
 

 
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Привітання учасників конференції 

Сиченко Віктор Володимирович, ректор КЗВО "Дніпровська академія 
неперервної освіти" ДОР", доктор наук з державного управління 
 

Сергеєв Віктор Володимирович, голова Федерації організацій роботодавців 
Дніпропетровщини, доктор економічних наук 
 

Волкова Людмила Василівна, директор комунального позашкільного навчального 
закладу "Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 
інформаційних технологій учнівської молоді" 
 

Патрикєєва Олена Олександрівна, начальник відділу STEM-освіти державної 

наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" 
 

Василашко Ірина Павлівна, завідувачка сектору інноваційних форм та методів 
діяльності педагогічних працівників відділу STEM-освіти, державної наукової 
установи "Інститут модернізації змісту освіти" 
 

Привітання партнерів Оргкомітету конференції 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Переосмислення української STEM-
освіти - 2022 

Бутурліна Оксана Василівна, завідувачка кафедри управління інформаційно-
освітніми проектами КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" ДОР", 
кандидат філософських наук, доцент 
 

Сучасні підходи до визначення суті 
та завдань освітньої робототехніки  

Хоріщенко Олександр Андрійович, заступник директора з навчально-методичної 
роботи КПНЗ "Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 
інформаційних технологій учнівської молоді", керівник гуртка робототехніки 
 

Освітній проєкт "Інтелектуальний 
робот-маніпулятор" 
 

Алексєєнко Сергій Вікторович, завідувач кафедри механотроніки Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, доктор технічних наук, доцент 

Проекти Noosphere з популяризації 
STEM-освіти 
 

Булана Тетяна керівниця Noosphere Engineering School Dnipro, кандидат технічних 
наук, Ph.D. 

Моделі організації навчання основам 
робототехніки у початковій школі за 
особливих умов 
 

Барна Ольга Василівна, доцентка кафедри інформатики та методики її навчання 
Тернопільського національного педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка, кандидат педагогічних наук, доцент,Заслужений працівник освіти України 
 

Організаційні та науково-методичні 
засади створення STEM-Центрів 

Дзюба Антон Миколайович, Голова Правління Благодійного Фонду "Фонд освітніх 
ініціатив" 
 

Модельна програма "Робототехніка" 
у новому стандарті базової 
середньої освіти. 
 
 

Які професії потрібні Україні 2022-
2030. Як забезпечити кар’єрний 
супровід. 

Сокол Ірина Миколаївна, доцентка Центру інноваційних освітніх технологій НУ 
"Львівська Політехніка", співавторка модельної програми "Робототехніка", 
Ченцов Олександр Миколайович, вчитель інформатики  Мелітопольської  
середньої загальноосвітньої школи №4 
 

Лисоколенко Тетяна Володимирівна, доцентка кафедри філософії, КЗВО 
"Дніпровська академія неперервної освіти" ДОР", кандидат філософських наук, 
доцент 

 

  

1300-1315 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

14 квітня  

2022 року 

«ОСВІТНЯ РОБОТОТЕХНІКА» 

1315-1400 

Трансляція за посиланням: https://youtu.be/8BkAdpn1EUQ 
 
Платформа: Google Meet  
Підключення спікерів: https://meet.google.com/xqr-txun-iou  

https://youtu.be/8BkAdpn1EUQ
https://meet.google.com/xqr-txun-iou


 

ТЕМАТИЧНІ СТУДІЇ 

 Впровадження робототехніки у закладах освіти різних типів 
 

Особливості роботи гуртка 
"Робототехніка" в умовах 
дистанційного навчання 

Передерій Оксана Олександрівна, методист, керівник гуртка Полтавського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 
обласної ради 

  
Освітня робототехніка як засіб 
підготовки випускника школи до 
свідомого вибору майбутньої 
професії 
 

Скрипник Оксана Олександрівна, директор, вчитель фізики та інформатики 
комунального закладу "Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
N4", вчитель-методист 

STEM-моделювання технологій 
робототехніки 

Чашка Юрій Михайлович, методист комунального позашкільного навчального 
закладу "Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 
інформаційних технологій учнівської молоді", к.т.н. 

