
ПРОГРАМА  
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОС ВІТИ,  НАУКИ,  МОЛОДІ  ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІ Ї  
 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ  ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  ПЕДАГОГІЧНОЇ  ОСВІТИ  
 

 
 
    

 

 

 

 

Хмельницький, 7-14 квітня 2022 р. 

 

ПРОФЕСІЙНА  
ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ  
В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ  



2 

 

  

  

ППООРРЯЯДДООКК  РРООББООТТИИ  

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ  

  

 

7 червня 2022 р. – розміщення матеріалів учасників конференції 

для ознайомлення: 

- статей та тез https://cutt.ly/ED76ej6; 

- інших матеріалів  https://cutt.ly/nD5KLxC.  

 

 

7 – 14 червня 2022 р. – обговорення учасниками матеріалів 

конференції на сайті Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти за покликанням  

https://kpmthoippo.blogspot.com/2022/04/blog-post.html   

 

 

Контактні особи: 

Гільберг Тетяна Георгіївна, тел.  +380974046088, gtg080863@gmail.com  

(природничо-математичні предмети і технології); 

Ковальська Оксана Павлівна, тел. +380679313504, 

kovalska@hoippo.km.ua  (початкова та дошкільна освіта); 

Пулатова Людмила Йосипівна, тел. +380976866774, 

pulatowalj@hoippo.km.ua  (суспільно-гуманітарні предмети); 

Ребрина Віталій Арсенович, тел. +380673021333, rebryna@hoippo.km.ua   

Сологуб Олександра Станіславівна, тел. +380682020004, 

l.sologub@hoippo.km.ua (інформатика) 

https://cutt.ly/ED76ej6
https://cutt.ly/nD5KLxC
https://kpmthoippo.blogspot.com/2022/04/blog-post.html
mailto:gtg080863@gmail.com
mailto:kovalska@hoippo.km.ua
mailto:pulatowalj@hoippo.km.ua
mailto:rebryna@hoippo.km.ua
mailto:l.sologub@hoippo.km.ua
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ООССННООВВННІІ  ННААППРРЯЯММИИ  РРООББООТТИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ    
  

 
Сучасні тенденції та актуальні проблеми використання цифрових 
технологій в освітньому процесі  

 

Організаційно-управлінські процеси в умовах цифровізації освіти  
 

Цифрові технології в практиці роботи сучасного керівника  
 

Цифрові технології в практиці роботи вчителя суспільно-гуманітарних 
дисциплін  

 
Цифрові технології в практиці роботи вчителя природничо-математичних 
дисциплін, інформатики і технологій  

 

Цифрові технології в практиці роботи вчителя початкових класів  
 

Цифрові технології в практиці роботи вихователя закладу дошкільної 
освіти  

 

Цифрова компетентність учителя в умовах реалізації концепції НУШ  
 

Професійний розвиток педагога в умовах цифровізації освіти: нові 
можливості та виклики  

 

Цифрові технології в системі підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників 
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ММААТТЕЕРРІІААЛЛИИ  УУЧЧААССННИИККІІВВ    

ЗЗАА  ННААППРРЯЯММААММИИ  РРООББООТТИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ  
  

Сучасні тенденції та актуальні проблеми  
використання цифрових технологій в освітньому процесі 

 
Баля Сніжана Анатоліївна, методист науково-методичного центру 
організації наукової роботи та моніторингових досліджень 
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  

Засоби онлайн-оцінювання знань учнів під час дистанційного 
навчання 

 
Береговська Наталія Олексіївна, заступник директора з виховної 
роботи Судилківського ліцею Судилківської сільської ради Шепетівського 
району Хмельницької області  

Безпечний цифровий простір: захист та реалізація прав дітей 
 
Воробйова Олена Анатоліївна, викладач професійно-теоретичної 
підготовки ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти»  

Використання сучасних цифрових технологій в освітньому 
просторі 

 
Гільберг Тетяна Гергіївна, завідувач катедри теорії та методик 
природничо-математичних дисциплін і технологій Хмельницького 
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
кандидат географічних наук, доцент;  
Тарнавська Світлана Степанівна, завідувач сектора дидактико-
методичного супроводу модернізації змісту освіти відділу наукового та 
навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової 
освіти в Новій українській школі ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти»  

