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професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України, кандидат фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник 
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ВСТУПНЕ СЛОВО: 

 

Вітання учасникам семінару від Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України  

Петренко Лариса Михайлівна, вчений секретар, старший 

науковий співробітник лабораторії дистанційного 

професійного навчання Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, ORCID 0000-0002-7604-7273 

 

 

Вітання учасникам семінару від Української інженерно-

педагогічної академії  

Лазарєв Микола Іванович, проректор з наукової роботи 

Української інженерно-педагогічної академії, доктор 

педагогічних наук, професор 

 

 

 

ВИСТУПИ: 

 

Платформа дистанційного навчання e-learning.org.ua для 

професійної освіти 

Базелюк Олександр Васильович, завідувач лабораторії 

дистанційного професійного навчання Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, 

ORCID 0000-0002-3206-2287 

 

 

Проблема підготовки педагогів до впровадження дистанційного 

професійного навчання в науковій літературі 

Петренко Лариса Михайлівна, вчений секретар, старший 

науковий співробітник лабораторії дистанційного 

професійного навчання Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, ORCID 0000-0002-7604-7273 
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Дистанційні курси з практичної психології: навчальні 

матеріали, віртуальне навчальне середовище 

Шуневич Богдан Іванович, директор Навчально-наукового 

інституту психології та соціального захисту Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності, доктор 

педагогічних наук, професор 

Слободяник Володимир Іванович, заступник директора 

Навчально-наукового інституту психології та соціального 

захисту Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності, кандидат психологічних наук, доцент 

 

 

Побудова системи дистанційного навчання на основі хмарних 

сервісів пошукової системи Google 

Бондаренко Тетяна Сергіївна, доцент кафедри 

інформаційних комп’ютерних і поліграфічних технологій 

Української інженерно-педагогічної академії, кандидат 

педагогічних наук, ORCID 0000-0001-9879-0319 

Агєєва Ольга Олександрівна, директор Люботинського 

професійного ліцею залізничного транспорту, ORCID 0000-

0002-0140-3798 

 

 

Профорієнтаційні дистанційні курси університету 

Кухаренко Володимир Миколайович, професор кафедри 

технічної кріофізики Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», кандидат технічних 

наук, доцент, ORCID 0000-0003-0227-5836 

 

 

Використання технологій дистанційного навчання для 

організації самостійної роботи студентів в Українській 

інженерно-педагогічній академії 

Купріянов Олександр Володимирович, керівник служби з 

комп’ютерного забезпечення навчального процесу, доцент 

кафедри інтегрованих технологій в машинобудуванні та 

зварювального виробництва Української інженерно-

педагогічної академії, кандидат технічних наук, доцент, 

ORCID 0000-0003-0017-5751 
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Використання професійно орієнтованого програмного 

забезпечення в освітньому процесі ПТНЗ швейного профілю  

Єжова Ольга Володимирівна, доцент кафедри теорії і 

методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

технічних наук, доцент, ORCID 0000-0002-5920-1611 

 

 

Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітній 

процес ВПУ-13 м. Івано-Франківська 

Третяк Богдан Володимирович, викладач Вищого 

професійного училища № 13 м. Івано-Франківська, ORCID 

0000-0003-0813-732X 

 

 

Методичні основи проектування дистанційних курсів для ПТНЗ 

Айстраханов Дмитро Дарамович, старший науковий 

співробітник лабораторії дистанційного професійного 

навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України, кандидат фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник 

 

 

Функції дистанційного навчання у системі підготовки 

кваліфікованих робітників 

Кравець Світлана Григорівна, науковий співробітник 

лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, ORCID 0000-0001-6259-0067 

 

 

Застосування відкритого професійного навчання у підготовці 

дорослих 

Аніщенко Володимир Максимович, науковий співробітник 

лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України 
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Практика використання професійно-технічними навчальними 

закладами дистанційної форми навчання 

Майборода Людмила Анатоліївна, науковий співробітник 

лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України 

 

 

Методика моніторингу та контролю успішності дистанційного 

навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних 

навчальних закладах 

Мищишен Антон Васильович, молодший науковий 

співробітник лабораторії дистанційного професійного 

навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН 

України  
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Перелік установ і закладів, які беруть участь у семінарі: 

 

1. Білозерський професійний гірничий ліцей 

2. Вище професійне училище № 3 м. Чернівці 

3. Вище професійне училище № 13 м. Івано-Франківська 

4. Вище професійне училище № 7 м. Кременчука 

5. Відокремлений підрозділ «Регіональний центр професійної 

освіти Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка», Щастинське відділення 

6. Відокремлений підрозділ «Регіональний центр професійної 

освіти Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка», Старобільське відділення 

7. Відокремлений структурний підрозділ «Шосткинський 

професійний ліцей Сумського державного університету» 

8. Державний навчальний заклад «Артемівський центр професійно-

технічної освіти» 

9. Державний навчальний заклад «Дніпропетровський центр 

професійно-технічної освіти туристичного сервісу» 

10. Державний навчальний заклад «Миколаївське вище професійне 

училище технологій та дизайну» 

11. Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії» 

12. Дзержинський професійний гірничий ліцей 

13. Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти 

державної служби зайнятості 

14. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України 

15. Кіровоградський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка 

16. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності  

17. Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту 

18. Миколаївський професійний ліцей сфери послуг 

19. Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у 

Житомирській області 

20. Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у 

Кіровоградській області 

21. Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у 

м. Києві 

22. Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в 

Одеській області 
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23. Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 

Сумській області  

24. Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 

Черкаській області 

25. Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН 

України 

26. Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та 

підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у 

Хмельницькій області 

27. Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у 

Харківській області 

28. Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

29. Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського»  

30. Первомайський індустріально-педагогічний технікум 

31. Професійний ліцей м. Баранівки 

32. Професійно-технічне училище № 27 м. Лохвиця 

33. Професійно-технічне училище № 50 м. Карлівка 

34. Професійно-технічне училище № 54 смт Котельва 

35. Рівненський центр професійно-технічної освіти державної 

служби зайнятості 

36. Сіверський професійний ліцей 

37. Українська інженерно-педагогічна академія 

38. Харківський  центр професійно-технічної освіти державної 

служби зайнятості України 
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Для нотаток 
 