  
LEGO education WEDO 2.0 в роботі 
майбутнього вчителя початкової 
школи. Практичний досвід 
 

Медведєв Роман Петрович, викладач кафедри інформатики та інформаційних 
технологій в освіті комунального закладу вищої освіти "Вінницький гуманітарно-
педагогічний коледж", магістр професійної освіти 

Робототехніка Codey Rocky у 
контексті викладання інформатики в 
початковій школі 
 

Новікова Ганна Сергіївна, заступник директора з НВР Криворізької гімназії №51 
Криворізької міської ради 

Розвиток алгоритмічного мислення 
та кодування у початковій школі 

Мачоган Анастасія Сергіївна, вчитель інформатики Новоолександрівського ліцею 
Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської 
області 
 

Використання доповненої реальності 
в освітньому процесі 

Ніколаєнко Михайло Сергійович, старший викладач кафедри ОІТ КЗ "Сумський 
ОІППО"; 
Охрименко Діана Владиславівна, студентка IV курсу спеціальності "Комп’ютерна 
інженерія" ВСП СФК "Національного університету харчових технологій" 
 

Навчально діючий STEM стенд "Еко 
кліматична станція з вирощування 
біорізноманіття" 

Калимбет Микола Володимирович, аспірант та Голова Ради молодих вчених 
Українського державного університету науки та технології; 
Стешенко Марина Артурівна, студентка Українського державного університету 
науки та технології 
 

 ЗАОЧНА УЧАСТЬ 
 

Міждисциплінарний підхід у STEM-
освіті при вивченні географії з 
використанням роботів Lego 
Mindstorms EV3 
 

Диженко Тетяна Володимирівна, вчитель географії Криворізької 
загальноосвітньої школи №72; 
Соловйова Ольга Сергіївна, вчитель інформатики Криворізької загальноосвітньої 
школи №72 

Використання елементів 
робототехніки на уроках математики 
та інформатики 

Жданович Світлана Миколаївна, вчитель математики та інформатики 
Криворізької гімназії №57 
 

 

Огляд мобільних додатків для 
навчання робототехніки учнів 
молодшого шкільного віку 
 
 
 
 

Розумні машини для освіти 
 
 

Використання елементів 
робототехніки у викладанні 
математики 
 
 
 
 

 

Орлюк Дарія Олександрівна, студентка 1 курсу магістратури спеціальності 
"Середня освіта (Інформатика)" Вінницький державний педагогічний університет  
ім.М. Коцюбинського; 
Косовець Олена Павлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри математики та інформатики, Вінницький державний педагогічний 
університет ім.М. Коцюбинського 
 

Кучер Ростислав Юрійович, науковий співробітник НДЛ інформаційних технологій 
та дистанційного навчання КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" ДОР" 
 

Бондаренко Світлана Володимирівна, вчитель математики та керівник гуртка, 
Ліцею №3 Васильківської селищної ради Дніпропетровської області 
 
 
 
 
 
 

1400-1600 

 



Важливість підготовки майбутніх 
вчителів початкових класів до 
використання освітньої 
робототехніки 
 
 
 

Технології дистанційного навчання 
робототехніки у закладах фахової 
передвищої освіти 
 
 

Використання симулятора Matatalab 
для розвитку алгоритмічного 
мислення 
 

LEGO-education WEDO 2.0 в роботі 
майбутнього вчителя початкової 
школи. Практичний досвід 
 

Кочерга Євгенія Володимирівна, доцент кафедри загальної, спеціальної 
педагогіки,реабілітації та інклюзивної освіти КЗВО "Дніпровська академія 
неперервної освіти" ДОР", кандидат педагогічних наук 
Саєнко Олена Володимирівна, старший викладач кафедри загальної, спеціальної 
педагогіки, реабілітації та інклюзивної освіти КЗВО "Дніпровська академія 
неперервної освіти" ДОР" 
 

Пилєва Олександра Олександрівна, викладач вищої категорії дисциплін 
інформаційних технологій відокремленого структурного підрозділу "Новокаховський 
фаховий коледж" Таврійського державного агротехнологічного університету 
ім.Д.Моторного" 
 

Романець Зоя Сергіївна, методист Центру STEAM-освіти комунального закладу 
"Полтавський міжшкільний ресурсний центр Полтавської міської ради" 
 
 

Крижановський Андрій Іванович, Кириленко Неля Михайлівна, Медведєв 
Роман Петрович, комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-
педагогічний коледж 
 

Проєктна діяльність в контексті розвитку робототехніки 
 

Метод проєктів в освітній 
робототехніці як засіб активізації 
пізнавальної діяльності учнів 
 

Скрипник Віктор Іванович, вчитель фізики, учитель-методист комунального 
закладу освіти Нікопольський ліцей "Гармонія" Дніпропетровської області 

Результати реалізації регіональних 
та міжнародних проєктів з 
робототехніки на платформі Arduino 
у освітньому середовищі м. Івано-
Франківськ 
 

Аронець Олександр Васильович, керівник гуртка-методист "Міського центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді (МЦНТТУМ) м.Івано-Франківськ" 

Інженерні змагання, як одна з форм 
організації проектної діяльності учнів 
 

Липецький Олександр Петрович, заступник директора ЦНТТМ "СФЕРА" м. Київ, 
к.п.н. 