Електронний підручник як ефективний засіб освітнього 
процесу 

 
Гребеніченко Юлія Михайлівна, методист, викладач КНЗ КОР 
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»  

3-D технології навчання: можливості програмного 
забезпечення Mozaik Education 

 
Дяков Інна Володимирівна, магістрант факультету спеціальної освіти, 
психології і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка  

Основні напрями логопедичної роботи в Україні 
 



5 

 

Земляк Ірина Вікторівна, вчитель інформатики Кам’янець-Подільської 
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим 
вивченням інформатики, вчитель-методист  

Організація дистанційного навчання за допомогою хмарних 
сервісів Google Workspace  

 
Зубчук Марина Анатоліївна, вчитель української мови та літератури 
Красилівського НВК «Гімназія та ЗОШ І ст.»  

Формувальне оцінювання на уроках української мови та 
літератури в старшій школі під час дистанційного навчання 

 
Керницька Людмила Володимирівна, викладач професійно-
теоретичної підготовки ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти»  

Використання цифрових технологій в освітньому середовищі 
 
Колеснік Олександр Миколайович, вчитель інформатики 
Чемеровецького НВК №2 Хмельницької області  

Рівні хмарних технологій 
 
Місінькевич Олеся Михайлівна, доцент катедри теорії та методики 
соціально-гуманітарних дисциплін Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, кандидат філологічних наук, доцент  

Використання Telegram-каналів вчителями-словесниками у 
процесі дистанційного навчання 

 
Пастух Людмила Василівна,  доцент катедри менеджменту та освітніх 
технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, кандидат психологічних наук  

Актуальні питання психологічної підтримки та підвищення 
стресостійкості педагогів в умовах дистанційної освіти та 
воєнного стану 

 
Янюк Ольга Володимирівна, викладач циклової комісії харчових 
технологій та готельно-ресторанного бізнесу ВСП «Хмельницький 
торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»  

Використання сучасних інтерактивних методів при 
проведенні лабораторного заняття з дисципліни «Основи 
барної справи» 
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Організаційно-управлінські процеси  
в умовах цифровізації освіти 

 
Буймістер Леонід Васильович, старший викладач катедри теорії і 
методик природничо-математичних дисциплін та технологій 
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  

Цифрові технології та дистанційна освіта в діяльності 
директора школи 

 
Гуменюк Віра Василівна, завідувач катедри менеджменту та освітніх 
технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент  

Цифровізація освіти: пріоритети управління 
 
Зазуліна Людмила Василівна, доцент катедри менеджменту та освітніх 
технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент  

Онлайн-заняття як об'єкт моніторингу внутрішньої системи 
якості освіти 

 
Крищук Людмила В’ячеславівна, вихователь-методист Новоушицького 
закладу дошкільної освіти «Дзвіночок»  

Організаційно-управлінські процеси в умовах цифровізації 
освіти 

 
Кучерук Андрій Васильович, завідувач НМЦ організації наукової 
роботи та моніторингових досліджень Хмельницького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти  

Методика вироблення управлінського рішення за 
результатами моніторингового дослідження 

 
 

Цифрові технології в практиці роботи  
вчителя суспільно-гуманітарних дисциплін 

 
Власова Валерія Гаврилівна, старший викладач катедри соціально-
гуманітарної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук 

Інтернет-технології: перспективи використання в 
естетичному вихованні учнівської молоді 
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Гладун Віталій Вікторович, старший викладач катедри філософії 
освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  

Ігрові вправи на уроках громадянської освіти засобами онлайн 
ресурсів 
 

Гуніна Альона Сергіївна, учитель української мови та літератури, 
зарубіжної літератури Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів №26 Сумської міської ради  

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на 
уроках української та зарубіжної літератури 

 
Жубинська Марія Василівна, вчитель української мови та літератури 
Пироговецького ліцею ХМТГ  

