
Програма Всеукраїнського вебінару  

«Застосування змішаного навчання в освітньому процесі під час 

викладання предметів загальноосвітнього циклу» 

Час проведення: 10.00-15.30 

1. Вітальне слово. 

Олександр Паржницький, 

директор  

Науково-методичного центру  

професійно-технічної освіти у Запорізькій області. 

2. «Застосування змішаного навчання під час викладання 

інформатики». 

Вікторія Коваленко, 

викладач 

ДНЗ «Бердянський центр  

професійно-технічної освіти», 

Запорізька область. 

3.  «Застосування змішаного навчання в освітньому процесі під час 

викладання економіки та інформатики». 

Олена Лазарєва, 

викладач 

 ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», 

Запорізька область. 

4. «Застосування цифрових інструментів для організації активної 

взаємодії здобувачів освіти та викладачів загальноосвітньої 

підготовки». 

Людмила Панасенко, 

методист; 

Катерина Шереметьєва,  

викладач; 

Інна Пшенична,  

викладач; 

Віра Свистунова, 

викладач  

ДНЗ «Багатопрофільний центр  

професійно-технічної освіти»,  

Запорізька область. 

5. «Інтерактивні онлайн застосунки для організації змішаного та 

дистанційного навчання біології і екології». 

Ірина Юріна, 

викладач 

Новоодеського професійного аграрного ліцею, 

Миколаївська область. 



6.  «Застосування змішаного навчання в освітньому процесі під час 

викладання фізики». 

Ірина Шабанова, 

викладач; 

Тетяна Бабаніна, 

викладач 

ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр 

 професійно-технічної освіти», 

Запорізька область. 

7.  «Змішане навчання як спосіб формування предметних та ключових 

компетентностей на уроках фізики і астрономії». 

Наталія Соколенко, 

викладач 

ДЗП(ПТ)О «Кропивницький професійний ліцей 

 сфери послуг і торгівлі», 

Кіровоградська область. 

8.  «Аспекти змішаного навчання на уроках фізики для учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти». 

Ірина Кривошеєва, 

викладач  

Клеванського професійного ліцею, 

Рівненська область. 

9. «Застосування змішаного навчання в освітньому процесі під час 

викладання математики». 

Тетяна Безугла, 

викладач 

ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», 

Запорізька область. 

10.  «Використання сучасних інноваційних технологій при викладанні 

математики».  

Галина Корх, 

викладач 

ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище», 

Запорізька область. 

11.  «Розробка тестів та їх використання на уроках математики для 

перевірки засвоєння знань учнями під час дистанційної та змішаної 

форм навчання». 

Лариса Желєзнякова, 

викладач  

Київського професійного ліцею будівництва 

 і комунального господарства. 

12.  «Застосування цифрових технологій у викладанні англійської мови 

під час змішаного навчання». 



Юлія Руденко, 

викладач 

Вищого професійного училища № 25, 

м. Київ. 

13.  «Застосування змішаного навчання в освітньому процесі під час 

викладання української мови та літератури». 

Людмила Ленюський, 

 викладач  

 ДНЗ «Мукачівський центр професійно-технічної освіти»,  

Закарпатська область. 

14.  «Нові виклики дарують нові можливості. Впровадження 

технологій змішаного навчання на уроках української мови та 

літератури». 

Галина Андрусишена,  

викладач 

ДПТНЗ «Київське вище професійне училище  

водного транспорту». 

15.  «Методи та прийоми викладання української літератури під час 

змішаного навчання». 

Євгенія Гончар,  

викладач 

Західно-Донбаського професійного ліцею, 

Дніпропетровська область. 

16.  «Використання моделі змішаного навчання при викладанні 

української мови і літератури». 

Інна Канищева, 

викладач 

Нікопольського професійного ліцею, 

Дніпропетровська область. 

17.  «Досвід застосування змішаного навчання під час викладання 

історії». 

Ірина Кушнір, 

викладач 

ДЗП(ПТ)О «Вище професійне училище № 55 м. Дніпро». 

18.  «Сучасні форми і методи на уроках географії в умовах 

дистанційного та змішаного навчання». 

Ольга Цугуй, 

викладач 

Регіонального центр професійно-технічної освіти № 1  

м. Кременчука, 

Полтавська область. 

19.  «Моделювання уроків змішаного навчання з використанням 

сучасних інтерактивних методів». 

Тетяна Мокляк, 



викладач, 

ДНЗ «Запорізький політехнічний  

центр професійно-технічної освіти». 

20.  «Психологія ефективного онлайн навчання. Інструменти». 

Юлія Драган, 

викладач, 

ВСП «Старобільський фаховий коледж  

Луганського національного аграрного університету». 

21.  «Хмарні сервіси та технологія BYOD, як інструменти змішаного 

навчання». 

Наталія Каштан,  

викладач 

ДПТНЗ «Рівненський центр професійно-технічної освіти  

сервісу та дизайну». 

22.  «Створення презентаційних навчальних матеріалів». 

Дар’я Тінькова, 

методист 

Навчально-методичного центру  

професійно-технічної освіти у Черкаській області. 

23.  «Інноваційні педагогічні підходи до організації ефективного 

дистанційного та змішаного навчання». 

Алла Ступак, 

учитель, 

КЗ «Навчально-виховний комплекс  

«Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний  

навчальний заклад» №3»  

 Кам'янської міської ради,  

Дніпропетровська область. 

24.  «Змішане навчання від теорії до практики. Сервіси та навички». 

Лариса Ярова-Терещенко, 

викладач 

Київського професійного ліцею будівництва  

і комунального господарства. 

25.  «Досвід використання цифрових технологій під час викладання 

предметів загальноосвітнього циклу в умовах змішаного навчання». 

Надія Хамідова, 

заступник директора  

з методичної роботи 

Вищого професійного училища № 7 

м. Калуша, 

Івано-Франківська область. 

26.  «Використання елементів проєктної діяльності в умовах 

змішаного навчання на уроках технології». 

Наталя Пацюк, 

викладач 



ДПТНЗ «Київське вище професійне училище  

водного транспорту». 

27.  «Використання моделей змішаного навчання в освітньому 

просторі». 

Олена Бичкова, 

викладач 

Київського вищого професійного училища  

швейного та перукарського мистецтва. 

 

 

Модератор заходу – Марина Таран, методист Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. 


