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КРУГЛИЙ СТІЛ 
 

«Інформаційно-аналітичний та інформаційно-бібліографічний 

супровід науково-методичного забезпечення 

модернізації й реформування освіти» 

 

24 травня 2022 року 

    початок роботи об 11:00 
 

Захід відбудеться на онлайн-платформі Google Meet 

https://meet.google.com/zcn-soxz-jwm 

резерв – https://meet.google.com/dmu-shen-wbr 
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«Information-analytical and information-bibliographic support  

of scientific and methodical support modernization  
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May 24, 2022 

start of work at 11:00 

The event will take place on Google Meet online platform: 

https://meet.google.com/zcn-soxz-jwm 
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Вступне слово: Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України ім. В. О. Сухомлинського 

 

Вітальне слово: Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та 

філософії освіти НАПН України 

Виступи та повідомлення: 

(виступ – до 10 хв., повідомлення – до 5 хв.) 

 
Психолого-педагогічне забезпечення професіоналізації корпоративних андрагогів  

Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, старший  дослідник, провідний 

науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України 

Інформаційно-аналітичні аспекти впровадження STEM-технологій в освітній 

процес технічних закладів вищої освіти в умовах воєнного стану 

Кузьменко Ольга Степанівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного 

університету, м. Кропивницький 

Психологічна підтримка студента під час навчання в умовах воєнного стану  

Лучанінова Ольга Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри інженерної педагогіки, УДУНТ, ННІ «Інститут промислових і бізнес 

технологій, м. Дніпро   

Інтервізія як засіб підготовки майбутніх психологів до побудови професійної 

кар’єри 

Раєвська Яна Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 

психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України 

Педагогічне проєктування як технологія 

Стешенко Володимир Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри теорії і практики технологічної та професійної освіти, ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

Інноваційні освітні технології в умовах дистанційного навчання: проблеми та 

перспективи  

Сукаленко Тетяна Миколаївна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій Державного податкового 

університету, м Ірпінь 

Інформаційно-аналітичне та інформаційно-бібліографічне забезпечення 

технологічної освітньої галузі базової школи  

Юрженко Володимир Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки 

Університету Григорія Сковороди в Переяславі 

Психолого-педагогічний супровід виховної діяльності закладів освіти засобами 

інформаційної аналітики 

Агалець Інна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 



Застосування електронних онлайн програм симуляторів у створенні виробничих 

ситуацій 

Гермак Ольга Леонідівна, кандидат педагогічних наук, викладач спецтехнології 

електромонтерів Криворізького центру професійної освіти металургії та 

машинобудування 

Інформаційна протидія агресору у гібридній війні  

Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії 

відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Інформаційно-бібліографічний супровід науково-методичного забезпечення 

кар’єрного розвитку особистості 

Закатнов Дмитро Олексійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, заступник директора з наукової роботи, старший науковий співробітник 

відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Стратегії візуального мислення в підготовці майбутніх викладачів професійної 

освіти 

Красильник Юрій Семенович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри професійної освіти Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

Застосування цифрових інструментів Google під час дистанційного навчання 

української мови 

Ладиняк Наталія Богданівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка 

Науково-інформаційний потенціал бібліографічних покажчиків праць вчених 

НАПН України  

Лапаєнко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу 

освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Бондарчук Оксана Борисівна, завідувач відділу зберігання фонду та обслуговування 

користувачів, науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного 

супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Виховання ліцеїстів засобами музики на уроках мистецтва 

Макаренко Алла Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент,  заступник 

директора з навчально-виховної роботи Технічного ліцею НТУУ «КПІ» Вишгородської 

міськради Київської області 

Використання інструментів Google під час проведення практичних занять із 

дисциплін мовознавчого циклу у ЗВО 

Монастирська Римма Іванівна, кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка 

 

 

 



Міждисциплінарний підхід до вивчення освіти у наукових розвідках вчених НАПН 

України 

Рабаданова Людмила Володимирівна, кандидат філософських наук, старший 

науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Сучасний інструментарій з інформаційної аналітики  

Ростока Марина Львівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського 

Методи Сократівського діалогу та PRES-формули на заняттях з політичної 

лінгвістики у виші: інноваційні техніки та класичні підходи 

Сірант Алла Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка 

Бібліометричні профілі науковця  

Симоненко Тетяна Василівна, кандидат наук з соціальних комунікацій, завідувач 

відділу бібліометрії та наукометрії Інституту інформаційних технологій НБУВ, 

науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Інформаційний супровід аналітичної діяльності майбутніх учителів історії в 

університетах України  

Черевичний Геннадій Семенович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

Здоров'язбережувальні технології в освіті: інноваційний зарубіжний досвід  

Білоцерківець Ірина Петрівна, молодший науковий співробітник сектору наукової 

інформаційно-бібліографічної діяльності відділу наукового інформаційно-аналітичного 

супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Використання віртуальної реальності в освіті 

Вараксіна Наталія Володимирівна, науковий співробітник сектору інформаційно-

комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного 

супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Підготовка андрагогів в зарубіжних країнах: інформаційний аспект 

Годецька Тетяна Іванівна, науковий співробітник відділу наукового інформаційно-

аналітичного супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Оцінювання впливовості результатів наукових досліджень: синергія кількісного та 

якісного підходів 

Середа Христина Володимирівна, науковий співробітник сектору інформаційно-

комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного 

супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Технічне забезпечення інформаційної діяльності ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського  

Шило Олексій Андрійович, науковий співробітник сектору інформаційно-

комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного 

супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Психологічні чинники формування професійних якостей майбутнього фахівця 

Герасимчук Андрій Вікторович, аспірант Інституту підготовки кадрів державної 



служби зайнятості України 

Використання цифрових технологій в процесі підготовки майбутнього вчителя 

Чернишов Сергій Анатолійович, аспірант кафедри теорії і практики технологічної 

та професійної освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

 

 

Організаційний комітет:  

 

Лапаєнко Світлана Володимирівна, к.пед.н., с.н.с., завідувач відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 

координатор і модератор заходу: +38(097)392-65-03, e-mail: slapaenko@ukr.net. 

Гуралюк Андрій Георгійович, к.пед.н., с.н.с., завідувач сектору інформаційно-

комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного 

супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, e-mail: 

ag.guraliuk@gmail.com. 

Годецька Тетяна Іванівна, науковий співробітник відділу наукового інформаційно-

аналітичного супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, e-mail: 

godtaniv@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

Упорядник програми С. В. Лапаєнко 

 

 

Державна науково-педагогічна бібліотека України 

імені В. О. Сухомлинського 

 

 

Тел./факс (044) 239-11-03 

e-mail: dnpb@i.ua 