Цифрові технології у практиці роботи вчителя суспільно-
гуманітарних дисциплін 

 
Кенц Галина Іванівна, старший викладач катедри теорії та методик 
викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу Хмельницького 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  

Можливості сервісу Genial.ly для створення дидактичних 
матеріалів для уроків історії 

 
Пасічник Олександр Сергійович, старший науковий співробітник 
відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, 
кандидат педагогічних наук, доцент;  
Пасічник Олена Олексіївна, доцент катедри іноземних мов, 
Хмельницького національного університету, кандидат педагогічних наук 

Деякі аспекти організації процесу навчання іноземних мов у 
закладах середньої освіти в умовах військового стану 

 
Попик Анна Сергіївна, методист науково-методичного центру 
організації підвищення кваліфікації Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти  

Освітні ресурси мережі інтернет у навчанні іноземної мови 
учнів старшої школи 

 
Ратушняк Наталія Михайлівна, старший викладач катедри теорії та 
методики соціально-гуманітарних дисциплін Хмельницького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 

Цифрові технології в громадянській освіті: суть та напрямки 
застосування 
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Сохатюк Олег Михайлович, учитель історії та правознавства Рахнівської 
гімназії Дунаєвецької міської ради  

Цілі та переваги застосування ІКТ на уроках історії 
 
Тащук Юлія Юріївна, Голєва Альона Олександрівна, методисти 
науково-методичного центру медіаінформаційного забезпечення освіти 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області  

Соціальні мережі як інструмент для навчання на уроках 
суспільно-гуманітарних дисциплін 

 
Ференс Світлана Вікторівна, вчитель англійської мови Міцівецької 
гімназії Новодунаєвецької селищної ради  

Застосування цифрових технологій на уроках англійської мови 
 
Чижевська Людмила Анатоліївна, голова методичного об’єднання 
вчителів іноземної філології відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Староостропільської сільської ради Хмельницької області, учитель 
англійської мови Ладигівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
Староостропільської сільської ради Хмельницької області  

Прийоми та інструменти взаємодії учасників освітнього 
процесу на уроці англійської мови 

 
Шендерук Ірина Олегівна, учитель історії Залісцівської гімназії 
Дунаєвецької міської ради  
Кальватинська Євгена Петрівна, учитель історії Броварської ЗОШ І-ІІІ 
ст. №10 Броварської міської ради Броварського району Київської області  

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності у 
процесі вивчення історії в контексті впровадження нового 
Державного стандарту базової середньої освіти 

 
Язвінська Наталія Анатоліївна, заступник директора з виховної роботи, 
вчитель історії Черчецької  ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Цифрові технології у практиці роботи вчителя суспільно-
гуманітарних дисциплін 
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Цифрові технології в практиці роботи вчителя 
природничо-математичних дисциплін, 

інформатики і технологій 
 
Антюк Людмила Вікторівна, вчитель фізики Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. 
№3 Дунаєвецької міської ради, старший учитель  

Використання інформаційно-комунікативних технологій у 
шкільному курсі фізики 

 
Афіцький Віталій Іванович, вчитель інформатики Кам'янець-
Подільського НВК №14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи 
I ступеня з поглибленим вивченням англійської мови та гімназії  

Реалізація проєктної роботи патріотичного спрямування в 
середовищі Scratch з учнями 4-го класу НУШ під час вивчення 
теми «Лінійні алгоритми» в умовах дистанційного навчання 

 
Бадах Алла Володимирівна, вчитель біології Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №3  

Використання цифрових технологій на уроках біології 
 
Волосяцький Олександр Анатолійович, вчитель інформатики, вища 
категорія, старший вчитель  

Використання технологій і програмування – як навчати цього 
в школі 

 
Гринчук Людмила Володимирівна, старший викладач катедри теорії 
та методик природничо-математичних дисциплін і технологій  

Цифрові технології в практиці роботи вчителя математики 
 
Гуменюк Оксана Василівна, вчитель інформатики Дунаєвецької ЗОШ І-
ІІІ ст.№3 Дунаєвецької міської ради Хмельницької області  

