ПРОГРАМА ЗАХОДІВ УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ
«Освіта та кар’єра-2020»
20- 21 листопада 2020 року

20 листопада 2020 року
12.00

13.00

Презентація «Національний медичний університет імені О.О. Богомольця»
Ведучі:
Перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор О.М.Науменко
Начальник відділу організаційно-педагогічної роботи та довузівської підготовки
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Олена Сергіївна Горова
Провідний фахівець відділу організаційно-педагогічної роботи та довузівської підготовки
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Наталія Володимирівна
Курілова
Платформа: Zoom
ідентифікатор: 223 595 9637,
код доступу: 2u1WVN
Науково-практичний семінар «Використання ІКТ в управлінні закладом освіти в
умовах карантинних обмежень»
Учасники:
Антонова Олена Євгеніївна зав. кафедри педагогіки, професійної освіти та управління
освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор
педагогічних наук, професор;
Ївженко Юрій Васильович, науковий співробітник відділу наукового та навчальнометодичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України;
Усатенко Василь Григорович, кандидат технічних наук, директор ПП "Політек-Софт";
Дубасенюк Олександра Антонівна, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та
управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана
Франка , доктор педагогічних наук;
Сидорчук Нінель Герандівна, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та
управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана
Франка, доктор педагогічних наук;Ларіонов Валерій Миколайович, кандидат технічних
наук, викладач ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж»;
Сподинська Лариса Леонідівна, директор ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж»
Літвінчук Ольга Дмитрівна, заступник директора ДВНЗ «Київський електромеханічний
коледж»;
Якимчук Юлія Миколаївна, заступник директора з виховної роботи Київського авіаційного
технікуму;
Манаєнкова Ольга Дмитрівна, викладачка Комунального закладу освіти Кременчуцького
медичного фахового коледжу імені В. І. Литвиненка Полтавської обласної ради;
Шевчук Ніна Іванівна, заступник директора з виховної роботи Вінницького технічного
коледжу;
Міняєва Марія Анатоліївна, провідний програміст ПП "Політек-Софт";
Мельченко Олена Володимирівна, викладачка Комунального закладу освіти
;Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В. І. Литвиненка Полтавської
обласної ради;
Галицька Лариса Борисівна, викладачка Київського технікуму електронних приладів
Корнієнко Валентина Володимирівна, викладачка Київського технікуму електронних
приладів;
Гандіній Марина Семенівна, викладачка Комунального закладу освіти Кременчуцького
медичного фахового коледжу імені В. І. Литвиненка Полтавської обласної ради
Сіногіна Валентина Олександрівна, викладачка Комунального закладу освіти
Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В. І. Литвиненка Полтавської
обласної ради;

Лозовська Тетяна Аркадівна, викладачка Комунального закладу освіти Кременчуцького
медичного фахового коледжу імені В. І. Литвиненка Полтавської обласної ради;
Власюк Ірина, вихователь гуртожитку Вінницького технічного коледжу.

