
 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА БАЗІ ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ З 

ВИКОРИСТННЯМ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ 

КОМУНІКАЦІЇ»  

НА БАЗІ  

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «РІШЕЛЬЄВСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ»  

 

RL запрошує вас на заплановану конференцію: Zoom. 

Час: 28 жовтня 2021 10:00 AM Київ 

https://us02web.zoom.us/j/83369252936?pwd=cXQyUThDVndXT2VoWE1BOTM2

dTJ5dz09    

Ідентифікатор конференції: 833 6925 2936. Код доступу: 573897 

Підключитися через Skype для бізнесу 

https://us02web.zoom.us/skype/83369252936 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Порядок денний: 

Початок 10:00  Модератор конференції – Ігнатенко Є. В., заступник директора 

комунального закладу  «Рішельєвський науковий ліцей». 

1. Вітальне слово: 

 – Колебошин В. Я., директор комунального закладу «Рішельєвський 

науковий ліцей». 

– Кремінський Б. Г., головний науковий співробітник ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти». 

https://us02web.zoom.us/j/83369252936?pwd=cXQyUThDVndXT2VoWE1BOTM2dTJ5dz09
https://us02web.zoom.us/j/83369252936?pwd=cXQyUThDVndXT2VoWE1BOTM2dTJ5dz09


СЕКЦІЯ 1.  Створення освітнього середовища наукової спрямованості при 

дистанційному і змішаному навчанні 

Нестюк Валентина Михайлівна, директор комунального закладу «Вінницький 

фізико-математичний ліцей №17» (м.Вінниця) 

 

 

1. Пасіхов Юрій Якович, заступник директора ВФМЛ№17, завідувач 

Лабораторії інформаційних та комунікаційних технологій, народний вчитель 

України (м.Вінниця) 

(10:20) ТЕМА. Організація дистанційного навчання на базі створеного 

інформаційно-освітнього середовища закладу 

 

2. Ігнатенко Євгеній Васильович, керівник структурного підрозділу КЗ 

«Рішельєвський науковий ліцей» «Центр дистанційної освіти Одеської області» 

(м.Одеса)  

(10:40) ТЕМА. Етапи організації дистанційного (змішаного) навчання і 

створення електронного освітнього контенту на прикладі структурного 

підрозділу комунального закладу «Рішельєвський науковий ліцей» «Центр 

дистанційної освіти Одеської області»  

 

3. Кнорр Надія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений 

вчитель України, заступник директора Херсонський ліцей ХОР (м. Херсон)  

(11:00) ТЕМА. Управління багатопрофільним ліцеєм в умовах реформування 

 

4. Задерей Наталя Сергіївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

генетики та молекулярної біології, Одеський національний університет імені І. І. 

Мечникова (м. Одеса)  

(11:20) ТЕМА. Застосування сучасних освітніх технологій при вивченні біології 

у середній школі. 

 

ПЕРЕРВА 20 хв 

 

 

СЕКЦІЯ 2.  Організація змішаного та дистанційного навчання в закладах 

загальної середньої освіти. Психолого-педагогічний супровід дистанційного та 

змішаного навчання. 

 



5. Рябушенко Оксана Ярославівна, практичний психолог Коростенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Житомирської області (м. Коростень, 

Житомирська обл.)  

(11:40) ТЕМА. Психолого-педагогічний супровід дистанційного навчання  

 

6. Дорошенко Данііл Євгенійович, доцент, декан ВНЗ (м. Дніпро) 

 (11:55) ТЕМА. Дистанційне навчання 

 

7. Григор’єв Сергій Борисович, директор комунального закладу освіти 

«Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 

національному університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради, 

доцент, кандидат фізико-математичних наук (м. Дніпро) 

Водоп'ян Наталія Іванівна, заступник директора комунального закладу освіти 

«Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 

національному університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

(12:10) ТЕМА. Організація командної роботи учнів наукових ліцеїв при 

виконанні дослідницьких проектів за допомогою засобів Office 365. 

 

8. Добриніна Ольга Григорівна, методист структурного підрозділу КЗ 

«Рішельєвський науковий ліцей» «Центр STEM-освіти Одеської області»                       

(м. Одеса)  

(12:30) ТЕМА. РЛ-ТБ представляє: науково-популярна програма "3+1" 

 

9. Бикова Лариса Аркадіївна, директор КЗ "Маріупольська загальньоосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №29 Маріупольської міської ради Донецької області"                        

(м. Маріуполь, Донецька обл.)  

Шумакова Інна Володимирівна, заступник директора КЗ «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 Маріупольської міської ради 

Донецької області» (м. Маріуполь, Донецька обл.)  

 (12:45) ТЕМА. Розробка і впровадження педагогічних технологій дистанційного 

навчання на базі веб-системи дистанційного навчання Moodle 

 

10. Черненко Аліна Ігорівна, учитель Енергодарського навчально-виховного 

комплексу № 1 Енергодарської міської ради Запорізької області (м. Енергодар, 

Запорізька обл.)  



(13:00) ТЕМА. Онлайн ментальні карти та комікси як засіб розвитку критичного 

мислення здобувачів загальної середньої освіти 

 

11. Радіонов Денис Борисович, завідувач кафедри гідробіології та загальної 

екології біологічного факультету, Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова ( м. Одеса). 

Карапетян Ліліт Саргісівна, директор навчально-виховного комплексу 

«Міжнародна українська-вірменська школа», учитель математики КЗ 

«Рішельєвський науковий ліцей» ( м. Одеса). 

(13:15) ТЕМА. Можливості використання методів дистанційного навчання та 

комунікацій за участю школярів у міжнародних та освітніх проєктах  

 

12. Катц Андрій Михайлович, учитель КЗ «Рішельєвський науковий ліцей», 

аспірант Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м.Одеса) 

(13:30) ТЕМА. Особливості проведення інтелектуальних змагань з 

використанням технологій дистанційного навчання 

  

13. Григораш Наталія Іванівна, заступник директора Данковецький 

навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад I-III 

ступенів - дошкільний навчальний заклад" (с. Данківці, Чернівецька обл.)  

(13:45) 

14. Розсохач Світлана Олександрівна, учитель Запорізької загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів №65 Запорізької міської ради Запорізької області (м. 

Запоріжжя)  

(14:00) 

15. Букреєва Ольга Василівна, завідувачка лабораторії комп’ютерних 

технологій Красноградського центру професійного розвитку педагогічних 

працівників (м. Красноград, Харківська обл.)  

(14:15) 

 

ОБГОВОРЕННЯ 