Цифрові технології в практиці роботи вчителя інформатики 
 
Дрижал Олександр Михайлович, викладач катедри теорії і методик 
викладання природничо-математичних дисциплін і технологій 
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  

Характеристики сучасних технологій цифрового світу 
 
Іваненко Ольга Володимирівна, магістр біології, приватний науковець; 
Мирна Лілія Анатоліївна, старший викладач катедри природничо-
математичних дисциплін і технологій Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти  

Можливості платформи Gather в позаурочній роботі вчителя 
біології 
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Кирик Андрій Миколайович, вчитель інформатики Кам’янець-
Подільського НВК№14, старший вчитель  

Цифрові технології в практиці роботи вчителя 
 
Кирніцька Ганна Михайлівна, вчитель географії Дунаєвецького ліцею  

Практичне застосування нетрадиційних картоподібних 
зображень у шкільному географічному навчанні 

 
Козубай Людмила Іванівна, вчитель трудового навчання і технологій 
НВК №10 м. Хмельницького, магістр швейних виробів  

Цифрова компетентність вчителя трудового навчання 
 
Ніколішина Ірина Петрівна, вчителька математики та інформатики 
Новоселицького ліцею  

Цифрові інструменти створення онлайн-тестів у практиці 
роботи вчителя природничо-математичних дисциплін, 
інформатики 

 
Павич Ніна Миколаївна, старша викладачка катедри теорії та методик 
викладання природничо-математичних дисциплін та технологій 
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  

Цифрова компетентність вчителів трудового 
навчання/технологій – вимога часу 

 
Перлик Вікторія Володимирівна, старший викладач катедри 
педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту Комунального закладу 
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.  

Використання сучасних інформаційних і Web-технологій у 
діловодстві закладу загальної середньої освіти 

 
Погромська Ганна Сергіївна, доцент катедри теорії й методики 
природничо-математичної освіти та інформаційних технологій 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
кандидат педагогічних наук, доцент;  
Махровська Наталя Анатоліївна, доцент катедри теорії й методики 
природничо-математичної освіти та інформаційних технологій 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
кандидат фізико-математичних наук   

Цифрові технології для розвитку креативності учнів у 
практиці роботи вчителя природничо-математичних 
дисциплін 
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Потаковська Ірина Михайлівна, вчитель інформатики та трудового 
навчання Славутської гімназії №7 Славутської міської ради  

Інтелект-карти: легке створення та цікаве практичне 
використання 

 
Середюк Тетяна Валеріївна, учитель трудового навчання 
Деражнянського ліцею №1  

Сучасні інформаційні технології для створення цифрового 
освітнього контенту на уроках технологій 

 
Сікора Микола Миколайович, вчитель математики та інформатики 
Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Дунаєвецької міської ради, старший 
вчитель  

Створення опитування засобами Google Форм та 
використання у роботі вчителя (з досвіду роботи) 

 
Стукалова Ірина Володимирівна, вчитель інформатики Хмельницького 
колегіуму ім. Володимира Козубняка  

Цифрові технології в практиці роботи вчителя інформатики 
 
Шепенюк Ірина Миколаївна, старший викладач катедри методики 
викладання природничо-математичних дисциплін ІППО Чернівецької 
області  

Медіаграмотність як елемент цифрової компетентності 
вчителя природничих дисциплін 

 
 

Цифрові технології в практиці роботи 
вчителя початкових класів 

 
Галас Антоніна Вікторівна, старший викладач катедри теорії та 
методик дошкільної та початкової освіти Хмельницького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти  

Гейміфікація як ефективний прийом розвитку 
медіаграмотності учнів початкових класів 

 
Маланчук Катерина Андріївна, учитель початкових класів та польської 
мови Кам’янець-Подільського навчально-виховного комплексу №13 у 
складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням польської мови та гімназії Хмельницької області  

