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14.20 - 14.30 Реєстрація учасників в online режимі на 

платформі ZOOM 

14.30 - 16.00 Пленарне засідання 

16.00 - 16.20 Підведення підсумків вебінару 

 

 

Доповіді – до 15 хв. 

 

Обговорення доповідей та дискусії – до 5 хв. 

  



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

в online режимі на платформі ZOOM 
 

ВІДКРИТТЯ 
 

Головуючий на засіданні: 

декан факультету економіки, менеджменту та права  

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

к.пед.н., доцент Сікорська Лариса  

Заступник голови оргкомітету вебінару: 

завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

к.пед.н., доцент Гусак Людмила  
 

 

Доповіді 

(презентації доповідей в online режимі на платформі ZOOM): 

 

Клочко Оксана, 

д.пед.н., доцент 

Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла 

Коцюбинського 

Застосування технологій машинного 

навчання для дослідження 

освітніх/педагогічних систем 

Березенська Світлана, 

старший викладач 

Харківський торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ 

Формування інтерактивного 

середовища для організації тренінгу з 

імітаційного моделювання діяльності 

ІТ-фірми 

Іванченко Галина,  

к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ 

Особливості використання MIRO як 

онлайн інструменту інтерактивного 

навчання 

Махначова Наталя, 

к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ 

Мотивація студентів до онлайн 

навчання: завдання для викладача чи 

студента? 

Яремко Світлана, 

к.т.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ 

Автоматизація побудови 

індивідуальної освітньої траєкторії 

студента в умовах дистанційного 

навчання на основі особистого 

електронного кабінету 

 

  



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

Секція 1 

 

Інтерактивні технології та форми навчання у закладах вищої освіти 

 

1 Бондарчук Л., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Практика та особливості інтерактивного навчання 

в сучасних умовах 

2 Горшков М., старший викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Формування культури ділового спілкування як ключового аспекту 

діяльності викладача 

3 Добровольська Н., к.пед.н., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

SMART-Технології у вищому навчальному закладі 

4 Лозовський О., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Застосування сучасних інтерактивних технологій в підготовці 

управлінських кадрів 

5 Очеретяний В., к.і.н., доцент 

Вінницький навчально-науковий інститут економіки ЗУНУ 

Використання технологій візуалізації у навчанні юристів 

6 Половенко Л., к.пед.н., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Глобальні цифрові тренди в контексті дистанційної освіти 

 

 

  



Секція 2 

 

Впровадження інновацій в навчальний процес вищої школи 

 

1 Гулівата І., к.пед.н., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Методи забезпечення зворотного зв’язку під час навчальних занять 

2 Гусак Л., к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Інноваційні технології у вищій школі 

3 Зміївська І., старший викладач 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Інформаційні технології та рівні управління знаннями в електронному 

навчанні 

4 Ковтун Е., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Інноваційні технології як засіб формування комунікативної 

компетентності здобувача вищої освіти 

5 Ніколіна І., к.держ.упр., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Від цифрових комунікацій до цифрових компетентностей 

6 Радзіховська Л., к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Цифрова компетентність як одна з професійно значущих компетентностей 

майбутніх економістів 

7 Семенюк І., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Розвиток цифрових навичок: проблема чи необхідність? 

8 Федорець В., к.мед.н., ст. викладач  

Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія неперервної 

освіти» 

Методологічно-ціннісна рефлексія концепту гармонія в контексті 

розвитку здоров'язбережувальної компетентності вчителя фізичної 

культури 

 

 

  



Секція 3 

 

Система моніторингу якості знань студентів у закладах вищої освіти 

 

1 Боковець В., д.е.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Розвиток комунікаційного та виробничого потенціалу закладів вищої 

освіти за рахунок застосування он-лайн технологій 

2 Кузьміна О., к.т.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Пріоритетний напрям освітньої діяльності ЗВО – якість послуг, що 

надаються 

3 Мерінова С., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Важливість оцінки навчальних досягнень студентів 

 

  



Секція 4 

 

Академічна доброчесність – запорука якісної освіти та сталого розвитку 

 

1 Копняк К., старший викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Академічна доброчесність в контексті дистанційного навчання: виклики 

сучасності 

2 Корж Н., д.е.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Становлення академічної культури в епоху цифровізації 

 


