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Коваленко Олена (голова форуму, спікер), ректор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор 
(Харків, Україна); 
Березівська Лариса (спікер), директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна); 
Лук’янова Лариса (спікер), директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук 
України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна); 
Нечуйвітер Олеся (голова науково-програмного комітету), завідувач кафедри інформаційних, комп'ютерних технологій і математики Української 
інженерно-педагогічної академії, доктор фізико-математичних наук, доцент (Харків, Україна); 
Браїков Андрій (спікер), декан факультету фізики, математики та інформатики Тираспольського державного університету, доцент кафедри 
інформаційних технологій (Кишиневу, Республіка Молдова); 
Величко Олександр (спікер), ректор Національної металургійної академії України, доктор технічних наук, професор, Лауреат державної премії в галузі 
науки і техніки України (Дніпро, Україна); 
Войтович Радмила, ректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, доктор наук з державного управління, професор 
(Київ, Україна); 
Гавриленко Світлана (спікер), доцент, кандидат  фізико-математичних наук, Президент Теософського товариства в Україні, м. Київ, Україна; 
Дучева Златоелі, начальник відділу управління безперервної освіти Тракійского університету, доктор наук (Стара Загора, Болгарія); 
Зурабашвілі Зураб, керівник Центру підтримки студентів Горійського державного педагогічного університету (Горі, Грузія); 
Єльникова Галина (почесний модератор наукового чату), голова Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-
педагогічними системами», професор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (Харків, Україна); 
Ленгьельфаусі Томаш, ректор Університету DTI, доктор педагогічних наук, доктор філософії (Дубниця-над-Вагом, Словаччина); 
Меквабідзе Руісан, керівник відділу міжнародних зв'язків Горійського державного педагогічного університету, доктор наук, професор 
(Горі, Грузія); 
Мидодашвілі Леван, керівник служби забезпечення якості Горійського державного педагогічного університету, доктор фізико-математичних наук, 
доктор наук, професор (Горі, Шида Картлі, Грузія); 
Келемен Габріела, доцент кафедри наукової освіти, психології та соціальної роботи, заступник декана факультету навчальних наук, психології та  
соціальних наук Аурел Влайку університету Арада, доктор філософії (Арад, Румунія); 
Коваленко Олександр, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, голова правління Чернігівської обласної організації Національної Спілки краєзнавців 
України, кандидат історичних наук, професор (Чернігів, Україна); 
Купріянов Олександр, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії, доктор технічних наук, доцент (Харків, Україна);  
Пижик Андрій (модератор наукового чату), завідувач кафедри новітньої історії України Київського нацціонального університету імені Тараса 
Шевченка, кандидат історичних наук, доцент (Київ, Україна); 
Помиткін Едуард (спікер), провідний науковий співробітник відділу психології праці, директор Психологічного консультативно-тренінгового центру Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор (Київ, Україна); 
Пріб Гліб, завідувач кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, доктор медичних наук, професор 
(Київ, Україна); 
Рад Дана Вероніка, доцент кафедри наукової освіти, психології та соціальної роботи Аурел Влайку університету Арада, доктор філософії 
(Арад, Румунія); 
Сидоров Микола, помічник начальника із загальних питань та інноваційної роботи Льотної академії Національного авіаційного університету, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (Кропивницький, Україна); 
Стойкова Ваня, декан факультету техніки та технологій Тракійского університету, доктор наук (Стара Загора, Болгарія); 
Теловата Марія (модератор наукового чату), завідувач кафедри обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту, 
професор Європейського інституту безперервної освіти Словаччини, сертифікований експерт Національної агенції забезпечення якості вищої 
освіти, Заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор (Київ, Україна); 
Урбанек Анджей, проректор з навчальної роботи Інституту безпеки та управління Поморської академії у Слупську, доктор габ. (Слупськ, Польща); 
Хао Висент Джейэр Чин (спікер), керівник Теософського товариства, засновник теософських шкіл та курсів духовного самоперетворення на 
Філіппінах, (Адіарі, Ченнаї, Індія, Філіппіни); 
Хрмо Роман, проректор із якості та розвитку Університету DTI, доктор філософії, MBA (Дубниця-над- Вагом, Словаччина); 
Хойновські Лех, директор Інституту безпеки та управління Поморської академії у Слупську, доктор габ. (Слупськ, Польща);  
Кіріяк Любомир, професор Тираспольського державного університету (Кишиневу, Республіка Молдова); 
Швачич Геннадій, завідувач кафедри прикладної математики та обчислювальної техніки Національної металургійної академії України, доктор 
технічних наук, професор (Дніпро, Україна); 
Шкода Мирослав, проректор з міжнародних зв'язків Університету DTI, доктор технічних наук, доктор філософії (Дубниця-над-
Вагом, Словаччина).  
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Бондаренко Тетяна (голова оргкомітету від основного організатора, координатор з наукового та інформаційно-технологічного супроводу організації й 
проведення форуму, модератор наукового чату), доцент кафедри інформаційних, комп'ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної 
академії, представник Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально- педагогічними системами», кандидат педагогічних наук, доцент 
(Харків, Україна); 
Ростока Марина (голова оргкомітету від співорганізаторів, координатор з науково-програмної організації й проведення форуму, модератор наукового чату), 
старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського, представник Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», кандидат педагогічних 
наук (доктор філософії), (Київ, Україна); 
Баніт Ольга (почесний модератор наукового чату), провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, старший дослідник (Київ, Україна); 
Бачієва Лариса (координатор наукового чату), представник Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 
системами», кандидат педагогічних наук, доцент (Харків, Україна); 
Більчік Олександр, викладач Університету DTI, доктор філософії (Дубниця-над-Вагом, Словаччина); 
Веверіта Тетяна, старший викладач кафедри інформаційних технологій, начальник відділу інформаційних технологій Тираспольського державного 
університету, доктор філософії (Кишиневу, Республіка Молдова);  
Гермак Ольга, (модератор наукового чату), старший викладач Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, викладач спеціальних дисциплін 
енергетичного профілю ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії і машинобудування» (Кривий Ріг, України); 
Годлевська Катерина (модератор наукового чату), старший науковий співробітник Відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук (Київ, Україна); 
Гончаров Едуард (модератор наукового чату), директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області (Краматорськ, 
Україна); 
Гуралюк Андрій (модератор наукового чату), завідувач сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-
аналітичного супроводу освіти ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (Київ, Україна); 
Карпенко Світлана (модератор наукового чату), директор наукової бібліотеки Української інженерно- педагогічної академії (Харків, Україна); 
Кузьменко Ольга (модератор наукового чату), доцент кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету, 
кандидат педагогічних наук, доцент (Кропивницький, Україна); 
Лучанінова Ольга (модератор наукового чату), професор кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної академії України, представник 
Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», доктор педагогічних наук, професор (Дніпро, Україна); 
Раєвська Яна (модератор наукового чату), доцент кафедри психології Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, доктор психологічних 
наук (Київ, Україна); 
Роман Аліна Фелісія, викладач Аурел Влайку університету Арада, доктор філософії (Арад, Румунія); 
Русланова Тетяна, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області (Харків, Україна); 
Селецький Андрій (модератор наукового чату), завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Київ, Україна); 
Еджерау Анка Мануела, доктор філософії Аурел Влайку університету Арада (Арад, Румунія); 
Криштоф’якова Люсія, заступник завідувача кафедри дидактики, технологій і освітніх технологій Університету DTI, кандидат технічних наук (Дубниця-
над-Вагом, Словаччина); 
Маріан Павле, учений секретар Тираспольського державного університету, доцент кафедри інформаційних технологій (Кишинев, Республіка Молдова); 
Мгжебришвілі Олександр, проректор Горійського державного педагогічного університету, доктор наук, професор (Горі, Грузія); 
Нестеренко Роман (модератор наукового чату, координатор форуму з міжнародних зв'язків), керівник Навчально-наукового центру довузівської підготовки, 
інноваційних освітніх технологій та академічної мобільності Української інженерно- педагогічної академії (Харків, Україна); 
Павлиш Тетяна (модератор наукового чату), доцент Криворізького навчально-наукового інституту Донецького університету внутрішніх справ, кандидат 
педагогічних наук (Кривий Ріг, Україна); 
Пеліванова Таня, завідувач  кафедри електротехніки, електроніки  та автоматики Тракійского університету, доктор наук (Стара Загора, Болгарія); 
Садуллаєва Нілуфар, завідувач кафедри порівняльної лінгвістики Національного університету Узбекистану імені Мірцо Улугбека, доктор наук, доцент 
(Ташкент, Узбекистан); 
Сосіашвілі Георгій, ректор Горійського державного педагогічного університету, доктор наук, професор (Горі, Шида Картлі, Грузія); 
Стрілюк Олена, заступник директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних 
відносин (Чернігів, Україна); 
Черевичний Геннадій (координатор наукового чату), доцент кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат історичних наук, доцент (Київ, Україна); 
Шкурлат Ізабелла, заступник директора Інституту безпеки та управління Поморської академії у Слупську, кандидат соціологічних наук 
(Слупськ, Польща); 
Юда Лариса (модератор наукового чату, доцент кафедри археології, етнології  та краєзнавчо-туристичної роботи Навчально-наукового інституту історії та 
соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук, 
доцент (Чернігів, Україна).  
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ТЕХНОЛОГІЯ РЕЄСТРАЦІЇ ДО УЧАСТІ У ФОРУМІ (дедлайн – 25.05.2021): 
−здійснити реєстрацію учасника Форуму в G-Form; 

−відправити, підготовлені за вимогами тези доповіді (або монографічну статтю) та презентаційні матеріали для 

онлайн виступу на електронну пошту оргкомітету soisforum2021@gmail.com; 

− приєднатися до роботи форуму (з 10-00 до 15-00) за Zoom посиланням:  
https://us02web.zoom.us/j/82535473032?pwd=UFlBRDI3cG5jTHNNaGNtakhnU05vdz09 
Идентификатор конференции: 825 3547 3032 
Код доступа: 233884 

− здійснити оплату організаційного внеску після затвердження теми доповіді до виступу та попереднього розгляду 

редакційною колегією авторських тез. 

1. Умови Форуму:  

За результатами проведення форуму планується: 

−онлайн і оффлайн обговорення питань за проблематикою Форуму на сайтах співорганізаторів; 

−публікація збірника матеріалів Форуму відповідно електронної реєстрації учасників і поданих авторами тез доповідей 
(дедлайн подання тез доповідей – 24.05.2021 р.): 
Вимоги до оформлення матеріалів тез доповіді: формат сторінки А 4, поля (всі) 20 мм, шрифт Times New Roman, кегль 
14, міжрядковий інтервал 1; праворуч Прізвище, ім'я, по-батькові  автора жирним шрифтом (без скорочень, 12 шрифт), 
наступний рядок – науковий ступень і звання (за наявності), посада, назва навчального закладу/установи, організації, 
населеного пункту, електронна адреса автора, курсивом; далі НАЗВА тез по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами 
ЖИРНИМ шрифтом (трьома мовами – українською, російською та англійською).. У наступному рядку Анотація (4-5 
речень, 12 шрифт), далі – та Ключові слова (3 - 5 слів,12 шрифт). – українською, російською та англійською мовами 
курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі, після пропуску одного рядка, текст статті, після якого, Використані 
джерела (список використаних джерел за алфавітом; посилання у тексті на літературу і сайти записуються у 
квадратних дужках). Обсяг тез – 1–3 повних сторінки. Абзац – 1,25. Структура тез доповіді – Вступ (актуальність і 
постановка проблеми дослідження); Мета, методи і підходи; основні результати; Висновки. Зразок оформлення див. 
дод. А. 