Організація сучасного уроку в умовах інформатизації 
освітнього процесу початкової школи 
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Онишків Зіновій Михайлович, професор кафедри педагогіки і методики 
початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор 
педагогічних наук, професор 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 
практиці роботи вчителя початкових класів 

 
  

Цифрові технології в практиці роботи 
вихователя закладу дошкільної освіти 

 
Гончарук Олена Володимирівна, вихователь першої 
категорії Шепетівського ЗДО №7 "Дюймовочка"  

Світ у «цифрі». Педагогічний гайд з використання месенджера 
viber у роботі 

 
Дєдова Оксана Олександрівна, вихователь Кам’янець-Подільського 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 18 загального розвитку  

Цифрові технології як елемент освітньої діяльності в закладі 
дошкільного закладу 

 
Дяков Інна Володимирівна, методист Обласного ресурсного центру 
підтримки інклюзивної освіти Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти  

Особливості розвитку мовлення у дошкільників із заїканням 
 
Загурська Світлана Миколаївна, доцент катедри педагогіки, психології 
та менеджменту освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат філософських наук  

Психологічна безпека дітей у цифровому просторі 
 
Матвеєва Лариса Петрівна, вихователь ЗДО 20 «Дзвіночок» 
м.Кам’янця-Подільського  

ІК-технології як засіб підвищення якості роботи з 
дошкільниками та їх родинами 

 

Чубата Оксана Михайлівна, вихователь Дунаєвецького ЗДО №4 
«Теремок»  

Національно-патріотичне виховання дошкільників засобом 
створення віртуального музейного простору 
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Цифрова компетентність учителя  
в умовах реалізації концепції НУШ 

 
Бачинська Олена Віталіївна, вчитель біології та хімії Плесенської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Шепетівського району, старший вчитель  

Цифрова компетентність учителя в умовах реалізації 
концепції НУШ 

 
Добровольська Наталія Володимирівна, вчитель початкових класів 
Судилківського ліцею  

Цифрова компетентність учителя в умовах реалізації 
концепції НУШ 

 
Драпак Лариса Семенівна, доцент катедри теорії і методик природничо-
математичних дисциплін і технологій Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, кандидат фізико-математичних наук  

Цифрова компетентність вчителя Нової української школи 
 
Моцух Валерій Петрович, вчитель інформатики Яхновецького НВК 
Хмельницького району  

Цифрова компетентність учителя в умовах реалізації 
концепції НУШ 

 
Савлюк Ніна Іванівна, вчитель Песецької гімназії Новоушицької 
селищної ради, вчитель-методист  

Цифрова компетентність вчителя в умовах реалізації 
концепції НУШ 

 
Сологуб Олександра Станіславівна, старший викладач катедри 
природничо-математичних дисциплін і технологій Хмельницького 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор 
філософії  

Підготовка вчителів до використання інструментів 
формувального оцінювання учнів базової школи в умовах 
навчання онлайн 

 
Шамбір Наталія Володимирівна, завідувач навчально-методичної 
лабораторії мистецтвознавчих дисциплін, викладач катедри теорії й 
методики виховання, психології та інклюзивної освіти Комунального 
вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради  

Особливості організації змішаного навчання з використанням 
цифрових технологій 
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Професійний розвиток педагога в умовах  
цифровізації освіти: нові можливості та виклики 

 
Вашеняк Ірина Богданівна, проректор з науково-педагогічної роботи 
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
кандидат історичних наук, доцент 

Інформаційно-цифрова компетентність як ключова 
професійна компетентність учителя та одна з головних 
складових його культури безпеки  

 
Ковальська Оксана Павлівна, завідувач катедри теорії й методики 
дошкільної та початкової освіти Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук 

CANVA як ресурс додаткових можливостей у професійному 
розвитку педагога 

 
Козютинська Наталія Юріївна, заступник директора з виховної роботи, 
вчитель математики та інформатики Антонінського ліцею Антонінської 
селищної ради, вчитель ІІ кваліфікаційної категорії  

Професійний розвиток педагога в умовах цифровізації освіти: 
нові можливості та виклики 

