
 
 

І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

 
(12 грудня 2018 року) 

 
Місце проведення: м. Харків, вул. Алчевських, 29, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 
 
Мета проведення: обмін досвідом і обговорення шляхів підвищення 

ефективності дистанційного навчання в умовах закладів вищої освіти 
 
 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

9.00 - 9.50 – реєстрація учасників 

10.00-12.00 – перше пленарне засідання 

12.00-12.45 – обідня перерва; кава-брейк 

12.45-14.45 – робота секцій 

14.45-15.00 – підведення підсумків і закриття роботи конференції 

 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Привітання – до 10 хв. 
Доповіді на першому пленарному засіданні – до 30 хв. 
Доповіді на другому пленарному засіданні – до 10 хв. 
Запитання і обговорення – до 10 хв. 

 
 



 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Голова оргкомітету 

Прокопенко Іван Федорович – ректор Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктор педагогічних наук, 

професор, дійсний член НАПН України 

 

 

Члени оргкомітету 

Гуржій Андрій Миколайович – професор кафедри інформаційних систем 

Національного університету харчових технологій, віце-президент НАПН 

України, доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України 

Якушко Наталія Михайлівна – проректор з навчально-наукової роботи 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 

кандидат педагогічних наук, професор 

Прокопенко Андрій Іванович – директор Інституту інформатизації освіти 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 

доктор педагогічних наук, професор 

Кухаренко Володимир Миколайович – кандидат технічних наук, професор, 

науковий керівник Проблемної лабораторії дистанційного навчання 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

Коробкіна Олена Геннадіївна – директор наукової бібліотеки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

 

 

Модератор Круглого столу 

Бойчук Юрій Дмитрович – проректор з наукової роботи Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктор 

педагогічних наук, професор 



ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

Офіційне відкриття конференції та вітальне слово ректора Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктора 
педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Прокопенка Івана 
Федоровича 
 

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (10.00-12.00) 
 

Дистанційна освіта в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку 
Прокопенко Андрій Іванович, директор Інституту інформатизації освіти 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
 
Перешкоди впровадження дистанційного навчання 
Кухаренко Олександр Миколайович, науковий керівник Проблемної 
лабораторії дистанційного навчання Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
 
Дистанційне навчання в системі класичної освіти 
Левчук Віктор Георгійович, директор Інституту післядипломної освіти та 
заочного (дистанційного) навчання; Тимченко Ганна Миколаївна, директор 
Центру електронного навчання; Бережна Наталія Ігорівна, начальник 
методичного відділу Інституту післядипломної освіти та заочного 
(дистанційного) навчання Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна 
 
Якість та інтерес – основні конкурентні переваги дистанційного навчання 
Гребенюк Вʼячеслав Олександрович – директор Центру технологій 
дистанційного навчання; Каук Віктор Іванович, науковий керівник Центру 
технологій дистанційного навчання Харківського національного університету 
радіоелектроніки 
 
Використання технологій дистанційного навчання в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
Карасюк Володимир Васильович, завідувач лабораторії організації 
дистанційної освіти Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого (м. Харків) 
 
 

 



ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (12.45-14.00) 
 
Технології дистанційного навчання в інклюзивній освіті 
Бойчук Юрій Дмитрович, проректор з наукової роботи, професор кафедри 
спеціальної, інклюзивної і здоровʼязбережувальної освіти Мірошниченко Ольга 
Миколаївна, секретар проректора з наукової роботи Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
 
Підходи до оцінки якості електронних навчальних курсів 
Яценко Роман Миколайович, керівник відділу електронних засобів навчання; 
Святаш Дарʼя Віталіївна, студентка Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця 
 
Електронні комплекси навчально-методичного забезпечення  як складова 
освітнього процесу вишу (досвід ХНУРЕ) 
Оре Тетяна Анатоліївна, завідувачка відділу комплектування наукової 
бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки 
 
Дистанційна освіта у вищих навчальних закладах України та Німеччини 
Іванов Станіслав Миколайович, завідувач відділу інформаційних технологій 
та компʼютерного забезпечення наукової бібліотеки Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків) 
 
Досвід використання дистанційних курсів на базі Moodle при навчанні 
студентів денної форми 
Кудін Анатолій Іванович, доцент Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету 
 
Академічна активність у віртуальному просторі: депозитарії університетів і 
роль бібліотек 
Журавльова Ірина Казимирівна, директор Центральної наукової бібліотеки; 
Самохвалова Ольга Юріївна, завідувач відділу Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
 
Харківські газети в електронному архіві періодичних видань «Back2News» 
Бабічева Олена Григорівна, заступник директора Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 
 



 
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ (14.00-15.45) 

 
 
Актуальність і проблемність дистанційної освіти для студентів 
природничих спеціальностей переміщеного закладу вищої освіти 
Мацай Наталія Юріївна, декан факультету природничих наук 
ДЗ «Луганського національного університету імені Т. Г. Шевченка» 
 