14.00

Цільова аудиторія:
Науковці, керівники закладів освіти, методисти, викладачі, вихователі
Основні питання семінару:
використання програм для управління ЗВО та дистанційного тестування та опитування
студентів; організація освітнього процесу в умовах постійної зміни рівня карантинних
обмежень і оперативного переходу від дистанційного навчання до очного і навпаки;
підвищення ефективності освітнього процесу під час дистанційного навчання;
дистанційне обрання студентами дисциплін за вибором; організація виховного процесу;
моніторинг якості освіти та голосування з питань студентського самоуправління
Платформа: Zoom
ідентифікатор: 223 595 9637,
код доступу: 2u1WVN
Підключитися:
https://us04web.zoom.us/j/2235959637?pwd=L2d1R3k4T1pqZDVLZ2JpZzBNMkN0UT09
Круглий стіл «Забезпечення якості освіти: стан проблеми, перспективи»
Проводить: Національний авіаційний університет спільно з партнерами ДЗВО
«Університет менеджменту освіти НАПН України» та Управлінням державної служби
НАПН України» якості освіти в Київській області
Тема: Цифрові трансформації в освіті: виклики і можливості
Цільова аудиторія: керівники та викладачі закладів освіти, вчителі, освітяни, наукові
співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі, автори дистанційних курсів, тьютори.
Реєстрація за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp5yni9l5CRgoxP1x1f8hfFjt3NrmckxNyH78oAaLj
WQlNpQ/viewform
Для того, щоб підключитися та приєднатися до конференції Zoom, необхідно перейти за
нижченаведеним посиланням (використовувати або посилання, або ID номер
конференції)
Підключитися до конференції Zoom
https://zoom.us/j/4103555362?pwd=LzNHQmVJZEVBMER3emtabVJhRWdCdz09
Ідентифікатор конференції: 410 355 5362
Код доступу: a53z9i
При під’єднанні до ZOOM-конференції вкажіть своє прізвище та ім’я (для ідентифікації
особи).
Питання, що обговорюватимуться:
· Пріоритети національної освітньої політики у сфері забезпечення якості освіти.
· Кращі практики щодо забезпечення якості освіти.
· Проблеми розбудови та розвитку систем зовнішнього та внутрішнього забезпечення
якості освіти.
· Особливості проведення інституційного аудиту закладів освіти.
· Шляхи забезпечення якості освіти.
· Інноваційний розвиток освітнього процесу.
· Інформаційні технології та особливості дистанційного навчання.
· Цифрова трансформація закладів освіти для підвищення якості освіти та ефективного
онлайн-навчання.
· Додаткові вектори розвитку української освіти.
· Використання Google сервісів у професійній діяльності.
Доповідачі:
Муранова Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту
інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету, м. Київ;
Тесля Юрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, професор кафедри технологій управління Навчально-

наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету, м. Київ;
Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна, кандидат педагогічних наук, доцент,
заступник начальника Управління Державної служби якості освіти у Київській області, м.
Київ;
Касьян Сергій Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»;
Ляхоцька Лариса Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри
відкритих освітніх систем та ІКТ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
Гущина Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри відкритих освітніх
систем та інформаційно-комунікаційних технологій, ДЗВО «Університет менеджменту
освіти».

15.00

ЗНАЙОМСТВО з
Київським національним університетом будівництва і архітектури
Київський національний університет будівництва і архітектури запрошує на
відеоконференцію на платформі ZOOM.
Знайомство з факультетами
Відповіді на ваші запитання

Чекаємо на Вас!

15.00

Платформа: Zoom,
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85452862279?pwd=RGdjVzJ0TmRBL3FMUTdxZEpweStyUT09
Идентификатор конференции: 854 5286 2279
Код доступа: 708743
Круглий стіл «Партнерська взаємодія закладів вищої освіти і наукових установ щодо
подальшої реалізації проекту «ВУЕ».
Координатор:
Ївженко Ю.В., науковий співробітник відділу наукового та навчально-методичного
забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти» Міністерства освіти і науки України
Учасники:
Антонова Олена Євгеніївна, зав. кафедрою педагогіки, професійної освіти та управління
освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор
педагогічних наук, професор;
Дубасенюк Олександра Антонівна, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та
управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана
Франка, доктор педагогічних наук;
Сидорчук Нінель Герандівна, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та
управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана
Франка , доктор педагогічних наук;
Ларіонов Валерій Миколайович, кандидат технічних наук, викладач ДВНЗ «Київський
електромеханічний коледж»;
Удалова Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач сектора відділу
науково-методичного забезпечення підвищення якості освіти ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти»;
Штифурак Віра Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри права
Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельноекономічного університету;
Внукова Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної
освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та

дизайну;
Кузнєцова Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник відділу з наукової роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».
Платформа: Zoom,
ідентифікатор: 223 595 9637,
код доступу: 2u1WVN
Підключитися
https://us04web.zoom.us/j/2235959637?pwd=L2d1R3k4T1pqZDVLZ2JpZzBNMkN0UT09