−публікація монографії «Єдиний відкритий інформаційний простір освіти впродовж життя: перешкоди, реалії, 
стратегії» (дедлайн подання матеріалів до монографії – 31.06.2021 р.). 
Вимоги до оформлення матеріалів монографії: формат сторінки А 4, поля (всі) 20 мм, шрифт Times New Roman, кегль 
14, міжрядковий інтервал 1,5; ліворуч – індекс УДК. У наступному рядку – ORCID, електронна адреса автора. Далі по 
центру – Прізвище, ім'я, по-батькові  автора жирним шрифтом (без скорочень), наступний рядок – науковий ступень і 
звання (за наявності), посада, назва навчального закладу/установи, організації, населеного пункту; далі – Назва статті 
по центру рядка Жирним шрифтом. Анотація (4-5 речень), далі – та Ключові слова (3 - 5 слів). – українською, російською 
та англійською мовами курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі, після пропуску одного рядка, текст статті, після 
якого, Список використаних джерел за алфавітом (посилання на використані джерела записуються у квадратних 
дужках, у списку бібліографії використовується стиль АPA). Абзац – 1,25. Обсяг авторського розділу монографії – 15–
20 повних сторінок. Структура монографічної статті – Актуальність дослідження проблеми (Вступ. Постановка 
проблеми); Аналіз публікацій й досліджень; Формулювання мети; Методи і підходи; Виклад основного матеріалу 
(основні результати); Висновки і перспективи подальших досліджень; Список використаних джерел; Транслітерація 
джерел. Зразок оформлення див. дод. Б. 
3.  Фінансові. Вартість участі в заході складає: 

− для учасників з України – 350 грн. (витрати на організацію, листування, видачу електронного-сертифікату (1 ЕКТС – 
30 годин; підготовку до публікації збірника матеріалів форуму); 

− для іноземних учасників – 30 ЄВРО (витрати на організацію, листування, видачу електронного сертифікату (1 ЕКТС 
– 30 годин), публікацію електронного-збірника матеріалів форуму). 
Для бажаючих брати участь в авторстві монографії (оплата здійснюється додатково до основного внеску учасника 
після затвердження редакційною колегією прийняття матеріалів розділу монографії до рецензування та публікації): 

− для учасників з України – 550 грн. (підготовка макету, рецензування, редагування, публікація і друк монографії). 
Увага! Додаткові сторінки монографії оплачуються в еквіваленті 50 грн. за 1 сторінку (вартість додається до основної 
вартості); 

− для іноземних учасників – 100 Євро (підготовка макету, рецензування, редагування, публікація монографії в 
електронному форматі). Увага! Додаткові сторінки монографії оплачуються в еквіваленті 20 ЄВРО за 1 сторінку 
(вартість додається до основної вартості). 
Реквізити платежу надаються учасникам Форуму після підтвердження оргкомітетом включення до програми теми 
виступу й висновків редакційної колегії щодо прийняття тез доповіді до друку, про що буде надіслано повідомлення 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGSaqTqA9KhZO01RaHuI0vzyQ4yhU7wtCo43uVeIiAjCajvg/viewform
mailto:soisforum2021@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/82535473032?pwd=UFlBRDI3cG5jTHNNaGNtakhnU05vdz09
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засобами електронної пошти, що вказано учасником при електронної реєстрації. 

Створення єдиного інформаційного середовища: 

1) Наукових фахових і наукових періодичних видань, що видаються співорганізаторами – науковими 
установами та освітніми закладами. 
1. Українська інженерно-педагогічна академія. 

− Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наукових праць (Наукове фахове видання України. 
Затверджений постановою Президії ВАК України від 16.05.2016 р. № 515, у переліку за № 96, Index Copernicus). 
Контакти: Максименко Олеся Миколаївна (тел. +38(057) 731-28-62, +38(057) 733-79-85, е-mail: sbornik@uipa.edu.ua). 
Сайт видання: http://jped.uipa.edu.ua. 
2. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського. 

− Науково-педагогічні студії (Електронне наукове періодичне видання. Наказ ДНПБ України імені В.О. 
Сухомлинського № 38 від 30.10.2017 р.). Контакти: Ростока Марина Львовна (тел. +38(096) 768-47-07, е- mail: 
dsiasesl2020@gmail.com). Сайт видання: http://npstudies.dnpb.gov.ua/. 
3. Інженерно-педагогічний факультет Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

− Трудова підготовка в рідній школі. Контакти: Кільдеров Дмитро Едуардович (тел. +38(044)422-26-40, е-mail: 
de_k@i.ua). 
4. Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», 
Українська інженерно-педагогічна академія. 

− Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». Серія «Економіка» (Електронне наукове 
фахове видання. Наказ Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.). Контакти: Ростока Марина 
Львовна (тел. +38(096) 768-47-07, е-mail: am.eor.by@gmail.com). Сайт видання: http://amtp.org.ua. 
5. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 
– Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць. (Наукове фахове видання України. 
Затверджено постановою Президії ВАК України від 10.11.2010 р. № 1-05/7; Наказ МОН України від 13.07.2015, 
№ 747). Контакти: Баніт Ольга Василівна, тел. +38(096) 596-48-34, +38(066) 358-52-23, е-mail: olgabanit@ukr.net. 
Сайт видання: http://adult-education-journal.com.ua/index.php/aej/about. 

3. Альтернативні заходи щодо розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти 
впродовж життя: 

mailto:sbornik@uipa.edu.ua
http://jped.uipa.edu.ua/
mailto:dsiasesl2020@gmail.com
http://npstudies.dnpb.gov.ua/
mailto:de_k@i.ua
mailto:am.eor.by@gmail.com
http://amtp.org.ua/
mailto:olgabanit@ukr.net
http://adult-education-journal.com.ua/index.php/aej/about
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6. Національна металургійна академія України. 

− Системні технології: регіональний міжвузівський збірник наукових праць (галузь – технічні науки, ВАК України: 

№1-05/4 від 26.05.2010 р., перерєстр. – 2015 р.; з 2017 р. включено до бази даних Ulrichsweb Global Serials 
Directory). Контакти: Островська Катерина Юріївна (тел. +38(056) 713-52-56, тел./факс: +38(056) 713-54-88; е- mail: 

st@nmetau.edu.ua). 

− Сучасні проблеми металургії. Науковий вісник (Index Copernicus – ICV 2014:43.68, ICV 2015:49.37, ICV 
2016:63.08). Контакти: Островська Катерина Юріївна (тел. +38 (056) 713-52-56, e-mail: st@nmetau.edu.ua). 

− Теорія та практика металургії. Контакти: Камкіна Людмила Володимирівна (тел. +38(0562) 474-442; е-mail: 

lydmila_kamkina@ukr.net). Сайт видання: https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2004/p1504. 

− Проблеми економіки та політичної економії. Контакти: Тарасевич Віктор Миколайович (тел. +38(0562) 474- 
242; е-mail: polecon.ukr@gmail.com). Сайт видання: http://politeco.nmetau.edu.ua. 
7. Тракійський університет, Болгарія. 

− Прикладні дослідження у галузі техніки, технологій та освіті: науковий журнал Ямбольського факультету 
техніки та технологій Тракійського університету, Болгарія. ARTTE публікує дослідницькі статті в галузі інженерії та 
навчання впродовж життя. Журнал включено до баз даних: Sherpa Romeo, Index Copernicus, DOAJ, ERICH PLUS. 
ARTTE. Контакти: проф. Казлачова Златіна, головний редактор (e-mail: artte@trakia-uni.bg, 
zlatinka.kazlacheva@trakia-uni.bg). Сайт видання: https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/artte/. 
8. Тираспольський державний університет, Республіка Молдова 

− ACTA ET COMMENTATIONES: Наука про освіту: категорія C (включено в Національний реєстр наукових 
журналів https://ibn.idsi.md/ro/aec-se, на підставі Рішення № 3 від 1.02.2018 Верховної Ради з питань науки і 
технологічного розвитку Академії наук Молдови і Національної ради з акредитації та атестації. Index Copernicus: 
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63837. Каталог індексації наукових журналів: http:// 
olddrji.lbp.world/Publisher/PublisherHome.aspx?uname=2587-3636). Контакти: Лупу Іліє (тел. +373(022) 240754, e- mail: 
reviste@ust.md). 

− ACTA ET COMMENTATIONES: Точні і природничі науки: категорія "C". Index Copernicus: 
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63842. Каталог індексації наукових журналів: 
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?JID=2587-3644%20. Контакти: Чобан Митрофан (тел. +373(067)381418, e- 
mail: reviste@ust.md). Сайт видання: https://revista.ust.md/index.php/acta_exacte; https://revista.ust.md/ 
index.php/acta_educatie. 
9. Аурел Влайку університет Арада, Румунія. 

− Journal Plus Education (JPE) – офіційний щоквартальний журнал. Випускається факультетом педагогічних 
наук, психології та соціальної роботи Університету «Aurel Vlaicu» Арада. Journal Plus Education має відкритий 
доступ (всі статті доступні в Інтернеті всім користувачам відразу після публікації). Журнал включено до баз даних: 
CNCSIS classification B+category, Ulrich’s, CEEOL, EBSCO, Google Scholar, Crossref. ISSN: 1842-077X, еISSN: 2068- 
1151, 2 випуски на рік, термін подачі матеріалів: № 1 – травень; № 2 – листопад. 

2) Науково-практичних масових заходів (на умовах спільної діяльності обмін інформаційними даними щодо 
розміщення анонсів, прес-релізів, програмного матеріалу та обговорень на сайтах установ і закладів освіти). 
3) Експериментів всеукраїнського рівня (на умовах спільної діяльності організація експериментальної роботи з 
науково-дослідницьких пошуків, апробація і впровадження результатів планових НДР у практику загальної 
середньої, професійної, позашкільної, вищої освіти). 
4) Міжнародних грантів і проектів щодо модернізації освітнього середовища в умовах суспільства знань. 
5) Сертифікація за офіційною реєстрацією учасників з врахуванням академічного часу опанування тематичних 
модулів основного програмного матеріалу форуму. 
6) Проведення міні-конкурсу тез доповідей за тематичними напрямами у межах проведення заходу з відповідним 
заохоченням. 