Цифрова грамотність як складова фахової компетентності  майбутнього 
викладача 
Доценко Світлана Олексіївна, завідувач кафедри інформаційних технологій  
Прокопенко Ірина Андріївна, керівник Тренінгового центру соціального та 
професійного розвитку людини Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди 
 
Роль і місце кібербезпеки в освітній діяльності 
Доценко Світлана Олексіївна, завідувач кафедри інформаційних технологій; 
Лебедєва Вікторія Вікторівна, доцент кафедри інформаційних технологій 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
 
Роль і місце кібербезпеки в освітній діяльності 
Доценко Світлана Олексіївна, завідувач кафедри інформаційних технологій 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
 
Використання онлайн-платформ для удосконалення англомновної 
соціокультурної компетентності студентів 
Бабенко Марина Юріївна, доцент кафедри англійської філології Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
 
Повнотекстові електронні ресурси  бібліотеки навчального закладу: міфи та 
реальність 
Семененко Лариса Петрівна, директор науково-технічної бібліотеки 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут» 
 
Інформаційно-комунікаційні технології на заняттях з англійської мови 
Істоміна Лариса Федорівна, викладач кафедри англійської філології 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
 



 
Дистанційне навчання як складова системи безперервної освіти Німеччини 
Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, докторант кафедри початкової, 
дошкільної та професійної освіти Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди 
 
Грід-технології в освіті та наукових дослідженнях  
Зуб Станіслав Сергійович, старший науковий співробітник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
 
Дистанційна форма навчання : переваги та недоліки 
Лушнікова Олена Миколаївна, директор центру освітніх послуг; Шершенюк 
Олена Миколаївна, доцент кафедри економіки і підприємництва Харківського 
національного автомобільно-дорожнього університету 
 
Структурування відкритих ресурсів вибіркового практичного курсу 
професіоналізації тьютора «Індивідувальне підприємництво в освіті» 
Соляр Вікторія Василівна, завідувач кафедри економічної теорії, фінансів і 
обліку Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди 
 
Web-квест як метод активного навчання в освітньому процесі закладів 
вищої освіти 
Науменко Наталія Вікторівна, викладач кафедри педагогіки та психології 
Національного фармацевтичного університету (м. Харків) 
Козлов Андрій Валерійович, старший викладач кафедри фізичного виховання  
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
 
Використання Інтернет-ресурсів міжнародних організацій в магістерських 
наукових дослідженнях з економічної теорії 
Радченко Любов Пантелеймонівна, доцент кафедри економічної теорії, 
фінансів і обліку Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди 
 



 
Інноваційні технології формування здорового способу життя у класичному 
університеті за допомогою методів дистанційного навчання 
Тимченко Ганна Миколаївна, директор Центру електронного навчання 
Лендʼєл Михайло Іштванович, старший викладач кафедри фізичного 
виховання та спорту 
Мананчиков Анатолій Анатолійович, старший викладач кафедри фізичного 
виховання та спорту 
Акинін Леонід Анатолійович, старший викладач кафедри фізичного 
виховання та спорту Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна 
 
Впровадження новітніх інформаційних систем як спосіб оптимізації 
освітнього процесу 
Козаченко Галина Вікторівна, методист КЗВО «Житомирський базовий 
фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради 
 
Суперечності розвитку дистанційного навчання у закладах вищої освіти 
Сідельнікова Владислава Костянтинівна, доцент кафедри економічної 
теорії, фінансів і обліку Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди 
 
Навчально-методичне забезпечення дистанційного вивчення курсу 
«Безпека військової діяльності» у Національній академії Національної 
гвардії України 
Зуб Олена Вадимівна, доцент кафедри фундаментальних дисциплін 
Національної академії Національної гвардії України (м. Харків) 
 
Технології дистанційного навчання у підготовці майбутніх фахівців з 
фізичної реабілітації 
Зайцев Володимир Олексійович, завідувач кафедри фізичної реабілітації 
Чернігівського національного технологічного університету  
 
Використання дистанційних курсів з англійської мови у навчальному 
процесі загальноосвітньої школи 
Гончарова Катерина Романівна, вчитель англійської мови Харківської гімназії 
№ 178 «Освіта» 
 



 
Становлення та розвиток вищої дистанційної освіти Китаю 
Пей Чжиюн, аспірант кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
 
Застосування мобільних додатків як засобів дистанційного навчання при 
вивченні предметів циклу точних і природничих наук 
Грановська Тетяна Яківна, аспірант кафедри загальної педагогіки і 
педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди 

 
 
 
 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І ЗАКРИТТЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
(15.45-16.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакти модератора Конференції: 
тел.: (057)-717-10-36, 099-047-18-12 (Бойчук Юрій Дмитрович) 

e-mail: prorector_boychuk@hnpu.edu.ua 


