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Підключення до системи
Відкриття. Вступне слово
Радкевич Валентина Олександрівна, директор Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України,
ORCID 0000-0002-9233-5718
Базелюк Олександр Васильович, завідувач лабораторії дистанційного професійного
навчання ІПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук, ORCID 0000-0002-3206-2287
Методологічні проблеми дистанційної освіти
Ягупов Василь Васильович, провідний науковий співробітник лабораторії дистанційного
професійного навчання ІПТО НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
ORCID 0000-0001-7325-1220
Використання хмарних сервісів для організації дистанційного навчання учнів ПТНЗ
Литвинова Світлана Григорівна, завідувач відділу технологій відкритого навчального
середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор
педагогічних наук, старший науковий співробітник, ORCID 0000-0002-5450-6635
Удосконалення нормативно-правового забезпечення дистанційного навчання
Дрейс Юрій Олександрович, завідувач кафедри дистанційного навчання Національного
авіаційного університету, член НМК 15/302 «Дистанційне навчання» МОН України,
кандидат технічних наук, доцент
Змішане навчання у модульній системі професійного навчання
Кухаренко Володимир Миколайович, професор кафедри технічної кріофізики, науковий
керівник Проблемної лабораторії дистанційного навчання Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат технічних наук, доцент,
ORCID 0000-0003-0227-5836
Досвід проведення профорієнтаційного дистанційного курсу в середовищі G Suite
Богачков Юрій Миколайович, директор Інституту наступної освіти НМК «Інститут
післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук, старший
науковий співробітник, ORCID 0000-0001-5088-7154
Милашенко
Віктор
Миколайович,
координатор
Громадської
організації
«Всеукраїнська асоціація професійної орієнтації та освітнього консультування»,
ORCID 0000-0002-1434-7609
Сагадіна Оксана Юріївна, викладач Вінницького інституту Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна»
Складові ефективного інтернет-тренінгу
Назар Максим Миколайович, старший науковий співробітник лабораторії сучасних
інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка
НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник,
ORCID 0000-0002-9104-2585
Особливості організації дистанційного навчання у ПТНЗ
Базелюк Олександр Васильович, завідувач лабораторії дистанційного професійного
навчання ІПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук, ORCID 0000-0002-3206-2287
SMART-комплекси навчальних дисциплін для ПТНЗ
Гуменний Олександр Дмитрович, завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів
ІПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук, ORCID 0000-0001-6596-3551
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Дидактичні основи формування електронних навчальних ресурсів та організація
навчального процесу з віддаленим до них доступом
Шевченко Віктор Леонтійович, провідний науковий співробітник відділу розвитку і
застосування авіації Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту,
кандидат військових наук, доцент
Розвиток готовності педагогів професійно-технічних навчальних закладів до
впровадження дистанційного навчання кваліфікованих робітників
Кравець Світлана Григорівна, науковий співробітник лабораторії дистанційного
професійного навчання ІПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук,
ORCID 0000-0001-6259-0067
Перерва
Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні
професійного рівня педагогів ПТНЗ на Дніпропетровщині
Гришаєва Олена Вікторівна, методист Навчально-методичного центру професійнотехнічної освіти у Дніпропетровській області, спеціаліст вищої категорії, викладачметодист
Досвід впровадження дистанційного навчання в ДНЗ «Артемівський професійний
аграрний ліцей» з метою роботи з учнями на окупованих територіях
Цимбал Андрій Олексійович, викладач спецдисциплін ДНЗ «Артемівський професійний
аграрний ліцей», спеціаліст вищої категорії
Круговий Олексій Євгенович, викладач природничо-математичної підготовки ДНЗ
«Артемівський професійний аграрний ліцей», спеціаліст
Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання у професійно-технічній
освіті
Бондзюх Надія Богданівна, викладач природничих та спецдисциплін ДНЗ «Тернопільське
вище професійне училище технологій та дизайну», спеціаліст вищої категорії, викладачметодист, ORCID 0000-0001-7831-6142
Дистанційне навчання в професійній освіті: науково-методичний супровід
Мордовець Світлана Віталіївна, методист ДНЗ «Криворізький центр підготовки та
перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі», спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист
Маслов Володимир Віталійович, майстер виробничого навчання ДНЗ «Криворізький центр
підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі», майстер виробничого
навчання II категорії
Єдине інформаційно-освітнє середовище ДПТНЗ «Софіївський професійний ліцей»:
проектування та досвід використання
Олійник Ліна Григорівна, методист ДПТНЗ «Софіївський професійний ліцей», спеціаліст
другої категорії
Дистанційне навчання верстатників широкого профілю та техніків-технологів
Дерв’яшкіна Марина Миколаївна, викладач Маріупольського вищого металургійного
професійного училища, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Розробка і використання електронних навчальних ресурсів для дистанційного
навчання «Машиністів крану»
Завальнюк Тетяна Петрівна, старший викладач спеціальних дисциплін Маріупольського
вищого металургійного професійного училища, спеціаліст вищої категорії, старший
викладач
Технологія розробки навчального матеріалу для мобільних пристроїв з операційною
системою Android
Нероденко Євген Олегович, викладач спецдисциплін ДПТНЗ «Апостолівський центр
підготовки та перепідготовки робітничих кадрів», спеціаліст другої категорії
Маркетинг дистанційного навчання
Охременко Сергій Володимирович, аспірант лабораторії дистанційного професійного
навчання ІПТО НАПН України
Використання 3D технологій у модернізації майстерень ліцею
Рева Олена Сергіївна, старший майстер Криворізького професійного будівельного ліцею,
спеціаліст першої категорії
Підведення підсумків. Прийняття рекомендацій конференції

Робоча мова: українська
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