 

mailto:st@nmetau.edu.ua
mailto:st@nmetau.edu.ua
https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2004/p1504
https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2004/p1504
mailto:polecon.ukr@gmail.com
http://politeco.nmetau.edu.ua/
mailto:artte@trakia-uni.bg
mailto:zlatinka.kazlacheva@trakia-uni.bg
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/artte/
mailto:reviste@ust.md
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?JID=2587-3644%20
mailto:reviste@ust.md
https://revista.ust.md/index.php/acta_exacte
https://revista.ust.md/
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
Третього Міжнародного науково-практичного WEB-форуму 

«РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ» 

25–28 травня 2021 року 
 

 Центральний офіс трансляції Форуму:  

м. Харків, вул. Університетська, 16 
Українська інженерно-педагогічна академія 

 Регламент часу (Київський час):  
 

25.05.2021 10.00 – 15.00 

26.05.2021 10.00 – 15.00 

27.05.2021 10.00 – 15.00 

28.05.2021 10.00 – 15.00 

Місія форуму: запровадження ідей розбудови єдиного відкритого інформаційного освітнього простору шляхом об’єднання зусиль наукових установ 
і закладів освіти України та Європейських країн, а також держав, що обрали пріоритетним шлях сталого розвитку науки і освіти. 
Аудиторія: науковці, педагогічні працівники, управлінці всіх рангів, які стоять на позиціях адаптивного реформування освіти, у т. ч. наукової, 
професійної (професійно-технічної) і позашкільної, запроваджують ефективні методики й технології андрагогіки, сприяють формуванню й розвитку 
трудового та інтелектуального потенціалу країни, генерують ідеї випереджального розвитку освіти в умовах розбудови єдиного відкритого 
інформаційного простору освіти впродовж життя. 
Основні мови спілкування: українська, російська, англійська. 
Умова трансляції доповідей іноземною мовою (носія): 
наявність перекладача або субтитрів з перекладом на державну мову України. 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ФОРУМУ: 
1. Трансдисциплінарна парадигма формування й розвитку науково-освітнього і трудового потенціалу держав. 
Модератори: Андрій Гуралюк, ag.guraliuk@gmail.com; Едуард Гончаров, nmcptodon@meta.ua. 
2. Психологічні засади розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя. 
Модератори: Яна Раєвська, raewskaya@ukr.net; Марина Ростока, marilvross@gmail.com. 
3. STEM-освіта: досвід, реалії, стратегії. Модератор: Ольга Кузьменко, kuzimenko12@gmail.com. 
4. Теоретично-практичні аспекти розвитку інженерно-педагогічної освіти в умовах сучасних трансформацій. 
Модератор: Ольга Лучанінова, 2017olgapetrovna@gmail.com; 
5. Інноваційні трансформації в економічній, політичній, юридичній, воєнній, мистецькій та медичній освіті. 
Модератори: Марія Теловата, levochkomariya@gmail.com; Ольга Кашаба, olga.kashaba@ukr.net; Олексій Цуркан, 
curivan69@gmail.com. 
6. Освіта дорослих в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства. Модератори: Ольга Баніт, 
olgabanit@ukr.net; Катерина Годлевська, katehod89@gmail.com.  
7. Стратегії цифрової освіти: засоби, методики, технології, середовища. Модератори: Тетяна Бондаренко, 
bondarenko_tc@uipa.edu.ua. 
8. Професійна мобільність як феномен кар’єрного зростання фахівців в умовах інформаційного суспільства. 
Модератори: Тетяна Павлиш, Tanyagrigorivna@ukr.net; Ольга Гермак, olij.germak@gmail.com. 
9. Основні тенденції реформування дошкільної, початкової та загальної середньої освіти на сучасному етапі. 
Модератор: Андрій Пижик, pythyk@ukr.net. Координатор: Геннадій Черевичний, gscherevichnyj@gmail.com.  
10. Адаптивне управління соціально-педагогічними системами. Модератор: Галина Єльникова, 
galina.yelnikova@gmail.com. Координатор: Лариса Бачієва, bachievalarisa@gmail.com. 
11. Сучасні підходи наукових інформаційних центрів і бібліотек у забезпеченні системної освітньої аналітики та 
соціальних комунікацій. Модератори: Андрій Селецький, aseletskiy@ukr.net; Світлана Карпенко, 
karpenko@library.uipa.edu.ua. 
12. Інтернаціоналізація наукової освіти: стратегії випереджального розвитку суспільства знань. 

Модератори: Геннадій Зеленін, otdelzr@uipa.edu.ua, Роман Нестеренко, roman.nesterenko@uipa.edu.ua. 
Національна освітянська спадщина країн світу: історико-краєзнавчий аспект. Модератор: Лариса Юда, 
lorachernigiv@ukr.net 

mailto:ag.guraliuk@gmail.com
mailto:nmcptodon@meta.ua
mailto:raewskaya@ukr.net
mailto:marilvross@gmail.com
mailto:kuzimenko12@gmail.com
mailto:2017olgapetrovna@gmail.com
mailto:levochkomariya@gmail.com
mailto:olga.kashaba@ukr.net
mailto:curivan69@gmail.com
mailto:olgabanit@ukr.net
mailto:katehod89@gmail.com
mailto:bondarenko_tc@uipa.edu.ua
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mailto:galina.yelnikova@gmail.com
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Olena Kovalenko (President of the Forum), Rector of Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Doctor of Pedagogical 
Sciences, Professor (Kharkiv, Ukraine); 
Larysa Berezivska, Director of V. О. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, Doctor of 
Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, 
Ukraine); 
Larysa Luk’ianova, Director of Ivan Zyazyun Institute of Pedagogical Education and Adult Education of NAPS of Ukraine, 
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine 
(Kyiv, Ukraine); 

Olesya Nechuyviter (Chairman of the Organizing Committee), Head of the Department of Information, Computer 
Technologies and Mathematics of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Doctor of Sciences (Physics and 
Mathematics), Associate Professor (Kharkiv, Ukraine); 
Alexander Kovalenko, Director of Educational and Research Institute of History, Ethnology and law by 
A. M. Lazarevsky Educational and Scientific Institute of History and Socio-Humanitarian Disciplines of T. G. Shevchenko 
National University "Chernihiv Collegium", chairman of board of directors of Chernihiv Regional Organization of the 
National Union of Local Lore of Ukraine, candidate of historical sciences, professor (Chernihiv, Ukraine); 
Andrzej Urbanek, Vice-rector for educational work of the Institute of Security and Management of the Pomeranian Academy 
in Slupsk, Dr. Hab. (Slupsk, Poland); 
Dana Verinica Rad (Direct Moderator), Associate Professor of the department of scientific education, psychology and 
social work, Ph.D. "Aurel Vlaicu" University of Arad, (Arad, Romania); 
Eduard Pomytkin, Professor, Doctor of Psychological Sciences, Leading Research Fellow at the Department of Psychology 
of Labour, Director of the Psychological Consultation and Training Centre, Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult 
Education of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine; 
Gabriela Kelemen (Direct Moderator), Vice-Dean of Faculty of Educational Science, Psychology and Social Sciences, Ph.D. 
"Aurel Vlaicu" University of Arad, (Arad, Romania); 
Gennadiy Shvachich, Head of the Department of Applied Mathematics and Computer Engineering of the National 
Metallurgical Academy of Ukraine, Doctor of Technical Sciences, Professor (Dnipro, Ukraine); 
Halyna Yelnykova (Direct Moderator), chairman of the board of the NGO "School of adaptive management of social and 
pedagogical systems", professor of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Doctor of Pedagogical Sciences, 
Professor (Kharkiv, Ukraine); 
Iroda Siddikova, Professor of the Department of Comparative Linguistics at the National University of Uzbekistan named 
after Mirzo Ulugbek, Doctor of Philology, Professor (Tashkent, Uzbekistan); 
Lech Chojnowski, Director of the Institute of Security and Management of the Pomeranian Academy in Slupsk, Dr. Hab. 
(Slupsk, Poland); 
Levan Midodashvili, Professor Doctor, Head of the Quality Assurance Service of Gori State Teaching University (Gori, Shida 
Kartli, Georgia); 
Liubomir Chiriac, Full Professor of Tiraspol State University (Chisinau, Republic of Moldova); 
Mariia Telovata, Head of the Department of Accounting and Taxation of the National Academy of Statistics, Accounting 
and Audit, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kiev, Ukraine); 
Miroslav Shkoda, Doc, Ph.Dr, Vice-rector for International relation of DTI University (Dubnica nad Vahom, Slovakia); 
Mykola Sydorov, Deputy Chief on General Issues and Innovative Work of the Aircraft Academy of the National Aviation 
University, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher (Kropivnitsky, Ukraine); 
Oleksandr Kupriianov, Vice-Rector for Scientific Work of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Doctor of 
Technical Sciences, Associate Professor (Kharkiv, Ukraine); 
Roman Hrmo, Doc. PaedDr, Vice-rector for Quality and Development of DTI University, PhDr, MBA, ING-PAED IGIP 
(Dubnica nad Vahom, Slovakia); 
Ruizan Mekvabidze, Head of the International relation Office of Gori State Teaching University (Gori, Shida Kartli, Georgia);  
Svitlana Havrylenko, Associate Professor, Ph.D of Physical and Mathematical Sciences, President of the Theosophical Society 
in Ukraine, Kyiv, Ukraine; 
Tomas Lengyelfausy, Doc, PaedDr, Rector of DTI University (Slovakia); 
Vanya Stoykova, Dean of the Faculty of Technics and Technologies of Trakia University, Associate Professor Dr. (Stara 
Zagora, Bulgaria); 
Yana Arustamyan, Head of the Department of Theory of translation and comparative linguistics National University of 
Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, PhD, Associate Professor (Tashkent, Uzbekistan); 
Zlatoeli Ducheva, Head of the Office of Continuing Education of Trakia University, Assistant Professor Dr. (Stara Zagora, 
Bulgaria); 
Zurab Zurabashvili, Head of the Support Center for Students at the Gori State Pedagogical University (Gori, Shida Kartli, 
Georgia).  

