницька Оксана Вікторівна, методист кабінету
інформаційно-комунікаційних технологій Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Сучасні інформаційні технології у створенні цифрового освітнього
контенту
Біферт Наталія Володимирівна, вчитель математики
та інформатики закладу загальної середньої освіти І - ІІІ
ступенів №3 м. Березівка Одеської області

Проблеми на шляху вдосконалення системи науково-методичного
забезпечення щодо використання цифрового контенту в закладі
загальної середньої освіти
Бура Лілія Ігорівна, вчитель інформатики Богодухівського
НВК Чорнобаївської районної ради Черкаської області

Основні переваги та недоліки у впровадженні інформаційнокомунікаційних технологій під час вивчення математики у школі
Рудніцька Юлія Володимирівна, учитель математики
комунального
закладу
«Смілянська
спеціалізована
мистецька школа» Черкаської обласної ради

Цифрові технології для проведення навчальних досліджень з
математики
Крутова Наталія Іванівна, старший викладач кафедри
природничо-математичної освіти Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат
педагогічних наук

Використання електронних освітніх ігрових ресурсів «Smart Kids.
Розумники» на уроках у початковій школі
Шенкнехт Олена Володимирівна, директор Рівненської
спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів "Центр надії" ім.
Надії Маринович,
Полюхович
Світлана
Олександрівна,
заступник
директора Рівненської спеціалізованої школи І - ІІІ
ступенів "Центр надії" ім. Надії Маринович,
Ющук Олена Вікторівна, учитель початкових класів
Рівненської спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів "Центр
надії" ім. Надії Маринович,
Горчак Тетяна Григорівна, учитель початкових класів
Рівненської спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів "Центр
надії" ім. Надії Маринович

Формування професійної компетентності вчителів початкових
класів засобами інформаційно-комунікативних технологій
Кравець Наталія Володимирівна, заступник директора
Птицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Дубенської районної ради Рівненської області

Перспективи використання ігрових освітніх ресурсів в початковій
школі
Новак
Юрій
Петрович,
методист
кабінету
інформаційно-комунікаційних технологій Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Формування інформаційного освітнього середовища навчальновиховного комплексу
Незнаєнко Ірина Анатоліївна, вчитель географії,
математики, інформатики Придніпровського навчальновиховного комплексу «ДНЗ – ЗОШ І – ІІІ ст.»
Чорнобаївського району Черкаської області

Нове в медіаосвіті: Вікідидактика
Живюк Іванна Анатоліївна, старший викладач кафедри
природничо-математичної освіти Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти

Ідеї використання та створення хмар слів на уроках біології
Позднякова Тетяна Євгенівна, старший викладач
кафедри природничо-математичної освіти Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Дидактичні можливості соціальних сервісів на уроках української
мови і літератури
Корзун Катерина Миколаївна, учитель української мови
та літератури комунального закладу «Нікопольська
середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 23»
Дніпропетровської області

Тестування як одна із форм контролю знань учнів
Тимчина Віталія Ігорівна, старший викладач кафедри
природничо-математичної освіти Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти

Комп’ютерна навчально-демонстраційна програма «Інтерактивний
тригонометр»
Сорока Віталій Петрович, учитель математики
комунального закладу "Рівненський обласний науковий
ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради,
Середюк Юрій Ростиславович, учитель інформатики
Рівненського природничо-математичного ліцею "Елітар"
Рівненської міської ради

Вільне програмне забезпечення INFO+
Жук Наталія Анатоліївна, методист комунальної
установи "Гощанський районний методичний кабінет"
Рівненської області,

Ткачук Оксана Петрівна, учитель інформатики
Горбаківського навчально-виховного комплексу "ДНЗ ЗОШ І -ІІІ ступенів" Гощанської районної ради
Рівненської області,
Яковець Олексій Костянтинович, учитель інформатики
Симонівського навчально-виховного комплексу "ДНЗ ЗОШ І-ІІІ ступенів" Гощанської районної ради
Рівненської області

Графіки функцій та їх застосування (Алгебра 9 клас)
Куделя Інна Степанівна, вчитель математики та фізики
Золотоніської гімназії ім. С. Д. Скляренка Черкаської
області

Використання оnline-пазлів у педагогічний діяльності
Тимощук Оксана Петрівна, методист кабінету
інформаційно-комунікаційних технологій Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Майстер-клас «Вивчення світлових явищ у курсі фізики через
використання інформаційно-комунікаційних технологій»
Крамар
Наталія
Григорівна,
вчитель
фізики
Мошнівської ЗОШ І - ІІІ ступенів Черкаської районної
ради Черкаської області

Перспективи та проблеми створення
навчальної мережі

електронної соціально-

Ничипорук
Анатолій
Миколайович,
учитель
інформатики навчально-виховного комплексу "Оженинська
ЗОШ І - ІІІ ст. (ліцей) - ДНЗ" ім. Т. Г. Шевченка
Острозької районної ради Рівненської області

