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П Р Е С - Р Е Л І З 
Шановні колеги, науковці, педагоги, освітяни! Запрошуємо до участі! 

Перший Всеукраїнський відкритий науково-практичний форум 

«ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: 
ВИКЛИКИ, РЕАЛІЇ, СТРАТЕГІЇ» 

ПРИСВЯЧЕНИЙ 30-Й РІЧНИЦІ ВІДРОДЖЕННЯ 
РІШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛІЦЕЮ 

10–13 жовтня 2019 року 
 

 

м. Одеса, 

Комунальний заклад «Рішельєвський ліцей», 65026, вул. Єлісаветинська, 5; 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 65000, вул. Дворянська, 2; 
Одеський національний політехнічний університет, 65044, вул. Шевченка, 1; 

Вірменський культурний центр імені Л.Х. Калустьяна, 65000, Гагарінське Плато, 5. 

 Місія Форуму:  
впровадження ідей інноватизації сучасної освіти в умовах глобалізаційних трансформацій шляхом об’єднання зусиль 

Національного центру «Мала академія наук України», наукових установ і закладів освіти України. 

 Мови Форуму:  

   українська, російська, англійська 

 

Центри (база) трансляції та проведення Форуму: 

http://odgymanosvitu.odessaedu.net/
http://rl.odessa.ua/index.php/uk/yak-nas-znajti
http://onu.edu.ua/ru/
https://opu.ua/about/location_contacts
http://www.mon.gov.ua/ua/
http://www.nas.gov.ua
http://man.gov.ua
http://onu.edu.ua/uk/
http://osvita.odessa.gov.ua/
http://rl.odessa.ua
https://opu.ua/#navbar
http://ooiuv.odessaedu.net/
http://lnau.edu.ua/lnau/
https://kdpu.edu.ua/
https://imzo.gov.ua/
https://nmetau.edu.ua
http://nasoa.edu.ua
http://uipa.edu.ua
http://www.glau.kr.ua
http://ipood.com.ua/
http://chnpu.edu.ua/faculties/history-faculty
https://inst-hist.nethouse.ua/
http://luguniv.edu.ua
http://luguniv.edu.ua/?page_id=192&lang=ru
http://www.history.univ.kiev.ua/kafedra-novitno%d1%97-istori%d1%97-ukra%d1%97ni/
http://kyiv.man.gov.ua/
http://ovputtp.od.ua/
http://www.uaod.org.ua/
http://nmc.ptu.org.ua
https://www.hor.net.ua/?page_id=2151&lang=ru
https://edpro.ua/education
http://iod.gov.ua/events.php
https://klopotenko.com/biografija/


 Аудиторія Форуму:  

науковці, педагогічні працівники, управлінці всіх рангів та всі зацікавлені громадяни України, які запроваджують 

ефективні педагогічні та андрагогічні методики й технології, що сприяють формуванню й розвитку трудового та 
інтелектуального потенціалу країни, генерують ідеї випереджального розвитку освіти в умовах становлення 

інформаційного суспільства. 

 Зміст Форуму передбачає:  

- тренінги, семінари, круглі столи, майстер-класи, виступи та доповіді; 

- ознайомлення з освітніми системами інших країн; 

- обговорення провідних педагогічних ідей, концепцій і програм; 

- міні-конкурс тез доповідей і виступів; 

- веб-виставку освітянських науково-практичних й творчих доробків, проектів та ідей тощо. 

 

10.10.2019 14.00 – 17.00 

11.10.2019 10.00 – 16.00 

12.10.2019 10.00 – 16.00 

13.10.2019 10.00 – 13.00 

 

1. Динамічний розвиток трансдисциплінарної освіти в контексті рекомендацій ЮНЕСКО. 

2. Економічна освіта в умовах інформаційного суспільства. 

3. Основні тенденції реформування загальної середньої освіти на сучасному етапі. 
4. Продуктивні педагогічні технології формування науково-освітнього й трудового потенціалу держави. 

5. Сервіс-інжинірингове забезпечення створення й функціонування освітніх середовищ. 

6. Стратегії електронної освіти: засоби, методики, технології. 

7. Стратегія розвитку інтелектуальних змагань у «школі майбутнього». 

8. Сучасні підходи в системі освітньої аналітики України. 

9. Теоретико-методичні аспекти STEM-освіти в умовах євроінтеграції. 

10. Українська народна спадщина: історико-краєзнавчий аспект. 

11. Інноваційні технології навчання обдарованих дітей та молоді (конференція Інституту обдарованої 
дитини НАПН України в контексті запровадження ідеї наукової освіти у вітчизняну практику). 

  НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ  
Довгий Станіслав (голова науково-програмного комітету), Президент Малої академії наук України, доктор фізико- 

математичних наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Національної  академії педагогічних 

наук України, м. Київ; 

Стрижак Олександр (голова Форуму, науковий консультант), заступник директора з наукової роботи 

Національного центру «Мала академія наук України», доктор технічних наук, старший науковий співробітник,  лауреат  

Державної премії України в галузі освіти, м. Київ; 

Колебошин Валерій (співголова Форуму), директор Комунального закладу «Рішельєвський ліцей», учитель фізики, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент, вчитель-методист, заслужений вчитель України, м. Одеса; 

Бадер Антон, директор Навчально-наукового Інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, доцент, м. Старобільськ, Луганська 
область;  

Висоцька Людмила, директор Державного навчального закладу «Одеське вище професійне училище торгівлі та 

технологій харчування», кандидат педагогічних наук, м. Одеса;  

Гальченко Максим, директор Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, 

кандидат філософських наук, м. Київ; 
Дем’яненко Валентина, завідувач відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала 

академія наук України», кандидат педагогічних наук, м. Київ;  

Завалевський Юрій, в. о. директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», доктор 

педагогічних наук, професор, м. Київ; 
Задорожна Любов, ректор Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», кандидат філософських наук, м. Одеса;  
Кириленко Світлана, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Державної 

наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук, м. Київ;  

Коваленко Олена, ректор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор, м. Харків; 
Коваленко Олександр, директор   Навчально-наукового   інституту   історії    та    соціогуманітарних    дисциплін    імені 

О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, голова правління Чернігівської 

обласної організації Національної Спілки краєзнавців України, кандидат історичних наук, професор, м. Чернігів; 
Коваль Ігор, ректор Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктор політичних наук, професор, м. 

Одеса;  

Кремінський Борис, головний науковий співробітник сектору науково-методичного забезпечення роботи з 

обдарованою молоддю відділу роботи з обдарованою молоддю Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 

освіти», доктор педагогічних наук, м. Київ; 

Основні напрями роботи Форуму: 

Погодинний регламент Форуму (Київський час): 



Купріянов Олександр, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії, доктор технічних 

наук, доцент, м. Харків; 
Лаврентьєва Олена, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання Криворізького 

державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, доцент, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область;  
Лук’янова Лариса, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної 

академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, м. Київ;  

Малиношевська Альона, заступник директора з наукової роботи Інституту обдарованої дитини Національної 

академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, м. Київ;  
Оборський Геннадій, ректор Одеського національного політехнічного університету, доктор технічних наук, 

професор, дійсний член Академії інженерних наук України, заслужений працівник освіти України, м. Одеса;  

Поліщук Ірина, директор Комунального позашкільного навчального закладу «Київська Мала академія наук 

учнівської молоді», кандидат хімічних наук, м. Київ;  

Пройдак Юрій, проректор з наукової роботи Національної металургійної академії України, доктор технічних наук, 

професор, лауреат державної премії України в галузі науки и техніки, м. Дніпро; 
Ростока Марина, старший науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного 

центру «Мала академія наук України», представник Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління 

соціально-педагогічними системами», кандидат педагогічних наук (доктор філософії), м. Київ;  

Савченко Ірина, учений секретар Національного центру «Мала академія наук України», представник Громадської 

організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»,  кандидат  педагогічних  наук,  старший 

науковий співробітник. м. Київ; 

Сидоров Микола, помічник начальника Льотної академії Національного авіаційного університету з інноваційного 

розвитку та загальних питань, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, м. Кропивницький;    

Табачин Андрій, директор ТОВ EdPro, м. Львів; 

Яців Ігор, проректор з наукової роботи Львівського національного аграрного університету, доктор економічних наук, м. Львів. 

  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  
Лісовий Оксен (голова оргкомітету), директор Національного центру «Мала академія наук України», кандидат філософських 

наук, доцент, лауреат Державної премії України в галузі освіти, м. Київ; 

Лончак Олександр (співголова оргкомітету), директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної 

адміністрації, м. Одеса; 

Баніт Ольга, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, м. Київ; 

Вірніна Наталя, завідувач відділу Центру дистанційного навчання Комунального закладу «Рішельєвський ліцей», м. Одеса;  

Волкова Наталія, доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Криворізького державного педагогічного 

університету, кандидат педагогічних наук, доцент, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область; 

Богатий Юрій, завідувач сектору Центру STEM-освіти Комунального закладу «Рішельєвський ліцей», м. Одеса;  

Бондаренко Тетяна, доцент кафедри інформаційних, комп'ютерних технологій і математики Української 

інженерно- педагогічної академії, представник Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-

педагогічними системами», кандидат педагогічних наук, м. Харків;  

Ігнатенко Євгеній, заступник директора з дистанційного навчання Комунального закладу «Рішельєвський ліцей», м. Одеса; 

Кандіба Галина, заступник директора Комунального закладу «Рішельєвський ліцей», м. Одеса;  