Scientific Program Committee: Forum SOIS, 2021 
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Tetiana Bondarenko (Chairman of the Organizing Committee Coordinator of the Forum, Direct Moderator), Associate Professor of the Department 
of Information, Computer Technologies and Mathematics of the Ukrainian Engineering and Pedagogics Academy, Representative of the PO 
"School of Adaptive Management of Socio-Pedagogical Systems" Ph.D of Pedagogical Sciences (Kharkiv, Ukraine); 
Marina Rostoka (Chairman of the Organizing Committee, Coordinator of the Scientific-Program of Organization and Holding the Forum, Direct 
Moderator),) Senior Researcher of the Department of Scientific Information and Analytical Support of Education of В.О. Sukhomlynskyi State 
Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, Representative of the Council of the PO "School of Adaptive Management of Social and Pedagogical 
Systems", Ph.D of Pedagogical Sciences, (Kiev, Ukraine); 
Andrei Braicov, Associate Professor, Information Technologies Chair, Dean, Faculty of Physics, Mathematics and Computer Science of the Tiraspol 
State University (Republic of Moldova); 
Alexander Bilcik, Ing., , ING-PAED IGIP of DTI University (Dubnica nad Vahom, Slovakia); 
Alina Felicia Roman, Ph.D, "Aurel Vlaicu" University of Arad, (Arad, Romania); 
Aleksandr Mgebrishvili, Deputy Rector of Gori State Teaching University, Doctor of Sciences, professor (Gori, Shida Kartli, Georgia); 
Andrew Guraliuk (Coordinator for IT Support of the Forum Broadcast), Head of Sector ICT Department and Scientometrics the Department of Scientific 
Information and Analytical Support of Education of V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, Ph.D of Pedagogical Sciences, 
Senior Researcher (Kiev, Ukraine); 
Anca Manuela Egerau, Ph.D, "Aurel Vlaicu" University of Arad, (Arad, Romania); 
Eduard Goncharov (Direct Moderator), Director of the Scientific and Methodological Center for Vocational Education in Donetsk Region (Kramatorsk, 
Ukraine); 
Elena Strilyuk, Deputy Director for Research, A. M. Lazarevsky Educational and Scientific Institute of History and Socio-Humanitarian  Disciplines of T. 
G. Shevchenko National University "Chernihiv Collegium",Ph.D of historical sciences, Associate Professor of the Department of World History and 
International Relations (Chernihiv, Ukraine);  
Giorgi Sosiashvili. Rector of Gori State Teaching University, Doctor of Sciences, professor (Gori, Shida Kartli, Georgia);  
Iza Szkurłat, Deputy Director of the Institute of Security and Management of the Pomeranian Academy in Slupsk, candidate of sociological 
sciences (Slupsk, Poland); 
Katerina Godlevskaya, Higher Senior Officer Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of 
Pedagogical Sciences of Ukraine, Candidate of pedagogic sciences (Kiev, Ukraine); 
Yuda Larisa, Associate Professor of the Department of Archeology, Ethnology, and Other Tourism and Tourism Robots of the Science and Technology by 
A. M. Lazarevsky Educational and Scientific Institute of History and Socio- Humanitarian Disciplines of T. G. Shevchenko National University "Chernihiv 
Collegium",Ph.D of Pedagogical Sciences, Associate Professor (Chernigiv, Ukraine). 
Lucia Kristofiakova, Ing., Ph.D, ING-PAED IGIP of DTI University (Dubnica nad Vahon, Slovakia); 
Maria Pavel, Scientific Secretary of the Tiraspol State University, Associate Professor of Information Technology Department, (Chisinau, 
Republic of Moldova); 
Nilufar Sadullaeva, Head of the Department of Comparative Linguistics at the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, PhD, 
Associate Professor (Tashkent, Uzbekistan); 
Olha Banit (Direct Moderator), Senior Researcher of the Department of Andragogy of the Ivan Zyazun Institute for Pedagogical Education and Adult 
Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Doctor of Pedagogical Sciences (Kyiv, Ukraine); 
Olga Kuzmenko, associate professor of the Department of Physics and Mathematics of the Flight Academy of the National Aviation University, candidate 
of pedagogical sciences, associate professor (Kropivnitsky, Ukraine); 
Olga Lucianinova, Professor of the Department of Engineering Pedagogy of the National Metallurgical Academy, Doctor of Pedagogical Sciences, 
Associate Professor, representative of the Public Organization "School of Adaptive Management of Social and Pedagogical Systems", Professor 
(Dnipro, Ukraine); 
Roman Nesterenko (Forum Coordinator for International Relations), Head of the Pre-University Training and Research Center, Innovative Educational 
Technologies and Academic Mobility, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy (Kharkiv, Ukraine);  
Svetlana Karpenko (Direct Moderator), Director of the Scientific Library of the Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy (Kharkov, Ukraine); 
Tanya Pehlivanova, Head of Department of Electrical Engineering, Electronics and Automatics of Trakia University, Associate Professor Dr. (Stara 
Zagora, Bulgaria); 
Tatiana Veverita, Doctor of Philosophy, Senior Lecturer in Information Technology Department, Head of Information Technology Department, Tiraspol 
State University (Chișinău, Republic of Moldova); 
Tetyana Ruslanova (Online Broadcasting Coordinator), Director of the Scientific and Methodological Center for Vocational Education in Kharkiv 
Oblast (Kharkiv, Ukraine); 
Umid Kulijanov, International Projects Coordinator of Tashkent State Pedagogical University named after Nizami (Tashkent, Uzbekistan); 
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Measures to Develop the Unified Open Information Space in Lifelong Education:  
Creating a collaborative environment: 
1) Scientific professional and scientific periodicals published by co-organizers - scientific institutions and educational 

institutions. 
1. Ukrainian Engineering Pedagogics Academy. 

−Problems of Engineering and Pedagogical Education: a collection of scientific works (Scientific Professional Edition of 
Ukraine, approved by the decision of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine dated 
16.05.2016 №515, in the list number 96, Index Copernicus). Contacts: Olesya Maksimenko (tel +38 (057) 731-28- 
62, +38 (057)733-79-85, sbornik@uipa.edu.ua) . Website of the publication: http://jped.uipa.edu.ua. 

2. V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine. 

− Research and Educational Studies: Electronic Scientific Periodical. Contacts:  Contacts: Marina Rostoka 
(tel. +38(096) 768-47-07, dsiasesl2020@gmail.com). 

3. Engineering and Pedagogy Faculty of National Dragomanov Pedagogical University. 

−Work Training at the Native School. Contacts: Kilderov Dmytro (tel. +38(044)422-26-40, е-mail: de_k@i.ua). 

4. Public Organization "School of Adaptive Management of Social-Pedagogical Systems", Ukrainian 
Engineering and Pedagogical Academy. 

5. −Adaptive Management: Theory and Practice. Series "Pedagogy". The series "Economics" (Electronic Scientific 
Special Edition, Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 693 dated May 10, 2017 
Contact: Marina Rostoka (tel. +38 (096) 768-47-07, am.eor.by@gmail.com) . The Editorial Board holds a 
Competition for the representation in the Editorial Board of the publication by partners of foreign scientific 
institutions and educational institutions for registration in egform2. The publication's website: 
http://amtp.org.ua. 

6. Ivan Zyazyun Institute for Pedagogical Education and Adult Education NNPN of Ukraine. 

−Adult Education: Theory, Experience, Perspectives: a collection of scientific works. (Scientific Professional Edition 
of Ukraine, approved by the Resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine dated 
November 10, 2010 No. 1-05 / 7; Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated July 13, 2015, 
No. 747). Contacts: Olga Banit, tel. +38 (096) 596-48-34, +38 (066) 358-52-23 e mail: olgabanit@ukr.net 

7. National Metallurgical Academy of Ukraine. 

−System Technologies: the regional intercollegiate collection of scientific works (branch - technical sciences, HAC of Ukraine: 
№1-05 / 4 of May 26, 2010, period - 2015, from 2017 entered into the database Ulrichsweb Global Serials Directory ) Contacts: 
Katerina Ostrovskaya (tel +38 (056) 713-52-56, tel./fax: +38 (056) 713-54-88; e mail: st@nmetau.edu.ua) . 

−Modern Problems of Metallurgy. Scientific Herald (Index Copernicus - ICV 2014: 43.68, ICV 2015: 49.37, ICV 2016: 63.08). 
Contacts: (tel +38 (056) 713-52-56, e-mail: st@nmetau.edu.ua) . 

−Theory and Practice of Metallurgy. Contacts: Lyudmila Kamkina (tel +38 (0562) 474-442; e mail:lydmila_kamkina@ukr.net) . 
Website of the publication: https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2004/p1504 . 

−Problems of Economy and Political Economy. Contacts: Viktor Tarasevich (tel +38 (0562) 474-242; e mail: 
polecon.ukr@gmail.com) . Website of the publication: http://politeco.nmetau.edu.ua. 

8. Trakia University, Bulgaria −ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education is the Scientific 

Journal of the Faculty of Technics and Technologies of Yambol, Trakia University, Bulgaria. ARTTE publishes research 
manuscripts in the fields of engineering and lifelong learning. The journal has been included in databases: Sherpa Romeo, Index 
Copernicus, DOAJ, ERICH PLUS. ARTTE is available online at: https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/artte/. Contact: Assoc. Prof. 
Dr. Zlatina Kazlacheva, Editor-in-chief, e-mail: artte@trakia-uni.bg, zlatinka.kazlacheva@trakia-uni.bg 

9. Tiraspol State University, Republic of Moldova. 

−ACTA ET COMMENTATIONES: Science of Education: category C (included in the National Register of Scientific journal 
https://ibn.idsi.md/ro/aec-se, in base of Decision nr. 3 from 1.02.2018 of The Supreme Council for Science and Technological  
Development of the Academy of Sciences of Moldova, and National Council for Accreditation and Attestation; Index Copernicus - 
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63837; Directory of Research Journals Indexing - 
http://olddrji.lbp.world/Publisher/PublisherHome.aspx?uname=2587-3636). Contacts: Ilie Lupu, tel. +373 (0 22) 24 07 54, 
reviste@ust.md. Website of the journal: https://revista.ust.md/index.php/acta_educatie. 

−ACTA ET COMMENTATIONES: Exact and Natural Sciences: category C (Index Copernicus, 
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63842; Directory of Research Journals Indexing, 
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2587-3644%20). Contacts: Mitrofan Cioban, tel. +373 0 673 81 418, reviste@ust.md. 
Website of the journal: https://revista.ust.md/index.php/acta_exacte. 

10. "Aurel Vlaicu" University of Arad, Romania. 

−Journal Plus Education (JPE) is an official peer-review quarterly journal, issued by the Faculty of Educational Sciences, 
Psychology and Social Work, “AUREL VLAICU” UNIVERSITY, ARAD, which is also published online. Journal Plus Education  
publishes fully open access, which means that all articles are available on the internet to all users immediately upon publication. 
Coverage: CNCSIS classification B+ category, Ulrich’s, CEEOL, EBSCO, GOOGLE SCHOLAR, CROSSREF. ISSN: 1842-077X, E- 
ISSN (online) 2068 – 1151, 2 issues per year. Deadline: Nr. 1/, May; Nr.2/, November. 

2) Scientific and practical mass events (on condition of joint activity exchange of information data on announcements, press  
releases, program material and discussions on the websites of educational establishments and institutions). 

http://jped.uipa.edu.ua/
mailto:dsiasesl2020@gmail.com
mailto:de_k@i.ua
http://amtp.org.ua/
mailto:olgabanit@ukr.net
http://politeco.nmetau.edu.ua/
mailto:artte@trakia-uni.bg
mailto:zlatinka.kazlacheva@trakia-uni.bg
http://olddrji.lbp.world/Publisher/PublisherHome.aspx?uname=2587-3636)
mailto:reviste@ust.md
https://revista.ust.md/index.php/acta_educatie
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2587-3644%20)
mailto:reviste@ust.md
mailto:reviste@ust.md
https://revista.ust.md/index.php/acta_exacte
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3) Experiments of the All-Ukrainian level (on condition of joint activity the organization of experimental work on scientific research, 
approbation and implementation of the results of planned R&D in the practice of general secondary, vocational, extracurricular, higher 
education). 