Використання інформаційно-комунікаційних технологій
активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики

для

Чередниченко Любов Миколаївна, учитель фізики
комунального закладу освіти «Роздорська СЗШ»
Синельниківського району Дніпропетровської області

Інтернет на користь: практичні прийоми для учителя історії
Іванько Ганна Василівна, методист відділу освіти
Жашківської міської ради, учитель історії Жашківського
закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів №5
Жашківської міської ради Черкаської області

Використання
сервісу
інтерактивних вправ

LearningАpps.org

для

створення

Філіпчук Валентин Григорович, старший викладач
кафедри природничо-математичної освіти Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Компонент ІІ. Обговорення матеріалів VІІ Всеукраїнської
інтерактивної науково-практичної конференції (у постерному режимі на
веб-порталі «Освіта Рівненщини»).
Компонент IІІ. Підсумкове пленарне онлайн-засідання VІІ
Всеукраїнської
інтерактивної
науково-практичної
конференції
(трансляція з використанням відеохостингу YouTube, канал «Кабінет
ДО»,
за
посиланнями:
https://www.youtube.com/channel/UCC3glMbFwlhiClauVgyfWfw.).
1. Інтернет-комунікаційне обговорення проблематики інтерактивної
конференції, включення основних даних опитування в роботу за компонентами та
модулями (за результатами опитування учасників із проблемних питань).
2. Пропозиції щодо вирішення проблемних питань, які
будуть
обговорюватися під час і після проведення VІІ Всеукраїнської інтерактивної
науково-практичної конференції.

ПРОГРАМА
підсумкового пленарного онлайн-засідання VII Всеукраїнської
інтерактивної науково-практичної конференції із теми
«Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти»
24.10.2018 року
Модератор від ДНУ ІМЗО МОН України: Косик Вікторія Миколаївна,
начальник відділу цифрової освіти та ІКТ ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти» МОН України.
Модератор від ІІТЗН НАПН України: Яцишина Анна Володимирівна,
заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних
технологій і засобів навчання, кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник.
Модератор від РОІППО: Вєтров Іван Васильович, перший проректор
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Вітальні слова учасникам VІІ
науково-практичної конференції

Всеукраїнської

інтерактивної

Спірін Олег Михайлович, директор ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» МОН України, доктор педагогічних
наук, професор,
Яцишин Анна Володимирівна, заступник директора з наукової
роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник,
Черній Алла Леонідівна, ректор Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат
політичних наук

Науковий доробок інституту інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України - практичній освіті
Яцишин Анна Володимирівна, заступник директора з наукової
роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник

Соціальні мережі як засоби організації проектної діяльності учнів
Пінчук Ольга Павлівна, заступник директора Інституту
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України з
науково-експериментальної роботи кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник,
Соколюк Олександра Миколаївна, завідувач відділу технологій
відкритого навчального середовища Інституту інформаційних
технологій і засобів навчання НАПН України, кандидат
педагогічних наук, старший науковий співробітник

Варіативні моделі математичної освіти в закладах ЗСО: кращий
інноваційний досвід
Гриб’юк Олена Олександрівна, провідний науковий співробітник
відділу технологій відкритого навчального середовища
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН
України, кандидат педагогічних наук

Презентація web-ресурсу teach-help
Коваленко Валентина Володимирівна, науковий співробітник
відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН
України, кандидат педагогічних наук

Інтернет-орієнтовані інструменти організації виховного процесу:
досвід громадських організацій
Барладим Валентина Миколаївна, молодший
науковий
співробітник відділу технологій відкритого навчального
середовища Інституту інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України

Сучасні підручники для НУШ
Косик Вікторія Миколаївна, начальник відділу цифрової освіти
та інформаційно-комунікаційних технологій ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» МОН України

Сучасні цифрові рішення для освіти в контекті НУШ
Каплаушенко
Ігор
Миколайович,
керуючий
мультимедійного видавництва «РОЗУМНИКИ»

партнер

Тенденції розвитку післядипломної освіти в умовах глобальної
інформатизації
Касьян Сергій Петрович, кандидат педагогічних наук, завідувач
кафедри відкритих освітніх систем та інформаційнокомунікаційних технологій, ДВНЗ "Університет менеджменту
освіти" НАПН України

Інформаційно-комунікаційна підтримка
закладів загальної середньої освіти

діяльності

педагогів

Вєтров Іван Васильович, перший проректор Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Філософія освітніх проектів формування цифрової грамотності
Шостя Світлана Петрівна,
методист з інформатики,
завідувач відділу природничо-математичних дисциплін та
технологій Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

Інтернет на користь: практичні прийоми для роботи учителя історії
Іванько Ганна Василівна, методист відділу освіти Жашківської
міської ради, учитель історії закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів №5 Жашківської міської ради Черкаської обл.

