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ПОРЯДОК РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВІТАЛЬНІ 

 

13 лютого 2023 року 

13.45–14.00 
 

Приєднання всіх учасників вітальні на платформі 

ZOOM за посиланням: 

https://us04web.zoom.us/j/4783149260?pwd=Yk5OTVJjcS83ZUphOENUMmdhQWZSdz09 
 

14.00–14.40 
 

Відкриття педагогічної вітальні та привітання учасників: 

Відкриття педагогічної вітальні та вітальне слово: начальник 

навчального відділу Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна к. пед. н., доцент кафедри педагогіки 

факультету психології – Іваненко Людмила Олександрівна. 
  

 

Привітання учасників педагогічної вітальні: 

Крейдун Надія Петрівна, декан факультету психології ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, к. психол. н., доцент – вітальне слово. 
  

 

Жукова Оксана Анатоліївна, завідувач кафедри педагогіки 

факультету психології Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна, д. пед. н., професор – вітальне слово та 

представлення спікерів-модераторів. 

 

  

https://us04web.zoom.us/j/4783149260?pwd=Yk5OTVJjcS83ZUphOENUMmdhQWZSdz09
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ПРОГРАМА 
педагогічної вітальні 

«Освітні методики та технології в умовах викликів сьогодення» 
 
 

Профіль спрямування: освітні методики та технології в умовах викликів 
сьогодення. 

Тривалість: 13.02.2023 – 19.02.2023. 
Документ про участь: сертифікат. 
Обсяг: 45 годин (1,5 ECTS). 
Кінцевий результат: удосконалення педагогічної майстерності. 
 
 

Розробники програми: 
Жукова Оксана Анатоліївна – д. пед. н., професор, завідувач кафедри педагогіки 
факультету психології Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна 
Комишан Анатолій Іванович – к. пед. н., старший науковий співробітник, доцент 
кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна 

 

 

1.  Мета та завдання вітальні є: удосконалення професійно-педагогічної 

компетентності педагогічних та науково-педагогічних працівників. 

2.  Режим участі у вітальні: online-участь, самостійна робота. 

3.  Форми організації та проведення вітальні: лекції-демонстрації, семінари-

практикуми, семінари-тренінги. 

4.  Методи проведення вітальні: активні й інтерактивні методи. 

5.  Програма вітальні 

 

Тематика педагогічної вітальні 

Кількість годин 

online-

участь 

самостійна 

робота 

Модуль 1.  Сучасні педагогічні технології в умовах 

викликів сьогодення: шляхи й досвід застосування 
4 3 

Модуль 2.  Сучасні засоби цифрового навчання 4 3 

Модуль 3.  Впровадження проєктної технології в 

організацію самостійної роботи студентів в умовах війни 
4 3 

Модуль 4.  Культура спілкування у сучасному освітньому 

середовищі 
4 2 

Модуль 5.  Здобувачі освіти «У», «Z» та особливості 

організації педагогічної взаємодії в умовах  online-навчання 
4 2 

Модуль 6.  Діалогічно-дискусійні технології навчання: 

умови ефективного застосування 
4 2 

Модуль 7.  Цифрові профілі науковців. Створення CV та 

мотиваційних листів 
4 2 

Всього годин: 28 17 
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Модуль 1 
Сучасні педагогічні технології в умовах викликів сьогодення: 

шляхи й досвід застосування 
 

Дата: 13.02.2023  Час: 14.40 – 18.00 

 

Спікер-модератор: Жукова Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор 

 

Посилання ZOOM для участі: 

https://us04web.zoom.us/j/4783149260?pwd=Yk5OTVJjcS83ZUphOENUMmdhQWZSdz09 
 

 

Мета: Узагальнення досвіду використання педагогічних технологій в сучасних умовах й 

сприяння його поширенню серед освітян 

Завдання: 

1.  Окреслити вектори впровадження ретроінновацій та/або модифікуючих інновацій під час 

використання педагогічних технологій в умовах Індустрії 4.0. в освітніх установах України. 