4) International grants and projects towards modernizing the educational environment in a knowledge society. 
5) Certification for the official registration of participants, considering the academic time of mastering the thematic modules of the 

main program material of the forum. 
6) Conducting a mini-contest of abstracts on thematic areas within the framework of the event with appropriate encouragement. 
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Kharkiv, st. University, 16 
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy 

 
 

25.05.2021 10.00 – 15.00 

26.05.2021 10.00 – 15.00 

27.05.2021 10.00 – 15.00 

28.05.2021 10.00 – 15.00 

The Forum Mission: introduction of ideas for development of the united open information educational space by combining 
efforts of scientific institutions and educational establishments of Ukraine and European countries, as well as the countries 
which have chosen the priority way of sustainable development of science and education. 

Audience: academics, pedagogical workers, managers of all ranks, who stand at the positions of adaptive reformation of 
education, including scientific, vocational and extracurricular; implement effective methods and technologies of andragogy, 
promote the formation and development of the country's labor and intellectual potential, generate ideas for the advanced 
development of education in the context of developing the unified open information space in lifelong education. 

Main languages of communication: Ukrainian, English. 

Condition for the translation of reports in a foreign language (medium): the presence of an interpreter or subtitles with a 
translation into the official language of Ukraine. 

1. Transdisciplinary paradigm in shaping and developing the state research, educational and labour potential. 
Moderators: Andrii Huraliuk, ag.guraliuk@gmail.com; Eduard Honcharov, nmcptodon@meta.ua. 
2. Psychological grounds for shaping the unified open information space in life-long education.  
Moderators: Yana Raievska, raewskaya@ukr.net; Maryna Rostoka, marilvross@gmail.com. 

2. STEM education: experience, realities, strategies. Moderator: Olha Kuzmenko, kuzimenko12@gmail.com. 

3. Theoretical and practical aspects of the development of engineering and pedagogical education under the conditions 
of modern transformations. Moderators: Olha Luchaninova, 2017olgapetrovna@gmail.com; Tetiana Chernova, 
teachcoaching@gmail.com. 

4. Innovative transformations in economic, political, legal, military, art and medical education. Moderators: Mariia 
Telovata, levochkomariya@gmail.com; Olha Kashaba, olga.kashaba@ukr.net; Oleksii Tsurkan, curivan69@gmail.com. 

5. Adult education under the conditions of the dynamic development of information society. 
Moderators: Olha Banit, olgabanit@ukr.net; Kateryna Hodlevska, katehod89@gmail.com.  

6. Digital education strategies: tools, methods, technologies, environments. 
Moderators: Tetiana Bondarenko, bondarenko_tc@uipa.edu.ua. 

7. Professional mobility as a career growth phenomenon in information society. 
Moderators: Tetiana Pavlysh, Tanyagrigorivna@ukr.net; Olha Hermak, olij.germak@gmail.com. 

8. Mainstream trends in current reforms of preschool, primary, secondary and high school education. 
Moderator: Andrii Pyzhyk, pythyk@ukr.net. Coordinator: Hennadii Cherevychnyi, gscherevichnyj@gmail.com.  

9. Adaptive management of socio-pedagogical systems. 
Moderator: Halyna Yelnykova, galina.yelnikova@gmail.com. Coordinator: Larysa Bachiieva, bachievalarisa@gmail.com. 

10. Contemporary approaches in resource сentres and libraries in terms of providing systematic educational 
analytics and social communications. Moderators: Andrii Seletskyi, aseletskiy@ukr.net; Svitlana Karpenko, 
karpenko@library.uipa.edu.ua. 

11. Internationalisation of research education: advanced development strategies for knowledge society. 
Moderators: Hennadii Zelenin, otdelzr@uipa.edu.ua, Roman Nesterenko, roman.nesterenko@uipa.edu.ua. 

12. National educational heritage of the world: historical and regional studies aspect. Moderator: Larysa Yuda, 
lorachernigiv@ukr.net 

The Organization of Work Forum SOIS 

The Third International Scientific and Practical WEB-Forum 
«The Development of the Unified Open Information 

Space in Lifelong Education» 
on May 25-28th, 2021 

Timetable (Kyiv time): 

Central Broadcasting Offices of the Forum: 

The Main Directions of the Forum: 

mailto:ag.guraliuk@gmail.com
mailto:nmcptodon@meta.ua
mailto:raewskaya@ukr.net
mailto:marilvross@gmail.com
mailto:kuzimenko12@gmail.com
mailto:2017olgapetrovna@gmail.com
mailto:teachcoaching@gmail.com
mailto:levochkomariya@gmail.com
mailto:olga.kashaba@ukr.net
mailto:curivan69@gmail.com
mailto:olgabanit@ukr.net
mailto:katehod89@gmail.com
mailto:bondarenko_tc@uipa.edu.ua
mailto:Tanyagrigorivna@ukr.net
mailto:olij.germak@gmail.com
mailto:pythyk@ukr.net
mailto:gscherevichnyj@gmail.com
mailto:galina.yelnikova@gmail.com
mailto:bachievalarisa@gmail.com
mailto:aseletskiy@ukr.net
mailto:karpenko@library.uipa.edu.ua
mailto:roman.nesterenko@uipa.edu.ua
mailto:lorachernigiv@ukr.net
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Відкриття форуму 
1. Виступ ключових спікерів (10–15 хв.): 
10:00–10:30 – Харків, Україна 

Олена Коваленко (Olena Kovalenko), ректор Української інженерно-педагогічної академії, доктор 
педагогічних наук, професор; 

Олександр Купріянов (Oleksandr Kupriyanov), проректор з наукової роботи Української інженерно-
педагогічної академії, доктор технічних наук. 

14:00–14:15 – Київ, Україна 
Лариса Лук'янова (Larysa Lukianova), директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, член-кореспондент Національної 
академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор 

Інформаційна нерівність: шляхи подолання, українські реалії (Information inequality: ways to overcome, 
Ukrainian realities); 

2. Виступ-представництво вітчизняних і зарубіжних закладів освіти та наукових установ у форматі 
розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя (7–10 хв.): 
10:35–11:00 – Талінн, Естонія 

Талліннський технологічний університет  
Тія Ройтманн (Tiia Ruutmann), професор, доктор наук, Президент Естонського центру інженерної педагогіки,  

Інженерно-педагогічна наука як основа ефективного навчання STEM (Engineering Pedagogy Science as the 
Basis of Effective teaching of STEM) 

11:00–11:30 – Порталегре, Португалія 
Вища школа освіти та соціальних наук Політехнічного інституту Порталегре, Центр порівняльних 
досліджень, Університет Лісабона 
Луїс Мігель Кардосо (Luis Miguel Cardoso), професор, доктор наук, кафедра мови та комунікативних наук 

Освіта, технології та література: формування нашого спільного майбутнього після COVID (Education, 
Technology and Literacies: shaping our post-COVID common future) 

11:30–12:00 – Київ, Україна 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна ПАПН України 

Едуард Помиткін (Eduard Pomytkin), провідний науковий співробітник відділу психології праці, директор 
Психологічного консультативно-тренінгового центру Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 
доктор психологічних наук, професор 

Стратегічні орієнтири та системні помилки освіти ХХІ століття (Strategic guidelines and systemic mistakes of 
education of the XXI century) 

12:00–12:30 – Київ, Україна 
ГО "Теософське товариство в Україні" 
Гавриленко Світлана (Gavrylenko Svitlana), Президент Теософського товариства в Україні, кандидат фізико-
математичних наук, доцент 

Освіта без страху і порівняння – міжнародний досвід (Education without Fear and Comparison – International 
Experience) 

12:30–13:00 – Маніла, Філіппіни 
Коледж Золотого ланцюга 
Вісенте Хао Чин (Vicente Hao Chin), засновник і Голова Наглядової Ради групи загальноосвітніх шкіл Golden Link 
College 
13:00–13:15 – Харків, Україна 
Українська інженерно-педагогічна академія 
Нестеренко Роман (Roman Nesterenko), керівник навчально-наукового центру  інноваційних освітніх технологій та 
академічної мобільності 
Академічна мобільність як ключовий фактор інтеграції ЗВО у Європейський науково-освітній простір 
(Academic mobility as a key factor in the integration of HEI's into the European Research and Education Area) 
13:30–13:45 – Чернігів, Україна 
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка 
Юда Лариса (Yuda Larysa), доцент кафедри історії України, археології та краєзнавства, кандидат педагогічних наук, 
доцент 
Формування професійних компетентностей здобувачів освіти у ЗВО засобами краєзнавства Establishment f 

Вівторок 25 травня 2021 
року 

10:00–15:00 – київський час 
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professional competencies of students in HEI by facilities of local lore  
Презентація наукових напрямів модераторами 

2-й день 
Середа. 26 травня 2021 року                 10:00–15:00 – київський час 

Режим 
часу 

Зміст програми 

26.05.2021 
10:00– 
11:30 

Відкриття Дня професійної освіти. 
Вітальне слово лідерів професійної освіти України і зарубіжжя 

10:00–10:30 
Вплив дистанційної та змішаної форм організації освітнього процесу на якість підготовки 
трудового потенціалу Донецької області (The influence of remote and mixed forms organization of 
the educational process on the quality of training of labor potential in Donetsk region) 

Гончаров Едуард (Honcharov Eduard), директор НМЦ ПТО у Донецькій області, м. Краматорськ, 
Україна; 

10:30–11:00 
Русланова Тетяна (Ruslanova Tetiana), директор НМЦ ПТО у Харківській області, м.Харків, 
Україна. 

Проєкт вдосконалення енергетичного стандарту будівлі муніципальної адміністрації 
Вишгорода на основі європейського рівня енергетичного стандарту (The project of improvement 
the energy standard of the municipal administration building of Vyshgorod on the basis of an 
European energy standard level) 

Юрген Коберлайн-Керлер (Juergen Koeberlein-Kerler), director, IBK інжинірингова компанія 
Коберлайн, Вюрцбург, Німеччина; 

13:00–13:15 

Створення нових механізмів управління на основі партнерства та стандартизації підготовки 
викладачів професійної освіти в Українській інженерно-педагогічній академії (Creation of new 
mechanisms of governance based on partnership and standardization of vocational teachers’ 
education in Ukrainian engineering pedagogics academy) 

Брюханова Наталія (Briukhanova Nataliia),завідувачка кафедри педагогіки, методики та 
менеджменту освіти, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна 

Науковий чат 1. 
ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНА ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ НАУКОВО-

ОСВІТНЬОГО І ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ 

 Презентація напряму. 
Трансдисциплінарна парадигма формування й розвитку науково-освітнього і трудового 
потенціалу держав (Transdisciplinary paradigm in shaping and developing the state research, 
educational and labour potential) 

Гончаров Едуард (Honcharov Eduard), директор НМЦ ПТО у Донецькій області, 
м. Краматорськ, Україна. 

