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НАУКОВИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Довгий Станіслав Олексійович – президент Малої академії наук України, 
доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член (академік) НАН 
України, член-кореспондент НАПН України, м. Київ; 
Коваленко Олена Едуардівна – ректор Української інженерно-педагогічної 
академії, доктор педагогічних наук, професор, м. Харків; 
Лісовий Оксен Васильович – директор  Національного центру «Мала 
академія наук України», кандидат філософських наук, лауреат Державної 
премії України в галузі освіти, м. Київ; 
Неділько Сергій Миколайович – начальник Льотної академії Національного 
авіаційного університету, доктор технічних наук, професор, 
м. Кропивницький; 
Лазарєв Микола Іванович – проректор з наукової роботи Української 
інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор, 
м. Харків; 
Стрижак Олександр Євгенійович – заступник директора з наукової роботи 
Національного центру «Мала академія наук України», доктор технічних наук, 
лауреат Державної премії України в галузі освіти, м. Київ; 
Єльникова Галина Василівна – завідувач кафедри менеджменту Української 
інженерно-педагогічної академії, голова Громадської організації «Школа 
адаптивного управління соціально-педагогічними системами», доктор 
педагогічних наук, професор, м. Харків. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Тарасюк Анатолій Петрович, доктор технічних наук, професор, проректор з 
науково-педагогічної роботи Української інженерно-педагогічної академії 
(голова); 
Нечуйвітер Олеся Петрівна, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри 
інформаційних, комп'ютерних та поліграфічних технологій Української 
інженерно-педагогічної академії; 
Савченко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, учений секретар Національного центру «Мала академія наук 
України»; 
Бондаренко Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
інформаційних, комп'ютерних та поліграфічних технологій Української 
інженерно-педагогічної академії (модератор); 
Ростока Марина Львівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного 
центру «Мала академія наук України» (модератор); 
Кузьменко Ольга Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізико-
математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного 
університету; 
Русланова Тетяна Олександрівна, директор Науково-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Харківській області (модератор); 
Тижненко Наталія Едуардівна, директор Люботинського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату Люботинської міської ради Харківської області. 
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До участі у Всеукраїнському науково-практичному Web-форумі в он-лайн режимі щодо 
обговорення його проблематики запрошуються представники освітніх установ і 
навчальних закладів України, що співпрацюють на умовах договору про спільну 
діяльність та інші: 
ПОЗАШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ», м. Київ 
КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ, м. Київ 
ХАРКІВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ, м. Харків 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І 
КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ, м. Івано-Франківськ 
ЧЕРНІГІВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ, м. Чернігів 
ТА ІНШІ РЕГІОНАЛЬНІ ПОЗАШКІЛЬНІ УСТАНОВИ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ: 
ЛЮБОТИНСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ 
ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Люботин, Харківська область 
КРИВОРІЗЬКИЙ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ, м. Кривий Ріг  
КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ № 45, м. Кривий Ріг  
ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ТА ЇХ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ: 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
(Бурштинський енергетичний коледж ІФНТУНГ), м. Бурштин, Івано-Франківська обл. 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (Кафедра новітньої 
історії), м. Київ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» (Інститут енергозбереження та енергоменеджменту; 
Науково-навчальний центр «Екотехнології та технології енергозбереження»), м. Київ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» (Інститут права і психології, 
кафедра педагогіки та соціальної роботи), м. Львів 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ» ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 
(Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені 
О.М. Лазаревського), м. Чернігів 
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ (Кафедра інформаційних, 
комп’ютерних та поліграфічних технологій), м. Харків 
ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, м. Кропивницький 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ І АУДИТУ (Кафедра обліку і 
оподаткування), м. Київ 
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ, м. Дніпро 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (Інститут професійно-технічної 
освіти, лабораторія електронних навчальних ресурсів), м. Київ 
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Кафедра загально-технічних 
дисциплін та професійного навчання), м. Кривий Ріг 
ПРОФЕСІЙНІ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ) ОСВІТНІ УСТАНОВИ ТА НАВЧАЛЬНІ 
ЗАКЛАДИ: 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, м. Краматорськ, Донецька область 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, м. Харків 
ДНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ПОЛІГРАФІЇ 
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», м. Дніпро 
БОГОРОДЧАНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ, 
м. Богородчани, Івано-Франківська область 
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, м. Київ 
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ДПТНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР», м. Кривий Ріг 
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ», м. Кривий Ріг 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ХАРКІВЩИНИ 
СТРУКТУРИ, ЩО СТОЯТЬ НА ШЛЯХУ ВИПЕРЕДЖАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ 
УКРАЇНИ: 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ», м. Самбір, Львівська область 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ШКОЛА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ» м. Харків 
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЄВРОПЕЙСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК», м. Київ 

 

Реєстрація до участі у роботі форуму  засобами Google-форми за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1KCUbnGackqVLBR9qf8rGDPvyD5ArDlm

kkiXrPbbQDOAALw/viewform. 