 
Мітягіна Світлана Сергіївна, методист науково-методичного центру 
організації наукової роботи та моніторингових досліджень 
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  

Організація самоосвітньої діяльності педагога в умовах 
цифровізації: нові можливості, ресурси, виклики, підходи 

 
Наконечна Наталія Анатоліївна, методист науково-методичного центру 
викладання інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій та 
дистанційного навчання Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти  

Професійний розвиток педагога в умовах цифровізації освіти: 
нові можливості та виклики 

 
Сотніченко Ірина Іванівна, доцент катедри природничо-математичної 
освіти та технологій КНЗ КОР «Київський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук 

Формування та розвиток методичної компетентності із 
використання ІКТ в системі післядипломної педагогічної 
освіти 
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Студенець Олена Анатоліївна, старший викладач катедри теорії та 
методики початкової та дошкільної освіти Хмельницького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук  

Інформаційно-цифрова компетентність – одна з основних 
складових педагогічної культури сучасного педагога 

 
Третьякова Олена Василівна, методист Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти  

Професійна компетентність учителя як складова реалізації 
нового державного стандарту базової середньої освіти 

 
Шевчишена Оксана Володимирівна, старший викладач катедри 
педагогіки та психології Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук 

Психологічні аспекти професійної діяльності вчителя в умовах 
цифровізації освіти 

 
 

Цифрові технології в системі  
підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

 
Дарченко Лариса Григорівна, старший викладач катедри теорії та 
методик дошкільної та початкової освіти Хмельницького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти  

Інформаційно-методичний супровід формування цифрової та 
інформаційно-комунікаційної компетентностей керівників та 
педагогів закладів дошкільної освіти 

 
Завіша Ірина Вікторівна, вихователь-методист Дунаєвецького ЗДО №4 
«Теремок»  

Цифрові технології в системі підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 

 
Ребрина Віталій Арсенович, старший викладач катедри теорії і 
методик природничо-математичних дисциплін і технологій 
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  

Окремі аспекти використання Classroom та Google Meet в 
організації та проведенні курсів в системі післядипломної 
педагогічної освіти 
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Фрига Інна Олександрівна, методист науково-методичного центру 
організації наукової роботи та моніторингових досліджень 
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
кандидат педагогічних наук  

Інформаційно-комунікаційні технології у системі підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників  

  

  

  
ІНШІ МАТЕРІАЛИ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ    

  
Бойко Аліна Василівна, вчитель фізики та інформатики Немичинецької 
ЗОШ І-ІІ ступенів  

Цифрові технології в практиці роботи вчителя природничо-
математичних дисциплін 

 
Вітвіцька Юлія Антонівна, вчитель Завалійківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Війтовецької селищної ради, старший вчитель 

Сучасні тенденції та актуальні проблеми використання 
цифрових технологій в освітньому процесі  

 
Гаврілець Галина Миколаївна, вчитель української мови та літератури 
Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Дунаєвецької міської ради 

Державний стандарт базової середньої освіти: зміни та 
очікування 

 
Ковальчук Олена Олександрівна, вчитель математики та інформатики 
Нетішинського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» 

Використання цифрових інструментів та додатків у роботі 
вчителя 

 
Кравець Світлана Анатоліївна, вчитель інформатики навчально-
виховного комплексу №2 м. Хмельницького 

Форми і методи роботи зі здобувачами освіти в умовах 
дистанційного навчання 

 
Крищук Людмила В'ячеславівна, вихователь-методист Новоушицького 
закладу дошкільної освіти «Дзвіночок» 

Організаційно-управлінські процеси у дошкільному закладі в 
умовах цифровізації освіти  
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Кулик Оксана Олександрівна, старший викладач катедри теорії та 
методик дошкільної та початкової освіти Хмельницького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 

Цифрові технології в системі підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників початкової освіти Хмельниччини 

 
Михальчук Ірина Ігорівна, вчитель інформатики Шепетівського НВК 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія», вчитель вищої категорії 

Професійний розвиток педагога в умовах цифровізації освіти: 
нові можливості та виклики 
 