2.  Визначити труднощі й можливі шляхи їх подолання у процесі  застосування сучасних 

педагогічних технологій в закладах освіти. 

Форма проведення: Лекція-демонстрація. 

Методи проведення: бесіда, візуалізація,  бліц опитування, мозковий штурм. 

Результати участі: Здатність педагогічних та науково-педагогічних працівників 

використовувати сучасні педагогічні технології в умовах online-навчання. 

 

 

Модуль 2 
Сучасні засоби цифрового навчання 

 

Дата: 14.02.2023  Час: 14.00 – 18.00 

 

Спікер-модератор: Наливайко Олексій Олексійович – кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Посилання ZOOM для участі: 

https://us02web.zoom.us/j/4225680653?pwd=d09IYm42U0o3ME1ia0dQSkF4NzVOQT09 
 

 

Мета: Удосконалення навичок роботи  з цифровими засобами в умовах  online-навчання. 

Завдання: 

1.  Визначення сучасного  стану впровадження цифрових засобів навчання в online-навчання. 

2.  Демонстрація релевантних цифрових засобів навчання для підвищення ефективності 

освітнього процесу. 

Форма проведення: Лекція-демонстрація. 

Методи проведення: лекція-бесіда, демонстрація, метод залучення. 

Результати участі: Підвищення рівня цифрової культури та здатність використовувати 

релевантні цифрові засоби навчання в умовах online-навчання. 

  

https://us04web.zoom.us/j/4783149260?pwd=Yk5OTVJjcS83ZUphOENUMmdhQWZSdz09
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Модуль 3 
Впровадження проєктної технології в організацію самостійної роботи студентів 

в умовах війни 
 

Дата: 15.02.2023  Час: 14.00 – 18.00 

 

Спікер-модератор: Комишан Анатолій Іванович – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник 

 

Посилання ZOOM для участі: 

https://us04web.zoom.us/j/5144408100?pwd=QlRQM0IxNkQ2c3lROGJ0NDZMdkZpUT09 
 

 

Мета: Сприяння педагогам закладів освіти щодо удосконалення організації самостійної 

роботи здобувачів освіти в умовах війни. 

Завдання: 

1.  Уточнення та конкретизація теоретичних основ організації самостійної роботи здобувачів 

освіти та проєктної технології. 

2.  Сприяти впровадженню педагогами закладів освіти в процес навчання методик проєктної 

самостійної роботи здобувачів освіти. 

Форма проведення: семінар-практикум. 

Методи проведення: лекція-бесіда, мозковий штурм, метод проєктів, моделювання, метод 

мікрофон. 

Результати участі: Здатність реалізувати особистісно-орієнтований, компетентнісний та 

діяльнісний підходи в організації самостійної роботи здобувачів освіти на основі проєктної 

технології в умовах війни. 

 

 

Модуль 4 
Культура спілкування у сучасному освітньому середовищі 

 

Дата: 16.02.2023  Час: 14.00 – 18.00 

 

Спікер-модератор: Комишан Анатолій Іванович – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник 

 

Посилання ZOOM для участі: 

https://us04web.zoom.us/j/5144408100?pwd=QlRQM0IxNkQ2c3lROGJ0NDZMdkZpUT09 

 

 

Мета: Сприяння удосконаленню успішного спілкування в освітньому середовищі. 

Завдання: 

1.  Визначити теоретичні аспекти культури спілкування в освітньому середовищі. 

2.  Сприяти удосконаленню культури професійно-педагогічного спілкування. 

Форма проведення: семінар-тренінг. 

Методи проведення: лекція-бесіда, анонімне анкетування, метод мікрофон, моделювання, 

мозковий штурм. 

Результати участі: Здатність компетентно взаємодіяти в освітньому середовищі та сприяти 

культурі спілкування здобувачів освіти. 

