
Національна академія педагогічних наук України 

Інститут цифровізації освіти  

ДНУ Інститут модернізації змісту освіти 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
Комунального закладу освіти «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 

Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара»  

 

ПРОГРАМА 

WorkShop Що і як в освіті в умовах воєнного стану? 

 

Форма: онлайн 

Час: 14:00 – 18:00 

Посилання на приєднання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZWQ5MTExNGUtNDQxNi00NGNjLTgzODEtZjYwZWUwMjk4MDQ2%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a530cb47-cbf2-49f8-ad8d-
bdcdf38da65c%22%2c%22Oid%22%3a%22e7be1232-1252-440d-98d2-b8518d708834%22%7d  
 

Вітальні слова: 

Литвинова С., д-р пед. наук, с.н.с., заступник директора Інституту 

цифровізації освіти НАПН України, м. Київ 

Баженков Є.В., к-т наук з фізичного виховання, директор ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» 

Мельник О., к-т пед наук, начальник відділу науково-методичного забезпечення 

інтеграції у європейський освітній простір ДНУ Інститут модернізації змісту 

освіти 

 

ДОПОВІДІ І ВИСТУПИ: 

 

1. Дистанційне навчання в період криз та шляхи формування системи 

електронного навчання майбутнього 

Кухаренко Володимир Миколайович, д-р пед. наук, с.н.с., Харківський 

національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків. 

2. Сервіс орієнтоване середовище: реалізація дистанційної форми 

навчання учнів в умовах воєнного стану 

Литвинова Світлана Григорівна, д-р пед. наук, с.н.с., заступник директора 

Інституту цифровізації освіти НАПН України, м. Київ. 

3. Організація та проведення комплексної експертизи об’єктів 

грифування для закладів освіти 

Галегова Олена Віталіївна, науковий співробітник відділу цифрових освітньо-

наукових систем Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти», м. Київ. 

4. Організація роботи закладу освіти в корпоративному 

просторі Office 365 

Григор’єв Сергій Борисович, к-т фіз-мат наук., директор Дніпровський ліцей 

інформаційних технологій при ДНУ Дніпровської міської ради, м.Дніпро. 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ5MTExNGUtNDQxNi00NGNjLTgzODEtZjYwZWUwMjk4MDQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a530cb47-cbf2-49f8-ad8d-bdcdf38da65c%22%2c%22Oid%22%3a%22e7be1232-1252-440d-98d2-b8518d708834%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ5MTExNGUtNDQxNi00NGNjLTgzODEtZjYwZWUwMjk4MDQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a530cb47-cbf2-49f8-ad8d-bdcdf38da65c%22%2c%22Oid%22%3a%22e7be1232-1252-440d-98d2-b8518d708834%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ5MTExNGUtNDQxNi00NGNjLTgzODEtZjYwZWUwMjk4MDQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a530cb47-cbf2-49f8-ad8d-bdcdf38da65c%22%2c%22Oid%22%3a%22e7be1232-1252-440d-98d2-b8518d708834%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ5MTExNGUtNDQxNi00NGNjLTgzODEtZjYwZWUwMjk4MDQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a530cb47-cbf2-49f8-ad8d-bdcdf38da65c%22%2c%22Oid%22%3a%22e7be1232-1252-440d-98d2-b8518d708834%22%7d


5. Хмарні спільноти викладачів 

Малоіван Ірина Євгенівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, 

вчитель-методист з інформатики, заступник директора Дніпровський 

ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному 

університеті імені Олеся Гончара Дніпровської міської ради, м. Дніпро. 

Кузічев Микола Миколайович, консультант з інформаційної галузі, Центр 

професійного розвитку «Освітня траєкторія» ДМР, м. Дніпро. 

6. Робота з обдарованими учнями під час воєнного стану:  досвід участі 

в міжнародному онлайн проєкт Stanford Math Tournament 

Сотніченко Олена Віталіївна, вчитель-методист з математики, 

Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ Дніпровської 

міської ради, м. Дніпро. 

7. Організація і можливості онлайн уроку хімії в умовах воєнного стану  

Бобряк Людмила Казимирівна, вчитель-методист з хімії Одеського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія № 7 – спеціалізована школа І 

ступеня з поглибленим вивчення англійської мови» Одеської міської ради 

Одеської області, м. Одеса. 

8. Під час війни вивчаємо життя: поради від вчителя біології  

Водоп’ян Наталія Іванівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, вчитель-методист з біології, Дніпровський ліцей інформаційних 

технологій при ДНУ Дніпровської міської ради, м. Дніпро. 

9. Minecraft – інструмент реалізації STEM проєктів в умовах 

дистанційного навчання  

Пономаренко Олена Олександрівна, вчитель-методист з математики 

Загальноосвітньої школи І -ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради 

Донецької області, м. Покровськ. 

10. Година «нормальності» або як допомогти своєму учню під час 

воєнного стану 

Сисоєва Ольга Вікторівна, вчитель англійської мови Дніпровський ліцей 

інформаційних технологій при ДНУ Дніпровської міської ради, м. Дніпро. 

11. Трансформація викладання та навчання за допомогою ThingLink 

Лютинська Марина Олександрівна, вчитель-методист з інформатики ЗО 

"ПЗНЗ "МІДГАРД". 

12. Організація підтримки українських учнів в Болгарії  

Пата Олена Іванівна, вчитель-методист з інформатики Шосткинської 

гімназії м. Шостка. 

 

 

 