Онлайн-доповіді (5–10 хв): 

 
 

Трансдисциплінарний підхід до освітнього процесу (Transdisciplinary approach to the educational 
process) 

Гуралюк Андрій (Guraliuk Andrew), завідувач сектору інформаційно-комунікаційних технологій і 
наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України 
ім. В.О. Сухомлинського, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, м. Київ, 

 Інноваційне освітнє середовище – запорука конкурентоспроможності випускника сучасного  
закладу професійної (професійно-технічної) освіти (Innovative educational environment - the key to 
the competitiveness of a graduate of a modern institution of professional (vocational) education) 

Данилюк Мирослав (Myroslav Danylyuk), директор, Вище професійне училище №13 м. Івано-
Франківська, м. Івано-Франківськ, Україна; 

 Інновації в навчальному процесі сьогодні- сталість освіти в майбутньому (Innovations in the 
educational process today-stability of education in the future studying process) 

Єрмакова Антоніна (Ermakova Antonina), викладач, Маріупольський професійний ліцей 
автотранспорту, м. Маріуполь, Україна; 
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 Окремий підхід до розвитку знань здобувачів  профтехосвіти в сучасному всесвіті (A separate 
approach to the development of applicants' knowledge vocational education in the modern 
universe) 

Коротков Олексій (Oleksii Korotkov), майстер виробничого навчання, Торецький професійний 
ліцей, м. Торецьк, Україна; 

 Формування та розвиток інформаційно-цифрових та професійних компетенцій як ключова 
складова підготовки конкурентоздатного випускника закладу П(ПТ)О (Formation and 
development of information-digital and professional competencies as a key component of training a 
competitive graduate of the institution P(PT)O) 

Пітух Лілія (Pitukh Liliia), викладач професійно-теоретичної підготовки, голова методичної 
комісії класних керівників, м. Івано-Франківськ, Україна. 

 Інновації в навчальному процесі сьогодні- сталість освіти в майбутньому (Innovations in the 
educational process today -  stability of education in future studying process) 
Пічкур Світлана (Pichkur Svitlana), заступник директора, Маріупольський професійний ліцей 
автотранспорту, м. Маріуполь, Україна; 

14:40–15:00 Оффлайн-обговорення, повідомлення, питання-відповіді 
(адреса сайту для полеміки: https://forumsois.uipa.edu.ua/): 

 
 

 

 

Козацькі човни – відкрите питання. Аналіз інформації в сімбіозі гуманітарних та технічних наук 
(Cossack boafs - an open question) 

Білоног Ганна (Bilonog Ganna), Бурлака Лариса (Burlaka Larysa), Тарутіна Олена (Tarutina 
Olena), ВСП"Одеський Автомобільно-дорожній фаховий коледж ДУ"Одеська Політехніка", м. 
Одеса, Україна; 

Природовідповідна діяльність вчителя в контексті авторської педагогічної концепції людини 
(Nature-appropriate activity of a teacher in the context of the author`s pedagogical concept of a Man) 

Виговська Ольга (Vyhovska Olha), chief editor, All Ukrainian scientific journal, м. Київ, Україна; 

Реалізація інноваційних освітніх технологій як засіб досягнення ефективності професійного 
навчання і навчально-виховного процесу в умовах компетентнісної освіти  

Дубницька Олена (Olena Dubnytska), методист, Вище професійне училище №13 м. Івано-
Франківська, м. Івано-Франківськ, Україна; 

Формування готовності працівників благодійних організацій до надання освітніх послуг в умовах 
неформальної освіти як особливість діяльності (Formation of readiness of employees of charitable 
organizations to provide educational services in the conditions of informal education as a feature of 
activity) 

Кабацька Вікторія (Kabatska Viktoriia), фахівець з соціальної роботи з функціоналом кейс-
менеджменту, Благодійна організація "Благодійний фонд "Карітас-Київ", м. Київ, Україна; 

Інноваційні методи підвищення якості підготовки конкурентоздатних фахівців у  П(ПТ)О (Innovative 
methods of improving the quality of training of competitive specialists in P(PT)O) 

Шафоростов Олексій (Оleksii Shaforostov), директор, Навчально-методичний кабінет професійно-
технічної освіти в Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ, Україна. 

 

 
11:30–12:00 

Науковий чат 2. 
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ (Psychological grounds for shaping the unified open information 
space in life-long education) 

 Презентація напряму. Модератор і доповідач: 
Алгоритмізація міжпрофесійної взаємодії суб'єктів соціальної сфери (Algorithmization of interprofessional 
interaction of subjects of social sphere) 

Раєвська Яна (Raievska Yana), доцент кафедри психології, Інститут підготовки кадрів державної служби 
зайнятості України, доктор психологічних наук, м. Київ, Україна; 

Онлайн-доповіді (5–10 хв): 

 Професійна ідентичність особистості як предмет психологічного дослідження (115. Professional identity of 
personality as a subject of psychological research) 

Калюжна Євгенія (Yevheniia Kaliuzhna), Котляр Юлія (Yuliia Kotliar), Інститут підготовки кадрів державної 
служби зайнятості України, Виконавчий комітет Української міської ради, м. Київ, Україна; 

 
 

Теоретико-методологічні аспекти соціально-психологічної організації лояльності педагогічних працівників в 
умовах трансдисциплінарної освіти 

Ростока Марина (Rostoka Marina), старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-
аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, 
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кандидат педагогічних наук (доктор філософії), м. Київ, Україна. 

 Соціально-психологічна організація лояльності педагогічних працівників в системі позашкільної освіти (Social-
psychological organization of loyalty of pedagogical workers in the system of extracurricular education) 

Шеремет Ольга (Sheremet Olga), методист, ОКПНЗ "Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді", м. 
Чернігів, Україна; 

  

14:40–15:00 Коворкінг Вищого професійного училища № 13 м. Івано-Франківська 
РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 
(Implementation of innovative educational technologies as a means of achieving the effectiveness of 

vocational training) 
 Черевко Вікторія (Victoria Cherevko), соціальний педагог, вище професійне училище №13 м. Івано-

Франківська, м. Івано-Франківськ, Україна; 
Франюк Лариса (Larissa Francis), психолог, Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська, м. Івано-
Франківськ, Україна; 

 Науковий чат 3. 
STEM-ОСВІТА: ДОСВІД, РЕАЛІЇ, СТРАТЕГІЇ 

(STEM education: experience, realities, strategies) 
12:00–12.40 Презентація напряму. Модератор і доповідач: 

STEM-платформи інноваційного середовища як фактор підвищення кваліфікації викладача з фізико-технічних 
дисциплін (STEM-platforms of the innovation environment as a factor of professional development of a teacher of 
physical and technical disciplines) 

Кузьменко Ольга (Kuzmenko Olha), професор кафедри фізико-математичних дисциплін, Льотна академія 
Національного авіаційного університету, м. Кропивницький, Україна; 

Онлайн-доповіді (5–10 хв): 
 

Інтерактивні плакати та інтерактивні дошки як засіб формування пізнавального інтересу на уроках фізики  
Бузько Вікторія, к.пед.н., учитель фізики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист 
Комунального закладу «Навчально-виховного об’єднання №6 «Спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III 
ступенів, центру естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 
м. Кропивницький, Україна; 

Формування освітнього stem-середовища (Formation of educational STEM-environment) 
Василенко Ірина (Iryna Vasylenko), наукова співробітниця відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти», м. Київ, Україна; 

Використання технології доповненої реальності в контексті розвитку STEM-освіти (The use of augmented reality 
technology in the context of the development of STEM education) 

Гончарова Наталія (Nataliia Honcharova ), старший науковий співробітник відділу STEM-освіти, Державна 
наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти",  за запрошенням модератора, м. Київ, Україна; 

Вдосконалення наукової роботи студентів в руслі STEM-освіти (Improving the scientific work of students in line 
with STEM education ) 

Дембіцька Софія (Dembitska Sofiia), професор кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, 
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна; 

Інтегровані модельні навчальні програми з предметів природничо-технологічного циклу для гімназії (Integrated 
model curricula for natural science subjects for the gymnasium) 

Сіпій Володимир (Sipii Volodymyr), провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної 
освіти, Інститут педагогіки НАПН України, за запрошенням модератора, м. Київ, Україна; 

14:40–15:00  

Оффлайн-обговорення, повідомлення, питання-відповіді (адреса 
сайту для полеміки:https://forumsois.uipa.edu.ua/): 

 

Віртуальний освітній коворкінг як додаткове середовище в професійній підготовці майбутніх викладачів (Virtual 
educational coworking as an additional environment in the training of future teachers) 

Бойко Ірина (Iryna Boiko), аспірантка, ДДПУ, м. Слов'янськ, Україна; 
 

Формування навичок логічного мислення та аналізу у дітей дошкільного віку за допомогою конструктора Lego 
(Formation of skills of logical thinking and analysis in preschool children with the help of Lego constructor) 

Бурлачка Анастасія (Burlachka Anastasiia), студентка, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, 
Україна; 
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Формування професійної компетенції фахівця в сучасних  умовах інформатизації освітнього простору (Formation 
of professional competence of the fahivtsa in the modern minds of informatization of the lighting space) 

Васюченко Павло (Vasiuchenko Pavlo), доцент, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна; 
 

Девіантність взаємовідносин у сім’ях учасників АТО (Deviant relationships among families of the ATO participants) 
Годецька Тетяна (Тetiana Godetska), науковий співробітник, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ, 
Україна; 

 

Реалізація інноваційних освітніх технологій як засіб досягнення ефективності професійного навчання 
(Implementation of innovative educational technologies as a means of achieving the effectiveness of vocational training) 

Гінзилевич Мирослава (Mиroslava Ginzelevuch), Майдан Сергій (Sergei Maidan), Максим'юк Наталія (Natalia 
Maksymiuk), Мороз Уляна (Uliana Moroz), Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська, м. Івано-
Франківськ, Україна; 

 

Стан та перспективи розвитку stem-освіти в Китаї (state and prospects of development of stem-education in China) 
Гоу Кванденг (Gou Quandeng), здобувач PhD, Харківський національний економчний університет імені Семена 
Кузнеця, м. Харків, Україна; 

 

Потенціал STEM-освіти при підготовці вчителів у Туреччині (The potential of STEM education in teacher training in 
Turkey) 

Постригач Надія (Nadiia Postryhach), старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і 
освіти дорослих, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна; 

 

Про застосування методу case study у викладанні англійської мови в технічних університетах (On case study 
method in teaching english at technical universities) 

Таукчі Олена (Olena Taukchi), доцент, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна; 
 

Дослідницький проект" Хліб - всьому голова" у системі STEM- освіти (Research project" Bread- everything head" in 
the system STEM-  education) 

Чупир Тетяна (Chupyr Tatyana), майстер виробничого навчання, Маріупольське вище металургійне професійне 
училище, м. Маріуполь, Україна. 