Ідентифікаціюя в системі pruffme.com: 
22 березня з 10-00 год. за посиланням: 

https://pruffme.com/landing/u266097/tmp1520232050, 

23 березня з 13-00 год. за посиланням: 

https://pruffme.com/landing/u266097/tmp1520232183. 
 

22 березня 2018 року 

Режим часу Програмний регламент 
1 2 

10:00–10:15 Відкриття форуму. Привітання, вступні слова:  
Коваленко Олена Едуардівна, доктор педагогічних наук, професор, 
ректор Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків; 
Лісовий Оксен Васильович, кандидат філософських наук, директор 
НЦ «МАН України», м. Київ; 
Лазарєв Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, 
проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної 
академії, м. Харків; 
Стрижак Олександр Євгенійович, доктор технічних наук, лауреат 
державної премії в галузі освіти, заступник директора з наукової роботи 
НЦ «МАН України», м. Київ 

І. Трансдисциплінарна парадигма інформаційно-освітнього простору у векторі 
формування трудового та інтелектуального потенціалу держави 

10:15–10:30 Трансдисциплінарна парадигма розбудови єдиного відкритого 
інформаційно-освітнього простору України 
Стрижак Олександр Євгенійович, доктор технічних наук, лауреат 
державної премії в галузі освіти, заступник директора з наукової роботи 
НЦ «МАН України», м. Київ 

10:30–10:35 Сучасні можливості подання навчальної інформації на основі 
комп’ютерних технологій 
Нечуйвітер Олеся Петрівна, доктор фізико-математичних наук, 
завідувач кафедри інформаційних, комп’ютерних та поліграфічних 
технологій Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1KCUbnGackqVLBR9qf8rGDPvyD5ArDlmkkiXrPbbQDOAALw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1KCUbnGackqVLBR9qf8rGDPvyD5ArDlmkkiXrPbbQDOAALw/viewform
https://pruffme.com/landing/u266097/tmp1520232050
https://pruffme.com/landing/u266097/tmp1520232183
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1 2 

10:35–10:50 Співпраця Національного центру «Мала академія наук України» з 
освітніми установами та навчальними закладами Харківщини. 
Презентація наукових освітніх продуктів НЦ «МАН України» 
(віртуальні портали «Музейна планета», «Т.Г. Шевченко»). 
Концепція створення музею науки 
Савченко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, учений 
секретар НЦ «МАН України», представник ГО «Школа адаптивного 
управління соціально-педагогічними системами», старший науковий 
співробітник, м. Київ 

10:50–11:00 Науково-освітній потенціал України через призму сучасної 
історіографії 
Черевичний Геннадій Семенович, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри новітньої історії Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, м. Київ 

11:00–11:10 Науково-методичні підходи формування і розвитку глобальної 
компетентності особистості в умовах сучасного освітнього простору 
Іслам Аліна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, методист 
ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр», м. Кривий Ріг 

11:10–11:20 Прогнозування розвитку інтелектуального потенціалу країни 
засобами трансдисциплінарної мережецентричної інформаційно-
аналітичної системи оцінювання досягнень учнівської молоді 
Ростока Марина Львівна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного 
моделювання НЦ «МАН України», представник ГО «Школа адаптивного 
управління соціально-педагогічними системами», м. Київ 

11:20–11:30 STEM-освіта – інноваційні можливості у вимірі модернізаційних 
процесів 
Патрикеєва Олена Олександрівна, начальник відділу STEM-освіти ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, м. Київ; 
Василашко Ірина Павлівна, керівник сектору підготовки вчителів STEM-
освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, м. Київ 

11:30–11:40 Техноматика як основна складова STEM-освіти у навчанні фізики в 
технічних закладах вищої освіти 
Кузьменко Ольга Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії 
Національного авіаційного університету, м. Кропивницький 

11:40–11:45 Формування юного дослідника в системі МАН України (досвід 
науково-дослідної роботи гуртків природничого спрямування 
Чернігівщини) 
Шеремет Ольга Володимирівна, методист обласного комунального 
позашкільного навчального закладу «Чернігівська Мала академія наук 
учнівської молоді», м. Чернігів 

ІІ. Реалії та перспективи розбудови єдиного відкритого інформаційного простору 
української освіти у співпраці загальноосвітніх, професійних (професійно-