Коломоєць Галина, науковий співробітник відділу цифрової освіти та ІКТ Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти», м. Київ; 

Косик Вікторія, науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру 

«Мала академія наук України, м. Київ; 

Кузьменко Ольга, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного 

університету, кандидат педагогічних наук, доцент, м. Кропивницький, Кіровоградська область; 

Кулиш Євген, заступник директора з виховної роботи Комунального позашкільного навчального закладу «Київська Мала 

академія наук учнівської молоді», м. Київ; 

Легун Віктор, директор Державного професійно-технічного навчального закладу «Криворізький центр  професійно- 

технічної освіти», відмінник освіти України. вчитель-методист, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область; 

Лучанінова Ольга, професор кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної академії України, 

доктор педагогічних наук, доцент, м. Дніпро; 

Мельник Оксана, начальник відділу цифрової освіти та ІКТ Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти», кандидат педагогічних наук, м. Київ; 

Петришин Людмила, завідувач кафедри обліку та оподаткування Львівського національного аграрного університету, доктор 

економічних наук, доцент, м. Львів; 

Пижик Андрій, завідувач кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

кандидат історичних наук, доцент, м. Київ; 

Русанова Марина, доцент кафедри політології і правознавства Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат історичних наук, м. Старобільськ, Луганська область;  

Русланова Тетяна, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області, м. Харків; 

Степаненко Ольга, методист Обласного комунального позашкільного навчального закладу «Чернігівська Мала академія 

наук учнівської молоді», м. Чернігів; 

Стрилюк Олена, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка, кандидат історичних наук, доцент, м. Чернігів; 



Теловата Марія, завідувач кафедри обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктор 

педагогічних наук, професор, м. Київ; 

Тувіченко Світлана, заступник директора комунального закладу «Рішельєвський ліцей», м. Одеса;  

Тропіна Ірина, завідувач сектору розвитку інформаційно-цифрової компетентності відділу цифрової освіти та ІКТ 

Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», представник  Громадської  організації  «Школа  адаптивного 

управління соціально-педагогічними системами», м. Київ; 

Труханенко Ганна, заступник директора з навчально-виховної роботи Криворізького природничо-наукового ліцею, 

кандидат педагогічних наук, м. Кривий Ріг; 

Халупко Наталія, завідувач кабінету програмно-методичного забезпечення Національного центру «Мала академія наук 

України», м. Київ; 

Цись Олег, старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання Криворізького державного 

педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область; 

Цокур Ольга, завідувач кафедри педагогіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктор педагогічних 
наук, професор, м. Одеса; 

Черевичний Геннадій, доцент  кафедри  новітньої  історії  України  Київського  національного  університету  імені  

Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, м. Київ; 

Шевченко Валентина, директор Березівського вищого професійного училища Одеського національного політехнічного 

університету, м. Березівка, Одеська область; 

Шульга Валентина, завідувач науково-організаційного відділу Інституту обдарованої дитини НАПН України, м. Київ;  

Юда Лариса, заступник директора з виховної роботи, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної 

роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук, м. Чернігів;  

Юров Олександр, завідувач відділу міжнародних масових заходів Центру ЮНЕСКО «Мала академія наук України», 

Національного центру «Мала академія наук України», кандидат технічних наук, член-кореспондент Академії технологічних наук 

України, м. Київ;. 

Янчук Олена, провідний економіст планово-фінансового відділу Національного центру «Мала академія наук України», 

здобувач освіти Національної академії статистики, обліку та аудиту, м. Київ.  

 Технологія реєстрації для участі у Форумі (дедлайн – 30.09.2019 р.):  

 здійснити реєстрацію учасника Форуму в reestr-form; 

 здійснити оплату організаційного внеску (забезпечує розходи на виготовлення електронного/друкованого збірника, 

сертифіката, програми та на поточні заходи щодо організації і проведення Форуму) після підтвердження теми 

доповіді/публікації за реквізитами: 

Отримувач: Національний центр «Мала академія наук України» 
ЄДРПОУ: 32827468 

Рахунок: 31251360211818 

Банк: ДКСУ м. Київ 

МФО: 820172 

Сума: 400 грн 
Вказати призначення платежу (обрати за потрібне): 

– Організаційний внесок учасника Open Forum-ITME-CRS-2019; 

– Благодійний внесок на організацію і проведення Open Forum-ITME-CRS-2019 (за бажанням) – обсяги не обмежені поза оргвнеском. 

*ОБОВ’ЯЗКОВО вказати ПІБ учасника Форуму (без скорочень) 
**Харчування, проїзд і проживання учасників відбувається за рахунок сторони, що гарантує умови відрядження 

 Умови роботи Форуму:  

За результатами проведення форуму планується: 
1. Реал-, онлайн- і оффлайн-обговорення проблематики за напрямами Форуму засобами сайтових структур. 