 
12:40–13.15 

Науковий чат 4. 
ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (Theoretical and practical aspects of the development of engineering and 
pedagogical education under the conditions of modern transformations) 

 

Презентація напряму. Модератор і доповідач: 
Розвиток інженерно-педагогічної освіти в Україні в умовах відкритого інформаційного простору та сучасних 
трансформацій (Development of engineering and pedagogical education in Ukraine in the conditions of open 
information space and modern transformations) 

Лучанінова Ольга (Luchaninova Olga), професор, доктор педагогічних наук, Національна металургійна 
академія України, м. Дніпро, Україна; 

Онлайн-доповіді (5–10 хв): 
 

Програмні ресурси дистанційної моделі навчання (Distance learning model software resources) 
Швачич Геннадій (Shvachych  Gennagy), Іващенко Валерій (Ivaschenko Valeriy), Національна металургійна 
академія України, м. Дніпро, Україна; 

14:40–15:00  Оффлайн-обговорення, повідомлення, питання-відповіді 
(адреса сайту для полеміки:https://forumsois.uipa.edu.ua/): 

 

Особливості освітнього процесу в технічних закладах вищої освіти (Peculiarities of the educational process in 
technical institutions of higher education) 

Ісаєва Людмила (Isaieva Liudmyla), доцент, Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна; 
 

Трансформація організації навчального процесу в закладах професійної освіти на базі освітніх стандартів 
нового покоління (Transformation of the organization of the educational process in vocational education institutions 
on the basis of new generation educational standards) 

Красильникова Ганна (Krasylnykova Hanna), професор кафедри, Хмельницький національний університет, м. 
Хмельницький, Україна; 

 

Використання та реалізації традиційних  та інноваційних  форм розвитку інженерно-педагогічної освіти в 
умовах сучасних трансформацій (Use and realization of traditional and innovative forms of development of 
engineering and pedagogical education in the conditions of modern transformations) 

Литвин Світлана (Lytvyn Svitlana), асистент, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна; 
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Комунікативні стратегії в глобальному освітньому просторі: нові виклики і перспективи (Communication 
strategists in the global educational space: new challenges and prospects) 

Марченко Олена (Marchenko Elena), професор кафедри педагогіки і психології, Придніпровська державна 
академія фізичної культури і спорту, м. Дніпро, Україна; 

 

Професійно спрямована позааудиторна робота в коледжі як складова формування особистості фахівця 
(Professionally oriented extracurricular work in college as a component of the  formation of the personality of the 
specialistk in college) 

Ратомська Зоя (Zoia Ratomska), викладач спеціальних дисциплін, ВСП ''Автотранспортний фаховий коледж 
Криворізького національного університету'', м. Кривий Ріг, Україна; 

 

Психологічна підтримка дистанційного навчання студентів (Psychological support for distance learning students) 
Учитель Інна (Uchytel Inna), доцент кафедри інженерної педагогіки, Національна металургійна академія 
України, м. Дніпро, Україна; 

 

Сучасні тенденції навчально-методичного наповнення віртуального інформаційного середовища (Modern 
tendencies of educational and methodical filling of virtual information environment) 

Ящун Тетяна (Tatjana Yaschun), доцент, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна.  
 

 
13:15–13:30 

Науковий чат 5. 
ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ, ПОЛІТИЧНІЙ, 

ЮРИДИЧНІЙ, ВОЄННІЙ, МИСТЕЦЬКІЙ ТА МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ 
(Innovative transformations in economic, political, 

legal, military, art and medical education) 

 
Презентація напряму. Модератори і доповідачі : 
Інноваційні трансформації в економічній, воєнній, мистецькій, медичній, політичній та юридичній 
освіті (Innovative transformations in economic, political, legal, military, art and medical education) 

Ольга Кашаба (Kashaba Olga), доцент, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, 
Україна; 

Переваги використання штучного інтелекту на уроках технологій старшокласників  
Цуркан Олексій, завідувач кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки, 
Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університет внутрішніх 
справ, м. Кривий Ріг, Україна. 

Онлайн-доповіді (5–10 хв): 

 Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення економічних дисциплін (The use of 
interactive technologies in the study of economic disciplines) 

Козакевич Антоніна (Antonina Kozakevych), доцент, Рівненський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, м. Рівне, Україна; 

14:40–15:00 Оффлайн-обговорення, повідомлення, питання-відповіді 
(адреса сайту для полеміки:https://forumsois.uipa.edu.ua/): 

 До питання про лінгвістичні перспективи неологізмів комп'ютерної сфери (On the question of the 
linguistic perspectives of neologisms of the computer sphere) 

Ротова Наталія (Rotova Natalia), доцент, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, 
Україна. 

  

 
13:30–14:00 

Науковий чат 7. 
Стратегії цифрової освіти: засоби, методики, 

технології, середовища (Digital education strategies: 
tools, methods, technologies, environments)  

 
 

 

Презентація напряму. Модератор і доповідач:  
Діджиталізація та якість навчання: основи цифрової освітньої  взаємодії (Digitalization 
and quality of education: basics of digital educational interaction) 

Бондаренко Тетяна (Tetiana Bondarenko), доцент, Українська інженерно-педагогічна 
академія, м. Харків, Україна. 
 

Онлайн-доповіді (5–10 хв.): 

 Освітні виклики розбудови цілісної екосистеми штучного інтелекту в Польщі (Education 
challenges to develop a holistic AI ecosystem in Poland) 

Володимир Стрельцов (Volodymyr Streltsov), professor, Pomeranian University, Slupsk, 
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Poland; 

Оффлайн-обговорення, повідомлення, питання-відповіді 
(адреса сайту для полеміки:https://forumsois.uipa.edu.ua/): 

 Проєктне управління освітнім процесом засобами інформаційних комп"ютерних 
технологій (Project management of the educational process by means of computer 
technologies) 

Киричук Валерій (Kyrychuk Valerii), доцент кафедри психології управління, ЦІПО ДЗВО 
"Університет менеджменту освіти" НАПН України, м. Київ, Україна; 

Педагогічний дизайн як шлях до результативного електронного навчання (Pedagogical 
design as a way to effective e-learning) 

Литвин Ольга (Lytvyn OLha), асистент, Українська інженерно-педагогічна академія, м. 
Харків, Україна; 

Переваги використання штучного інтелекту на уроках технологій старшокласників 
(Advantages of using artificial intelligence in high school technology classes) 

Тіхонов Олександр (Tihonov Oleksandr), Рябець Сергій (Ryabets Sergiy), 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 
м. Кропивницький, Україна; 

Розробка онлайн ігор при навчанні студентів комп'ютерного профілю (The development 
of online games in teaching computer profile students) 

Федяй Ксенія (Fediai Kseniia), студентка, Українська інженерно-педагогічна академія, м. 
Харків, Україна. 

Слухачі: Ганна Горлова, викладач, Дніпровський центр професійно-технічної освіти, м. Дніпро, 
Україна 

 Сахно Олександр (Sakhno Oleksandr), доцент кафедри технологій навчання, охорони 
праці та дизайну, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, 
Україна. 

14:00–14:30 Науковий чат 8. 
Професійна мобільність як феномен кар’єрного зростання 

фахівців в умовах інформаційного суспільства (Professional 
mobility as a career growth phenomenon in information society) 

 

Презентація напряму. Модератор і доповідач:  
Професійна мобільність фахівця - запорука успішної кар'єри в умовах 
інформаційного суспільства (Professional mobility of a specialist is the key to a 
successful career in the information society) 
Павлиш Тетяна (Pavlysh Tetiana), доцент кафедри спеціальних дисциплін та професійної 
підготовки, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького університету внутрішніх справ, 
кандидат педагогічних наук, м. Кривий Ріг, Україна. 

 

Онлайн-доповіді (5–10 хв.): 
 

Основні особливості розвитку професійної мобільності фахівців в контексті цифровізації 
освіти (Main features of the development of professional mobility of specialists in the context of 
digitalization of education) 

Гермак Ольга (Hermak Olga), старша викладачка Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти, кандидат педагогічних наук, м. Кривий Ріг, Україна; 

Оффлайн-обговорення, повідомлення, питання-відповіді (адреса сайту для 
полеміки:https://forumsois.uipa.edu.ua/): 

 

Вплив інформатизації суспільства на розвиток дистанційної освіти (Impact of informatization 
of the society for the development of distance education)  

Грядуща Віра (Vira Griadushcha), доцентка, БІНПО, м. Біла Церква, Україна. 

 Вплив професійної мобільності на кар'єрне зростання (The impact of professional mobility on 
career development) 

Яшний Андрій (Yashniy Andrey), викладач, Дніпровський центр професійно технічної освіти, 
м. Дніпро, Україна. 

Слухачі: Анастасова Яна, курсант КННІ Донецького університету внутрішніх справ, м. Кривий Ріг, Україна; 
Васьків Олег, курсант КННІ Донецького університету внутрішніх справ, м. Кривий Ріг, Україна; 
Власова Юлія, курсант КННІ Донецького університету внутрішніх справ, м. Кривий Ріг, Україна; 
Cуботіна Анастасія, курсант КННІ Донецького університету внутрішніх справ, м. Кривий Ріг, 
Україна; 
Хоміч Єгор, курсант КННІ Донецького університету внутрішніх справ, м. Кривий Ріг, Україна. 
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3-й день Четвер. 27 травня 2021 року 10:00–15:00 – київський час 

10:00–12:00 
ВІДКРИТТЯ ДНЯ ГРОМАДСЬКОСТІ В ОСВІТИ 

Науковий чат 9. 
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ, ПОЧАТКОВОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
(Mainstream trends in current reforms of preschool, primary, secondary and high school education) 

 КРУГЛИЙ СТІЛ КАФЕДРИ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

«Реалізація компетентнісного підходу в середній освіті» 

 
Компетентністний підхід: парадигма сучасної освіти (Competency-based  Aproach: The Paradigm 
of the Modern Education) 

Пижик Андрій (Pyzhyk Andrii), завідувач кафедри новітньої історії України історичного факультету, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, доцент, 
м. Київ, Україна. 

