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Модератор Грицай Сергій Михайлович, проректор з наукової роботи КЗ СОІППО, 

кандидат педагогічних наук, доцент. 

 

10.00 – 10.05  Відкриття семінару. Вступне слово. 

Нікітін Юрій Олександрович, 

в.о. ректора КЗ СОІППО, доктор історичних наук, 

доцент. 

 

10.05 – 10.15  Реалізація освітніх експериментів та проєктів у Сумській області. 

Пономаренко Тетяна Олександрівна, 

кандидат філософських наук, завідувач науково-

видавничого відділу КЗ СОІППО. 

 

10.15 – 10.25  Психолого-організаційна підтримка педагогічних працівників в умовах 

війни: основні лайфхаки для успішної організації дистанційного навчання. 

Вознюк Алла Вікторівна, 

доктор психологічних наук, професор, в.о. завідувача 

кафедри психології, керівник науково-дослідної 

лабораторії з організації роботи опорних закладів 

освіти КЗ СОІППО. 

 

10.25 – 10.35  На фронті науки та інформаційної війни: робота науково-дослідної 

лабораторії історико-краєзнавчих досліджень. 

Кудінов Дмитро Валерійович, 

доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту КЗ СОІППО, керівник науково-

дослідної лабораторії історико-краєзнавчих 

досліджень. 

 

10.35 – 10.45  6 кроків медіаграмотності. 

Впровадження медіаосвіти в освітній процес закладів дошкільної освіти. 

Петрова Лариса Григорівна, 

кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача 

кафедри освітніх та інформаційних технологій 

КЗ СОІППО, керівник науково-дослідної лабораторії 

з проблем медіаосвіти та медіаграмотності. 

 

 

https://cutt.ly/4HdOQAo


  

10.45 – 10.55  Розвиток взаємодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти в 

естетичному вихованні дітей та учнівської молоді. 

Сєрих Лариса Володимирівна,  

кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача 

кафедри теорії і методики змісту освіти 

КЗ СОІППО, науковий керівник регіонального 

проєкту. 

 

10.55 – 11.05  Формування освітнього STEM-середовища у закладах загальної середньої 

освіти. 

Кода Світлана Василівна, 

кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії і методики змісту освіти 

КЗ СОІППО, керівник науково-дослідної лабораторії 

STEM-освіти. 

 

11.05 – 11.15  Створюємо сучасне освітнє середовище – безпечне, здорове, дружнє. 

Успенська Валентина Миколаївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії і методики змісту освіти 

КЗ СОІППО, керівник науково-дослідної лабораторії 

здоров’яспрямованої освіти. 

 

11.15 – 11.25  Реалізація інноваційного регіонального проєкту «Демократизація та 

партнерство закладу освіти в умовах НУШ». 

Луценко Світлана Миколаївна, 

кандидат наук з державного управління, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту КЗ СОІППО, науковий керівник 

регіонального проєкту. 

 

11.25 – 11.35  Діяльність лабораторії інклюзивного та інтегрованого навчання: стан та 

перспективи. 

Прядко Любов Олексіївна,  

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту КЗ СОІППО, керівник науково-

дослідної лабораторії інклюзивного та 

інтегрованого навчання. 

 

11.35 – 11.40  Підбиття підсумків семінару. 

Грицай Сергій Михайлович, 

проректор з наукової роботи КЗ СОІППО, кандидат 

педагогічних наук, доцент. 


