
У БІНПО ВІДБУВСЯ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ 
СЕМІНАР «УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА 
СУСПІЛЬСТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР» 

02 червня 2022 року на базі Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України спільно з Навчально-

методичним центру професійно-технічної освіти у Полтавській області 

відбувся Регіональний науково- практичний семінар: «Упровадження 

сучасних педагогічних технологій в умовах цифровізації економіки та 

суспільства: регіональний вимір». 

Мета проведення семінару: розвиток цифрової компетентності 

педагогічних працівників та здобувачів освіти закладів професійної освіти; 

набуття навичок цифрової грамотності та цифрової культури; обмін досвідом 

роботи в цифровому суспільстві та цифровій економіці з урахуванням 

викликів державної освітньої політики, потреб роботодавців та ключових 

стейкголдерів; висвітлення інноваційних розробок і впроваджень, 

спрямованих на цифровізацію освітнього процесу в умова воєнного стану.  

Організатори семінару: кафедра технологій навчання, охорони праці та 

дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

УМО НАПН України, Навчально-методичний центр професійно-технічної 

освіти у Полтавськiй областi. 

На семінар було зареєстровано 163 учасники, серед яких: керівники 

закладів професійної освіти, методисти, педагогічні працівники, здобувачі 

освіти Київської, Полтавської, Запорізької та Херсонської областей. У роботі 

семінару також взяли участь педагоги закладів професійної та фахової 

передвищої освіти Миколаївської, Донецької, Черкаської і Харківської 

областей. 

З вітальним словом до учасників семінару звернулася Вікторія 

СИДОРЕНКО, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка. 

У науковій доповіді «Цифровізація професійної освіти в період війни: 

виклики, ризики та реалії» Вікторія Вікторівна визначила сутність поняття 

«цифрова трансформація», проаналізувала проблематику розриву у навичках, 

окреслила сучасний стан соціального замовлення на «цифрового фахівця», 

наголосила на актуальних положеннях Рамки цифрових компетентностей 

громадян України. Доповідачка поінформувала присутніх про результати 

глобального опитування, присвяченого вивченню проблем онлайн-навчання 

та дистанційного навчання (сайт School Education Gateway), а також 

комплексного дослідження рівня цифрових навичок населення України, 

здійснене Міністерством цифрової трансформації . 

Учасників семінару привітала Ірина Долина, директорка Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській області, котра 



наголосила на досвіді плідної багаторічної співпраці НМЦ із Інститутом. Ірина 

Сергіївна запросила усіх охочих використовувати цифрові освітні ресурси 

НМЦ, які розміщено на його офіційному веб-сайті. 

До привітань учасників заходу долучився Олександр Паржницький,  

директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Запорізькій області, кандидат педагогічних наук. Методистки НМЦ Наталія 

Осіна та Юлія Прокопенко ознайомили присутніх із досвідом використання 

цифрових інструментів візуалізації навчального матеріалу, аспектами 

формування передумов для місцевого економічного розвитку шляхом 

цифровізації професійної освіти. 

Олександр Самойленко, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, 

доцент та Віра Грядуща, старша викладачка, кандидатка технічних наук 

окреслили окремимі аспекти цифровізації освітнього процесу у БІНПО в 

умовах воєнного стану. 

Михайло Жук, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ 

«Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», кандидат 

філософських наук, доцент, виступив із доповіддю на тему: «Фахівець в 

цифровому суспільстві: робота з ресурсами та формування партнерства». 

ІринА Лопушенко, методиста Вищого професійного гірничо-

будівельного училища, Марина Кобеляцька, викладачка ДПТНЗ 

«Професійний аграрний ліцей», Олеся Тристан, викладачка Регіонального 

центру професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука ознайомили присутніх 

із власним ефективним досвідом використання новітніх цифрових технологій 

у освітньому процесі. 

Справжнє професійне захоплення у присутніх викликав виступ Андрія 

Геревенко, викладача спеціальних дисциплін зварювального виробництва 

Курахівського професійного ліцею. Андрій Михайлович у цікавій формі 

продемонстрував власний творчий досвід використання інформаційних 

технологій при проведенні занять зі спеціальних дисциплін зварювального 

виробництва в умовах дистанційного навчання. 

Висловлюємо вдячність усім тим, хто взяв участь у роботі семінару.  

Повний запис Регіонального науково-практичного семінару 

«Упровадження сучасних педагогічних технологій в умовах цифровізації 

економіки та суспільства: регіональний вимір» доступний до перегляду на 

ютуб-каналі БІНПО за посиланням: 

 https://www.youtube.com/watch?v=JmmcFGMfY2c. 

https://www.youtube.com/watch?v=JmmcFGMfY2c

