
У БІНПО ПРОДОВЖИВ РОБОТУ ВІДКРИТИЙ UNIVERSAL-

МАРАФОН «СИЛА УКРАЇНИ – У КОЖНОМУ З НАС» 

24 травня 2022 року, у День слов’янської писемності та культури, на базі 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» 

НАПН України продовжив роботу відкритий universal-марафон «СИЛА 

УКРАЇНИ – У КОЖНОМУ З НАС». 

Цього разу модераторами стали ключові стейкголдери БІНПО – 

методисти Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області. 

На марафоні зафіксовано понад 100 точок підключення. У заході взяли 

участь науково-педагогічні і педагогічні працівники закладів професійної і 

вищої освіти, здобувачі освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, 

ключові стейкголдери, волонтери із Чернігівської, Дніпропетровської, 

Київської, Сумської, Черкаської, Житомирської, Миколаївської, Вінницької, 

Закарпатської, Одеської, Івано-Франківської, Полтавської областей, м. Києва. 

Захід традиційно розпочато зініційованою Президентом України 

хвилиною мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації проти України.  

Композиція народної артистки України Олени Білоконь «Журавлі»  

відображає неймовірну тугу за всіма захисниками нашої країни, які загинули 

на війні. Дякуємо кожному герою за мирне небо, тихий сон. Особлива 

вдячність батькам, які виховали таких синів і доньок. 

Відкрила марафон Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка 

педагогічних наук, професорка. Вікторія Вікторівна, повідомила присутнім 

статистику щодо загиблих і поранених дітей під час війни, економічних 

збитків, завданих Україні за наслідками російської агресії, починаючи із 24 

лютого 2022 року, кількість пошкоджених та зруйнованих закладів освіти. 

Було запропоновано офіційний кліп на пісню «Stefania» українського реп-

фолк-гурту Kalush Orchestra, переможця Євробачення-2022. Суспільство 

почало називати пісню саундтреком війни. 

Модераторка Ольга Фархшатова, кандидатка економічних наук, 

доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, виступила 

із майстер-класом: «Відновлення і розвиток країн після збройних 

конфліктів та воєн». Ольга Василівна окреслила ефективний досвід 

подолання дефіциту житла в Європі після Другої світової війни, особливості 

феномену післявоєнного «Економічного дива Японії», досвід побудови 

воєнної промисловості Ізраїлю. У простій та доступній формі модераторка 

запропонувала власний варіант відповіді на запитання; «Чому «План 

Маршалла» для України необхідно обговорювати вже сьогодні?». 

Модераторки Алла Ващенко та Тетяна Мавдрик, методистки 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області, провели майстер-клас з теми: «Розвиток 

цифрової компетентності шляхом візуалізації освітнього контенту». 

Окреслили стратегічні цілі Концепції цифрової трансформації освіти і науки, 



можливості Єдиного державного вебпорталу «Дія. Цифрова освіта», доступні 

онлайн-ресурси візуалізації освітнього контенту, можливості використання в 

освітньому процесі технологій доповненої та віртуальної реальностей. 

Модераторки ознайомили із освітніми цифровими ресурсами НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області. Особливе професійне захоплення викликала 

демонстрація прикладів цифрових освітніх ігор та квестів, розроблених 

педагогічними працівниками закладів професійної освіти Дніпропетровської 

області. 

Усі учасники заходу висловили слова неймовірного враження від 

сьогоднішнього заходу. 

 Висловлюємо вдячність нашим партнерам – Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області за плідну 

багаторічну співпрацю. 

Повний виступ модераторів марафону доступний для перегляду на ютуб-

каналі БІНПО за посиланням: https://youtu.be/D3o19SBJWVc. 

Інформація про всі майстер-класи в межах ВІДКРИТОГО UNIVERSAL-

МАРАФОНУ «СИЛА УКРАЇНИ – У КОЖНОМУ З НАС» є доступною для 

перегляду та ознайомленню на офіційному вебсайті Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти: https://cutt.ly/6F9muXj. У рубриці 

«Заходи БІНПО» кожен має можливість ознайомитися з інформацією про 

заходи БІНПО, отримати доступ до презентацій усіх наших модераторів. 

Ми працюємо для Вас та заради перемоги України.  

Тож тримаймо наш переможний освітянський стрій! 

https://cutt.ly/6F9muXj