Особливості проектної діяльності в 
контексті розвитку робототехніки 
Супровід учнів в процесі вивчення 
робототехніки та командної 
взаємодії 
 

Єлісєєв Антон Володимирович, вчитель інформатики та технологій, керівник 
гуртка робототехніки КЗ "Царичанськкий ліцей" 

Проєктна діяльність з конструктором 
LEGO WeDo 2.0 для гуртківців 
початкової школи 
 

Аннусов Микола Іванович, вчитель, керівник гуртка Малопетриківської гімназії-
філії Петриківського ліцею 

Використання сонячних панелей та 
елементів їх захисту в контексті 
STEM-освіти 

Мельник Дар’я Дмитрівна, учасниця проєкту, студентка ДНУ ім.. О.Гончара 

 

Розвиток обдарованості та 
формування STEM-компетентностей 
на заняттях з робототехніки 
 

 

Короп Наталія Іванівна, завідувач відділу комунального закладу позашкільної 
освіти Центр дитячої та юнацької творчості Жовтоводської міської ради 
 

 
 
Розвиток обдарованості та 
формування STEM-компетентностей  
на заняттях з робототехніки 
 
STEM-проєкти як засіб розвитку 
інженерних компетенцій вихованців 
гуртка "Основи програмування та 
робототехніки" 
 

ЗАОЧНА УЧАСТЬ 
 
Няньчук Ольга Сергіївна, керівник гуртка "Основи робототехніки та комп’ютерного 
моделювання" комунального позашкільного закладу освіти "Станція юних техніків 
Покровського району" Криворізької міської ради 
 
Задорожній Віталій Миколайович, керівник гуртка "Основи програмування та 
робототехніки" комунального позашкільного закладу освіти "Станція юних техніків 
Саксаганського району" Криворізької міської ради 
 

 



 Технології stem-освіти: 3D-моделювання, друк, геймифікація, 
штучний інтелект 
 

Геймифікація засобами 
робототехніки, як один із шляхів 
простого та цікавого пізнання 
Всесвіту 
 

Кондрюк Денис Васильович, завідувач організаційно масовим відділом 
комунального закладу "Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді", кандидат фізико-математичних наук 

Комп'ютерні ігри як засіб розвитку 
алгоритмічного мислення 

Крижановский Сергій Михайлович, вчитель інформатики Верхньодніпровського 
ліцею №2 Верхньодніпровської міської ради 
 

STEM-освіта: шляхи впровадження 
3D-моделювання 

Мандрика Тетяна Петрівна, старший викладач Фахового коледжу ракетно-
космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара; 
Новостройний Дмитро Андрійович, студент Фахового коледжу ракетно-
космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара 
 

Розвиток когнітивних навичок 
засобами 3D- малювання 
 

Хараджян Наталя Анатоліївна, доцент кафедри фізики та методики її навчання 
Криворізького державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук 
 

Світ гібридів як небезпека від 
штучного інтелекту 

Мірошниченко Андрій Анатолійович, доцент кафедри управління інформаційно – 
освітніми проектами комунального закладу вищої освіти "Дніпровська академія 
неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради", кандидат наук, доцент 
 

Чи загрожує людству штучний 
інтелект 

Коляда Ірина Григорівна, старший викладач комунального закладу вищої освіти 
"Дніпровська академія неперервної освіти"» Дніпропетровської обласної ради" 
 

 
 
 

Розвиток робототехніки: до 
майбутнього через сучасність 
 

Гейміфікація як тренд організації 
освітнього процесу в умовах 
сьогодення 
 

Створення STEM-середовища – 
необхідна умова для розвитку 
робототехніки 
 
 
 

 
ЗАОЧНА УЧАСТЬ 

 

Залєвська Анжела Анатоліївна, викладач ВСП "Одеський автомобільно-дорожній 
фаховий коледж ДУ "ОП" 
 

Черняк Оксана Анатоліївна, викладач інформатики та комп’ютеризації ВСП 
"Рожищенький фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького" 
 
 
Горбенко Світлана Леонідівна, старший науковий співробітник відділу STEM-
освіти  ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти", кандидат психологічних наук, 
доцент, 
Лозова Оксана Володимирівна, завідувач сектору відділу STEM-освіти, ДНУ 
"Інститут модернізації змісту освіти" 
 
 

 
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 
 
 
 
 

 

 

ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
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