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10.50 - 11.00 Реєстрація учасників в on-line режимі на 

платформі ZOOM 

11.00 - 12.20 Пленарне засідання 

12.20 - 12.40 Підведення підсумків вебінару 

 

 

Доповіді – до 10 хв. 

 

Обговорення доповідей та дискусії – до 3 хв. 

  



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

в on-line 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 Олегівна 

Заступник голови оргкомітету вебінару: 

завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

д.т.н., професор Ліщинська Людмила Броніславівна 

Заступник голови оргкомітету вебінару: 

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування,  

к.е.н., доцент Соколовська Валентина Володимирівна 

 

Доповіді 

(презентації доповідей в on-line режимі на платформі ZOOM): 

 

Коваленко О.О., к.т.н., доцент 

Вінницький національний технічний 

університет 

Методологія та досвід організації 

дистанційного та змішаного навчання 

Паламарчук Є.А., к.т.н., доцент 

Коваленко О.О., к.т.н., доцент 

Вінницький національний технічний 

університет 

Мотивація та оцінювання знань 

студентів в умовах дистанційного 

навчання 

Клочко О.В., д.пед.н., доцент 

Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла 

Коцюбинського 

Федорець В.М., к.мед.н. 

Комунальний вищій навчальний заклад 

«Вінницька академія неперервної 

освіти» 

Інтегративне використання цифрових 

технологій та маєвтично-діалогічних 

антропопрактик для розвитку 

здоров’язбережувальної 

компетентності вчителя фізичної 

культури 

Іванченко Г.В., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ 

Академічний плагіат у наукових 

роботах студентів: способи виявлення 

та запобігання 

Половенко Л.П., к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ 

Особливості організації дистанційного 

навчання: мережевий етикет та 

правила безпеки 



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

Секція 1 

Інтерактивні технології та форми навчання у закладах вищої освіти 

 

1 Бойко Д.В, аспірант; Коваленко О.О., к.т.н., доцент 
Вінницький національний технічний університет 

Принципи побудови системи документообігу у вищому навчальному 

закладі 

 

2 Бондарчук Л.В., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Особливості інноваційних освітніх технологій 

 

3 Горшков М.А., старший викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Історія та перспективи використання лабораторно-бригадного методу 

навчання 

 

4 Гулівата І.О., к.пед.н., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ 

Онлайн сервіси для організації дистанційного навчання у закладах освіти 

України 

 

5 Добровольська Н.В., к.пед.н., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Технологія перевернутого навчання у вищій школі 

 

6 Дяков Д.В., аспірант; Коваленко О.О., к.т.н., доцент 

Вінницький національний технічний університет 

Задачі розпізнавання образів в системах документообігу навчальних 

закладів 

 

7 Зміївська І.В., старший  викладач 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Інфографіка як сучасний інструмент візуалізації інформації 

 

8 Лозовський О.М., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Застосування сучасних комунікаційних складових в підготовці 

менеджерів 

 
 
 



9 Махначова Н.М., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Застосування методології дизайн-мислення в публічному управлінні 

 

10 Ніколіна І.І., к.н.держ.упр., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Динаміка глобальних індексів цифрової трансформації України як тренд 

конкурентності компетентностей 

 

11 Ушкаленко І.М., к.е.н., доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

Використання мобільних гаджетів у дистанційному навчанні   

 

 

 

  



Секція 2 

Впровадження інновацій в навчальний процес вищої школи 

 

1 Березенська С.М., старший викладач  

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Інтерактивні технології навчання об'єктно-орієнтованого програмування 

 

2 Гусак Л.П., к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Вплив інноваційних технологій на навчальний процес закладів вищої 

освіти 

 

3 Ковтун Е.О., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Інновації в навчальному процесі вищої освіти 

 

4 Ліщинська Л.Б., д.т.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Основні тенденції Е-освіти в Україні 

 

5 Мерінова С.В., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Coursera: зручний і ефективний спосіб вчитися онлайн 

 

6 Рум’янцева К.Є., к.пед.н., доцент 

Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ  

Використання віртуальної дошки IDROO в умовах дистанційного 

навчання 

 

7 Семенюк І.Ю., к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Онлайн-освіта як важлива складова професійного розвитку студентів 

 

8 Соколовська В.В., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Інноваційні методи навчання у викладанні економічних дисциплін 

 

 

  



Секція 3 

Система моніторингу якості знань студентів у закладах вищої освіти 

 

1 Бабіна В.О., к.політ.н., доцент 

Одеський політехнічний університет 

Особистісна ефективність професійного успіху майбутніх фахівців 

 

2 Радзіховська Л.М., к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Радзіховський Д.Ю., здобувач вищої освіти 

Вінницький національний технічний університет 

Роль автоматизованої системи контролю знань в подоланні корупції у 

ЗВО 

 

 

  



Секція 4 

Академічна доброчесність – запорука якісної освіти та сталого розвитку 

 

1 Бабчинська О.І., к.геогр.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Академічна доброчесність: виклики сучасності 

 

2 Боковець В.В., д.е.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Академічна доброчесність у вищих навчальних закладах: виклик 

сучасному світу 

 

3 Копняк К.В., старший викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Технології виявлення академічного плагіату 

 

4 Корж Н.В., д.е.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Проблеми реалізації принципу академічної доброчесності у ВНЗ 

 

5 Кузьміна О.М., к.т.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Фундамент якісної освіти – академічна доброчесність 

 

6 Яремко С.А., к.т.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Сучасні інструменти забезпечення академічної доброчесності на базі 
інформаційних технологій і систем 

 

 

 

 