  

https://us04web.zoom.us/j/5144408100?pwd=QlRQM0IxNkQ2c3lROGJ0NDZMdkZpUT09
https://us04web.zoom.us/j/5144408100?pwd=QlRQM0IxNkQ2c3lROGJ0NDZMdkZpUT09
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Модуль 5 
Здобувачі освіти «У», «Z» та особливості організації педагогічної взаємодії в умовах 

online-навчання 
 

Дата: 17.02.2023  Час: 14.00 – 18.00 

 

Спікер-модератор: Шведова Ярослава Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Посилання ZOOM для участі: 

https://us04web.zoom.us/j/7207119954?pwd=eE1FZHpzTmt5VjNMUUU1QkJNbkJwZz09 
 

Мета: Удосконалення вмінь організації ефективної педагогічної взаємодії із здобувачами 

освіти поколінь  «У», «Z» в умовах online-навчання. 

Завдання: 

1.  Ознайомлення з психолого-педагогічними дослідженнями поколінь «У», «Z» у сучасному 

освітньому просторі. 

2.  Окреслення шляхів педагогічної взаємодії із здобувачами освіти поколінь «У», «Z» в 

умовах освітніх змін та викликів сьогодення. 

3.  Удосконалення вмінь організації ефективної педагогічної взаємодії із здобувачами освіти 

поколінь  «У», «Z» в умовах online-навчання. 

Форма проведення: семінар-практикум. 

Методи проведення: лекція-бесіда, метод проблемних питань, мозковий штурм, 

демонстрація. 

Результати навчання: Здатність ефективно взаємодіяти із здобувачами освіти поколінь 

«У», «Z» в умовах онлайн навчання та викликів сьогодення. 

 

 

Модуль 6 
Діалогічно-дискусійні технології навчання: умови ефективного застосування 

 

Дата: 18.02.2023  Час: 14.00 – 18.00 

 

Спікер-модератор: Друганова Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор 

 

Посилання ZOOM для участі: 

https://us04web.zoom.us/j/79526232304?pwd=IMhwREjsuiZZMP0eiGwM358ZTS9WKs.1 
 

 

Мета: Підвищення професійної компетентності сучасного педагога закладу освіти. 

Завдання: 

1.  Розширити знання й удосконалити уміння забезпечувати навчальну взаємодію між усіма 

учасниками освітнього процесу. 

2.  Сприяти здатності педагогів щодо реалізації діалогічно-дискусійні технології навчання. 

Форма проведення: семінар-практикум. 

Методи проведення: бесіда-дискусія, метод мікрофон, мозковий штурм, візуалізація. 

Результати участі: Готовність до ефективного використання діалогічно-дискусійних 

технологій у викладанні навчальних дисциплін. 

  

https://us04web.zoom.us/j/7207119954?pwd=eE1FZHpzTmt5VjNMUUU1QkJNbkJwZz09
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Модуль 7 
Цифрові профілі науковців. Створення CV та мотиваційних листів 

 

Дата: 19.02.2023  Час: 14.00 – 18.00 

 

Спікер-модератор: Наливайко Олексій Олексійович – кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Посилання ZOOM для участі: 

https://us02web.zoom.us/j/4225680653?pwd=d09IYm42U0o3ME1ia0dQSkF4NzVOQT09 
 

 

Мета: Розвиток умінь коректного створення цифрових профілів для науковців та освітян. 

Завдання: 

1.  Ознайомлення з найбільш популярними  науковими платформами для науковців та 

освітян. 

2.  Знайомство з основними правилами створення CV та мотиваційних листів. 

Форма проведення: лекція-демонстрація. 

Методи проведення: лекція-бесіда, демонстрація. 

Результати участі: Вміння орієнтуватися у функціоналі різних наукових платформ та 

здатність до ефективного просування власного цифрового бренду для досягнення цілей 

наукової й освітньої діяльності. 