Онлайн-доповіді (5–7 хв): 

 Інновації в дистанційній формі навчання в середній і вищій школі в умовах викликів сьогодення (Innovations in distance 
learning in secondary and higher education in today's challenges) 

Вербовий Олексій (Olexij Verbovyj), доцент кафедри новітньої історії України, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, кандидат історичних наук, доцент, м. Київ, Україна; 

 Інноваційні форми співпраці закладів вищої освіти гуманітарного спрямування та державних архівних установ України: 
стан і перспективи впровадження (Innovative forms of cooperation between higher educational institutions of humanitarian 
direction and state archival institutions of Ukraine: state and prospects of implementation) 

Власенко Світлана (Svitlana Vlasenko), начальник відділу використання інформації документів Центральний 
державного архіву громадських об'єднань України, кандидат історичних наук, м. Київ, Україна; 

 Роль та значення історичних дисциплін у формуванні ключових компетентностей у середній та вищій освіті (The role and 
importance of historical disciplines in the formation of key competencies in secondary and higher education) 

Гоман Юрій (Homan Yurii), доцент кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, кандидат історичних наук, доцент, м. Київ, Україна; 

 Соціально-емоційне навчання, як пріорітетна практика в контексті дистанційного навчання (Socio-emotional learning as a 
priority practice in the context of distance learning) 

Дячок Давид (Diachok Davyd), студент магістратури Філософського факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, м. Київ, Україна; 

 Специфіка викладання дисципліни "Вступ до університетських студій" на природничих факультетах Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, Specifics of teaching the discipline "Аdmission to university studies" at the 
faculties of natural sciences of  Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Левінець Руслан (Ruslan Levinets), асистент кафедри новітньої історії України Київського національний університет імені 
Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, м. Київ, Україна; 

 

 
"Нанонавчання" як відповідь на виклики інформаційної ери ("Nanolearning" as a response to the challenges of the information 
age) 

Люстей Віктор (Liustei Viktor), студент магістратури Філософського факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, м. Київ, Україна; 

 Використання методичного апарату підручника з історії в процесі реалізації компетентнісного підходу (The use of the 
methodological apparatus of the history textbook in the process of implementing the competency approach) 

Панарін Олександр (Panarin Oleksandr), Топольницька Юлія (Iuliia Topolnytska), Київський національний університет 
культури і мистецтв, кандидат історичних наук, м. Київ, Україна; 

 Онлайн-освіта як вияв глобального оцифровування (Online education as a manifestation of global digitization) 
Петасюк Олена (Olena Petasyuk), доцент кафедри новітньої історії України історичного факультету, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, доцент, м. Київ, Україна; 

 Комуністичний тоталітарний режим у сучасних українських підручниках з історії для середньої освіти (Communist 
totalitarian regime in modern ukrainian history textbooks for secondary education) 

Пивовар Сергій (Serhij Pyvovar), професор кафедри новітньої історії України, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, кандидат історичних наук, професор, м. Київ, Україна; 

 Комеморативні практики в шкільній історичній освіті (Comemorative practices in school historical education) 
Сморжевська Оксана (Smorzhevska Oksana), доцент кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна; 

 Гейміфікація як новітня стратегія навчання здобувачів середньої освіти (Gamification as a new learning strategy for high 
school students) 

Цвид Мар'яна (Tsvyd Maryana), студентка магістратури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 
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Шевченка, м. Київ, Україна; 

 Підручники і посібники з історії України на перетині боротьби ідентичностей (Textbooks and Manuals on the History of 
Ukraine at the Intersection of the Struggle of Identities) 

Черевичний Геннадій (Cherevichnyj Gennadii), доцент кафедри новітньої історії України, Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, доцент, м. Київ, Україна; 

 Втілення компетентістного підходу при викладанні нормативної дисципліни "Вступ до університетських студій" для 
студентів першого бакалаврського рівня 

Чернишевич Олена, доцент кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна; 

 ХХІ століття не за горами": маловживані технології в освіті (XXI century is near at hand: underused technologies in 
education) 

Чуян Андрій (Chuian Andrii), студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна; 

 Досвід трансформації впроваджень компетентнісного підходу у системі загальної середньої освіти 
Панчук Лариса (Pahchuk Larysa), директор, Спеціалізована школа №53, м. Київ, Україна. 

 Розвиток позитивних емоційних станів дітей молодшого шкільного віку як психологічна проблема (The 
development of positive emotional states of primary school children as a psychological problem) 

Федорець Антоніна (Antonina Fedorets), керівник, Language School “ChinaHill Club”, м. Київ, Україна. 
 ПАНОРАМНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ЛЮДИНА. КРАЇНА. СВІТ» (Panoramic 

presentation of the "Human. Family. World" Charitable Foundation) 
Жмакіна Ольга (Zhmakina Olga), куратор/менеджер проєкту, Фонд «Людина.Родина.Світ», м. Київ, Україна; 

Оффлайн-обговорення, повідомлення, питання-відповіді (адреса сайту 
для полеміки:https://forumsois.uipa.edu.ua/): 

 

Підтримка обдарованої дитини в дошкільному закладі (Support for a gifted child in preschool) 
Ковшар Олена (Olena Kovshar), професор, Криворізький державний педагогічний, м. Кривий Ріг, Україна; 

Інфомедіаграмотність як складова фахової підготовки сучасного вчителя історії Нової української школи (Infomedia 
literacy as a component of professional training of a modern history teacher of the New Ukrainian school) 

Павленко Людмила (Pavlenko Liudmyla), Стрілюк Олена (Striliuk Olena), навчально-науковий інститут історії та 
соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, 
м. Ченігів, Україна; 

Формування здоров'язбережувального середовища на уроках фізичної культури крізь призму інтеграції (Organization 
of a health-preserving environment in physical education lessons through the prism of integration) 

Рапацька Іванна (Rapatska Ivanna), консультант, КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Чернігівської 
міської ради, м. Чернігів, Україна; 
 

3-й день Четвер. 27 травня 2021 року 10:00–15:00 – київський час 

 
12:00–12:45 

Науковий чат 6. 
Освіта дорослих в умовах динамічного розвитку 

інформаційного суспільства (Adult education under the 
conditions of the dynamic development of information society) 

1 2 

 
Презентація напряму. Модератор і доповідач: 

Освіта майбутнього: нові професії - нові компетентності (Education of the future: new 
professions - new competencies) 
Баніт Ольга (Olga Banit), провідний науковий співробітник, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна. 

Онлайн-доповіді (5– 10 хв): 

 Відкритий інформаційний простір LLL: особливості комунікації з цифровими поколіннями 
(LLL open information space: features of edu-communication with digital generations. Topic. The 
4-th industrial revolution. Globalization 4.0. Challenges of Generations Z and A. Digital trends LLL) 

Жук Михайло (Mykhaylo Zhuk), доцент, Сумський обласний інститут післядипломної освіти, м. Суми, Україна; 

 Акмеогенез андрагогічної компетентності викладача післядипломної педагогічної освіти 
(Acmeogenesis of andragogical competence of a teacher of postgraduate pedagogical education) 

Калюжна Тетяна (Kaluzhna Tatiana), провідний науковий співробітник, Інститут педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна; 
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 Професійний розвиток педагога шляхом е-навчання в закладах післядипломної освіти 
(Professional development of a teacher through e-learning in postgraduate education institutions) 

Лузан Людмила (Luzan Liudmyla), доцент, КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти", м. Харків, Україна; 

 Андрагогічні умови професійно-особистісного саморозвитку педагога у післядипломній 
освіті (Andragogical conditions of professional-personal self-development of a teacher in 
postgraduate education) 

Самко Алла (Alla Samko), старший науковий співробітник відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна. 

Оффлайн-обговорення, повідомлення, питання-відповіді (адреса сайту для 
полеміки: https://forumsois.uipa.edu.ua/): 

 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах реформування системи 
професійно-технічної освіти (Advanced studies of teachers in the reforming terms of vocational 
education and training system) 

Брюханова Наталія (Briukhanova Nataliia), Корольова Наталія (Korolova Nataliia), Українська 
інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна; 

Неформальна освіта: сучасні тренди і перспективи розвитку (Non-formal education: current 
trends and development prospects) 

Ващенко Любов (Lyubov Vashchenko), аспірантка, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна; 

Законодавче забезпечення  університетів третього віку в україні (Legislative support of third 
age universities in Ukraine) 

Гришко Вікторія (Hryshko Viktoria), аспірант, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 
Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна; 

Щодо проблеми забезпечення механізмів ефективної взаємодії суб'єктів реалізації 
державної політики у сфері освіти дорослих (Regarding the problem of ensuring the 
mechanisms of effective interaction of subjects of implementation of state policy in the field of 
adult education) 

Макаренко Ірина (Makarenko Iryna), доцент кафедри педагогіки, Криворізький державний педагогічний 
університет, м. Кривій Ріг, Україна. 

 

3-й день Четвер. 27 травня 2021 року 10:00–15:00 – київський час 

 
12:45–13:30 

Науковий чат 10. 

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ 
(Adaptive management of socio-pedagogical systems) 

1 2 

 
 

Презентація напряму. Модератори і доповідачі: 
Активізація адаптивних процесів у взаємодії викладачів та здобувачів вищої освіти (Activation of adaptive 
processes in the interaction of teachers and students of higher education) 

Єльникова Галина, доктор педагогічних наук, професор, кафедра педагогіки, методики та менеджменту 
освіти, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна; 

Використання експертних систем у навчанні дослідницької діяльності (Use of expert systems in teaching research 
activities)  

Бачієва Лариса Олександрівна (Bachiieva Larysa), доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту 
освіти, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна. 

Онлайн-доповіді (5–10 хв): 

 
 

Алгоритм розроблення різнорівневих завдань як засіб адаптивного навчання (Algorithm for developing multilevel 
tasks as a means of adaptive learning) 

Бакатанова Вєроніка (Bakatanova Veronica), доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти, 
Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна; 

 Формування адаптивної компетентності майбутніх льотчиків у  ХНУПС (Forming the adaptive competence of the 
Kharkiv Air Force national University future pilots) 

Брацлавська Алла (Alla Bratslavska), Senoir Teacher, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна; 

 Алгоритм розробки та впровадження контекстно-концентричного підходу при підготовці магістрів управління 
інтелектуальною власністю 

Бруєва Вікторія (Brueva Victoria), аспірантка кафедри ПММО, Українська інженерно-педагогічна академія, м. 
Харків, Україна 
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 Участь у проектній діяльності як засіб активізації адаптивних якостей особистості (Participation in project activities 
as a way to activate the school participants) 

Суховерхова Олена (Olena Sukhoverkhova), research student, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, 
Україна. 

 Сутність та структура готовності студентів до участі у дистанційному навчанні (The essence and structure of 
students' readiness to participate in distance learning) 

Шемигон Наталя (Shemigon Natalia), доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти, Українська 
інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна 

 Оффлайн-обговорення, повідомлення, питання-відповіді  

(адреса сайту для полеміки:https://forumsois.uipa.edu.ua/): 

 Етапи адаптивної дотренажерної підготовки авіадиспетчерів (Stages of adaptive pre-simulator training of air traffic 
controllers) 

Ломакіна Марина (Maryna Lomakina), Суркова Катерина (Kateryna Surkova), Сурков Костянтин (Kostiantyn 
Surkov), Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький, Україна. 

 

3-й день Четвер. 27 травня 2021 року 10:00–15:00 – Київський час 

 
13:30–13:50 

Науковий чат 11. 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ НАУКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ І БІБЛІОТЕК У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СИСТЕМНОЇ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

(Contemporary approaches in resource сentres and libraries in terms of providing systematic educational analytics and 
social сommunications) 

 
Презентація напряму. Модератор: 

Карпенко Світлана (Karpenko Svitlana), директор Наукової бібліотеки, Українська інженерно-педагогічна 
академія, м. Харків, Україна. 

Онлайн-доповіді (5–10 хв): 
 

 
Селецький Андрій (Andrey Seletskiy), завідувач відділу, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, м. Харків, 
Україна. 

 

 

4-й день П'ятниця. 28 травня 2021 року 10:00–15:00 – київський час 

 
10:00–11:20 

Підведення підсумків. 
Завершення роботи Форуму: оголошення і прийняття рекомендацій Форуму, сертифікація 
учасників, встановлення термінів виходу електронного та друкованого варіантів збірнику 
матеріалів Форуму (на замовлення авторів). 

11:20–13:00 
13:00–13:30 
13:30–14:00 

Звіти модераторів Форуму за напрямами (до 10 хв.). 
Оголошення проекту рішення і рекомендацій учасників Форуму. 
Заключне слово Співорганізаторів. 

 

 