технічних), вищих і позашкільних навчальних закладів 

11:45–11:55 Адаптивне управління в умовах інформатизації української освіти  
Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії, голова 
ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» 
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11:55–12:05 Формування економічної культури сучасних фахівців ХХІ століття 
Теловата Марія Теодозіївна, доктор педагогічних наук, професор 
завідувач кафедри обліку і оподаткування Національної академії 
статистики, обліку і аудиту, м. Київ 

12:05–12:15 Стратегія розвитку ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий 
центр» у вимірі сучасної системи професійної (професійно-
технічної) освіти України 
Легун Віктор Трохимович, директор ДПТНЗ «Криворізький навчально-
виробничий центр», м. Кривий Ріг 

12: 15–12:25 Конструкція бізнес-середовища інноваційного професійного закладу 
освіти 
Семенов Андрій Іванович, директор приватного закладу «Центр 
професійної освіти і навчання», м. Кривий Ріг 

12.25–12.35 Стратегія методичної підготовки вчителя в інформаційно-освітньому 
середовищі закладу загальної середньої освіти 
Чаговець Борис Миколайович, кандидат педагогічних наук, заступник 
директора з навчально-виховної роботи Криворізького природничо-
наукового ліцею, м. Кривий Ріг 

12:35–12:40 Гейміфікований простір як сучасний інструмент впровадження STEM-
освіти 
Гончарова Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» МОН України, м. Київ 

ІІІ. Вітчизняний і зарубіжний досвід фундаментальних і прикладних досліджень 
розвитку дуальної освіти в умовах єдиного відкритого 

 інформаційного освітнього простору 

12:40–12:50 Web-тренінг: «Впровадження елементів дуальної освіти в умовах 
єдиного інформаційного освітнього простору України (результати 
Всеукраїнського експерименту  «Професійна підготовка 
кваліфікованих робітників з використанням елементів  дуальної 
системи навчання») 
Савченко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, учений секретар НЦ «МАН України», представник ГО «Школа 
адаптивного управління соціально-педагогічними системами», м. Київ 

12:50–13:00 Елементи дуальної системи професійної підготовки як умова 
формування професійної мобільності майбутнього педагога 
професійної школи 
Сушенцева Лілія Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор 
кафедри педагогіки та соціального управління Національного 
університету «Львівська політехніка», м. Львів 

13:00–13:10 Підготовка конкурентоздатних фахівців з використанням елементів 
дуальної форми навчання 
Стойчик Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, заступник 
директора з навчально-виробничої роботи Криворізького 
професійного гірничо-технологічного ліцею, м. Кривий Ріг 
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IV. Науково-технологічні засади електронної освіти: засоби, методики, технології, 
середовища 

13:10–13:20 Інформаційні сервіси для організації дистанційного навчання в 
умовах несподіваних «канікул» 
Купріянов Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор 
кафедри інформаційних, комп’ютерних та поліграфічних технологій 
Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків 

13:20–13:30 Сучасні засоби візуалізації предметних онтологій 
Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник відділу створення та використання 
інтелектуальних мережних інструментів НЦ «МАН України», старший 
науковий співробітник, представник ГО «Школа адаптивного управління 
соціально-педагогічними системами», м. Київ 

13:30–13:40 Методика проектування навчальних SMART-комплексів для ПТО 
Гуменний Олександр Дмитрович, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів 
Інституту ПТО НАПН України, м. Київ 

13:40–13:50 Особливості роботи мобільної комп’ютерної системи тестового 
контролю 
Громов Євген Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри інформаційних, комп’ютерних та поліграфічних технологій 
Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків 

13:50–14:00 Використання порталу stemua.science як складової єдиного 
мережецентричного середовища 
Чернецький Ігор Станіславович, кандидат педагогічних наук, завідувач 
відділу навчально-тематичних систем знань НЦ «МАН України»; 
Шаповалов Євген Борисович, молодший науковий співробітник, відділу 
навчально-тематичних систем знань НЦ «МАН України»; 
Шаповалов Віталій Борисович, молодший науковий співробітник відділу 
навчально-тематичних систем знань НЦ «МАН України», м. Київ 

14:00–14:10 Використання концепції BYOD для оцінки навчальних досягнень 
учнів на основі хмарних технологій 
Бондаренко Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри інформаційних, комп’ютерних та поліграфічних технологій 
Української інженерно-педагогічної академії, представник ГО «Школа 
адаптивного управління соціально-педагогічними системами», м. Харків 