21 листопада 2020 року
11.00

День відкритих дверей Фахового коледжу інженерії та управління
Національного авіаційного університету
ЗАПРОШУЄМО учнів, батьків, випускників минулих років на День відкритих
дверей, що відбудеться в онлайн режимі на платформі МЕЕТ.
Кращі спікери-викладачі презентуватимуть освітні програми, перелік
спеціальностей, наукову, освітню, міжнародну діяльність коледжу,
працевлаштування випускників тощо. Абітурієнти зможуть задати усі
запитання, що сприятиме формуванню уявлення про навчання в коледжі та
майбутню професію.
На Вас чекає перегляд тематичних презентацій, відео матеріалів,
ознайомлення з Правилами вступу до коледжу, особливостями вступної
кампанії в 2021 році.
Не зволікайте, реєструйтеся! Будьте активними!
Код зустрічі на платформі МЕЕТ:
https://meet.google.com/azf-engt-syj?hs=122&authuser=0
Пропонуємо зареєструватися, заповнивши форму:
https://forms.gle/LZ9bNES8GtS2P4rV6
Email: kitu@nau.edu.ua
Інформаційний сайт: http://kitu.nau.edu.ua
Приймальна комісія: (044)583-37-75, (067)617-89-19
Чекаємо на ВАС!

10.00 -11.00

12.00 -13.00

Презентація: Одеський національний медичний університет»
Платформа ZOOM
ідентифікатор: 223 595 9637,
код доступу: 2u1WVS
Презентація: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Ведучі:
Перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор О.М.Науменко
Начальник відділу організаційно-педагогічної роботи та довузівської підготовки
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Олена Сергіївна Горова
Провідний фахівець відділу організаційно-педагогічної роботи та довузівської підготовки
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Наталія Володимирівна
Курілова
Платформа: Zoom
ідентифікатор: 223 595 9637,
код доступу: 2u1WVS

24 листопада 2020 року
10.00

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми діяльності
закладів освіти у контексті формування життєвих перспектив особистості»
Доповідачі:
Вербицький Володимир Валентинович, доктор педагогічних наук, професор, директор
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України.
Дубасенюк Олександра Антонівна, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та
управління освітніми закладами доктор педагогічних наук;
Штифурак Віра Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри права
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ;
Ївженко Юрій Васильович, науковий співробітник відділу наукового та навчальнометодичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України;
Ченчева Ольга Олександрівна, викладач, кандидат технічних наук Кременчуцького
медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка;
Таланін Ігор Євгенійович, доктор фізико-математичних наук, професор, викладач
Запорізького педагогічного коледжу;
Удалова Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач сектора відділу
науково-методичного забезпечення підвищення якості освіти ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти»;
Літвінчук Ольга Дмитрівна, заступник директора ДВНЗ «Київський електромеханічний
коледж»;
Воронцова Емілія Валеріївна, науковий співробітник відділу проектної діяльності ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти»;
Шевчук Ніна Іванівна, заступник директора з виховної роботи Вінницького технічного
коледжу;
Луценко Богдан Олексійович, кандидат медичних наук, викладач, Кременчуцького
медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка.
Цільова аудиторія:
Науковці, керівники закладів освіти, методисти, викладачі, вихователі
Основні питання конференції:
Виховний процес у фокусі наукових досліджень.
Формування у студентів моральної компетентності як основи розвитку та реалізації
соціально відповідального бізнесу.
Підвищення якості надання освітніх послуг в умовах карантину.
Організація управління процесом громадянського виховання студентів.
Оновлення змісту й технологій виховання на основі компетентнісного підходу.
Інноваційні освітні практики та їх використання у закладах освіти.
Розвиток соціальної ініціативи студентської молоді (проектна діяльність, волонтерство,
самоврядування тощо).
Платформа: Zoom
Идентификатор конференции
812 2584 8254
Код доступа 672228
Ссылка приглашения
https://us02web.zoom.us/j/81225848254?pwd=V0lCM3VRT3A4TmRqQ2V3cWhCRjliUT09