14:10–14:20 Використання хмарних технологій в освітньому процесі закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти на прикладі Офісу 365 
Гончарова Ірина Петрівна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та 
інформаційних технологій, м. Дніпро 

14:20–14:30 Організація експериментальної перевірки результативності 
педагогічних умов застосування електронних освітніх ресурсів 
професійного спрямування 
Гермак Ольга Леонідівна, викладач спецдисциплін енергетичного профілю 
ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та 
машинобудування», аспірант лабораторії електронних навчальних 
ресурсів Інституту ПТО НАПН України, м. Кривий Ріг 
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14:30–14:35 Використання електронного підручника як інноваційного засобу в 
освітньому процесі сучасного навчального закладу 
Барвіцька Галина Кирилівна, кандидат філологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання НЦ «МАН 
України», м. Київ 

14:35–14:40 Впровадження інноваційних методів діяльності в сфері освіти 
Тропіна Ірина Вікторівна, завідувач сектору розвитку інформаційно-
цифрової компетентності відділу цифрової освіти та ІКТ ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти»,  м. Київ 

14:40–15:00 Підведення підсумків першого дня Всеукраїнського науково-
практичного форуму  
Бондаренко Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри інформаційних, комп’ютерних та поліграфічних технологій 
Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків; 
Ростока Марина Львівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання НЦ «МАН 
України»,  м. Київ 

23 березня 2018 року 

Робоча нарада з питань організації науково-дослідної роботи в умовах спільної 
діяльності Національного центру «Мала академія наук України», Української 

інженерно-педагогічної академії та закладів освіти Харківщини 

(Дискурс за участю представників форуму) 

Питання, що обговорюватимуться: 
1 2 

13:00–13:15 1. Перший етап науково-дослідної роботи НЦ «МАН України» на тему 
«Науково-технологічні засади онтологічної побудови інформаційно-
освітнього простору Малої академії наук України» 
Стрижак Олександр Євгенійович, доктор технічних наук, старший 
науковий співробітник, лауреат державної премії в галузі освіти, 
заступник директора НЦ «МАН України», м. Київ 

13:15–13:30 2. Науково-педагогічна діяльність Української інженерно-
педагогічної академії та перспективні напрями спільної діяльності з 
НЦ «МАН України» на засадах соціального партнерства (пропозиції 
щодо стратегії розвитку інтелектуального потенціалу сучасної 
молоді) 
Нечуйвітер Олеся Петрівна, доктор фізико-математичних наук, завідувач 
кафедри інформаційних, комп’ютерних та поліграфічних технологій 
Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків 

13:30–13:50 3. Наукові пропозиції щодо співпраці освітніх установ з ГО «Школа 
адаптивного управління соціально-педагогічними системами» 
Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри 
менеджменту Української інженерно-педагогічної академії, професор, голова 
ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», 
м. Харків 
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13:50–14:20 4. Умови співпраці та окреслення шляхів спільної діяльності з 
освітніми установами та навчальними закладами Харківщини 
Русланова Тетяна Олександрівна, директор Науково-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Харківській області, м. Харків; 
Тижненко Наталія Едуардівна, директор Люботинського міжшкільного 
навчально-виробничого комбінату Люботинської міської ради 
Харківської області, м. Люботин 

14:20–14:40 5. Перспективні напрями спільної діяльності НЦ «МАН України» із 
освітніми закладами Харківщини: позиціонування навчального 
закладу засобами сайтів та відкритих портальних структур. 
Савченко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, учений секретар 
НЦ «МАН України», старший науковий співробітник, м. Київ; 
Ростока Марина Львівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання НЦ «МАН 
України», м. Київ 

14:40–14:55 Оголошення рішення щодо перспектив та завдань спільної діяльності 
освітніх установ і навчальних закладів Харківщини з Національним 
центром «Мала академія наук України». Закриття форуму. 

 

Шановні колеги! 

Сертифікати доповідачів Всеукраїнського науково-практичного Web-форуму 

можна отримати, надіславши особисту заявку у довільній формі на адресу: 

adaptive2018@gmail.com 

 

Розробники програми форуму: 
Савченко І.М., Ростока М.Л. (НЦ «МАН України», ВІДМ, м. Київ); 

Бондаренко Т.С. (УІПА, КІКПТ, м. Харків) 
 

Літературний редактор: 
Барвіцька Г.К. (НЦ «МАН України», ВІДМ, м. Київ) 

 
Коректори презентаційних матеріалів: 

НЦ «МАН України», м. Київ 
УІПА, м. Харків; 

ГО «ШАУСПС», м. Харків 
НМЦ ПТО у Харківський області 
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