2. Публікація збірника матеріалів Форуму відповідно до електронної реєстрації учасників і поданих 

авторами тез доповідей (дедлайн – 10.09.2019 р.). 

***Вимоги до оформлення тез доповіді: 
формат сторінки А 4; поля (всі) – 2 см; шрифт – Times New Roman, кегль 14; 

міжрядковий інтервал – 1;  по  центру  шрифтом  кегль  10  –  напрям  форуму; 

праворуч прізвище, ім’я, по-батькові автора(ів) жирним шрифтом; далі-нижче 

курсивом – e-mail автора; у наступному рядку курсивом – назва освітнього 

закладу/установи, організації, населеного пункту; далі – Назва статті по центру 

рядка Жирним шрифтом. Далі  (після  пропуску  одного  рядка)  –  текст  статті, 
після якого – Використані джерела (список використаних джерел; посилання у 

тексті на літературу і посилання на електронні ресурси записуються у квадратних 

дужках, наприклад – [1, c. 10] або [1]). Обсяг тез – 1-3 повних сторінки. Публікація 

електронного/друкованого збірника при сплаті у повному обсязі організаційного 
внеску – безкоштовно. Матеріали тез відправити  до  оргкомітету  форуму 

засобами електронної пошти: openforum.itmecrs@gmail.com 

Увага! Після підтвердження оргкомітетом включення до програми виступу й тез до друку всім учасникам 

Форуму буде надіслано повідомлення засобами електронної пошти, що вказана при електронній реєстрації. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE66W6izHgl5RWOxXhulmlO4sIFNKPQNz_rgaiU-SNrQkWCA/viewform
mailto:openforum.itmecrs@gmail.com


***Приклад оформлення тез доповіді: 
 

3. Публікація наукових статей у періодичних фахових та наукометричних виданнях 
закладів співорганізаторів: 

 Національний центр «Мала академія наук України» 
Наукові записки Малої академії наук України. Серія «Педагогічні науки»: збірник наукових праць. 

Контакти: Савченко Ірина Миколаївна (тел. +38(097) 960-00-92, savchenko_irina@ukr.net). Сайт видання: http://man.org.ua. 

 Українська інженерно-педагогічна академія 
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наукових праць (Наукове фахове видання України. 

Затверджений постановою Президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1, у переліку за № 1006, Index Copernicus). 

Контакти: Максименко Олеся Миколаївна (тел.+38(057)7312862, +38(057)7337985, sbornik@uipa.edu.ua). Сайт видання: 
http://uipa.edu.ua. 

 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць. (Наукове фахове видання 

України. Затверджений постановою Президії ВАК України від 10.11.2010 р. № 1-05/7; Наказ МОН України від 

13.07.2015, 

№ 747). Контакти: Баніт Ольга Василівна, тел. +38(096) 5964834, +38(066) 3585223, е-mail: olgabanit@ukr.net. 

 Національна металургійна академія України 
Проблеми економіки та політичної економії. Контакти:

 Тарасевич Віктор Миколайович (тел. 

+38(0562) 474242; е-mail: polecon.ukr@gmail.com). Сайт видання: http://politeco.nmetau.edu.ua. 

 Державна установа «Інститут модернізації змісту освіти» 
Проблеми освіти: збірник наукових праць (Наукове фахове видання України. Наказ Міністерства 

освіти і науки України від 24.10.2017 № 1413) Контакти: Пугач Анжеліна Володимирівна 

http://nvd@imzo.gov.ua. 

Нові технології навчання: збірник наукових праць» (Наукове фахове видання України. Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 № 1413). Контакти: Пугач Анжеліна Володимирівна 
http://nvd@imzo.gov.ua. 

 Інститут обдарованої дитини НАПН України 
Освіта та розвиток обдарованої особистості: науково-методичний журнал (Наукове фахове 

видання України, затверджене ДАК України: наказ МОН України від 04.07.2013 р. № 893, наказ МОН України 

від 17.01.2014 р.   № 41).   DOI:   10.32405/2309-3935.   Контакти:   Ласкова-Ярмоленко   Анастасія   
Олександрівна (тел. +38(093) 1810413, е-mail: iod.ukraine@gmail.com). Сайт видання: http://otr.iod.gov.ua. 

4. Сертифікація учасників за офіційною електронною реєстрацією з урахуванням  академічного  часу 

опанування тематичних модулів основного програмного матеріалу Форуму  при  оплаті  оргвнеску  в  повному  

обсязі – безкоштовно. 
5. Відзначення Дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів переможців міні-конкурсу тез-доповідей за номінаціями, 

що окреслено напрямами Форуму. 
6. Планується нагородження відомчими відзнаками найактивніших представників з організації та 
участі в заході, а також представлення установ-співорганізаторів до Почесної грамоти інноваційного 

партнера Національного центру «Мала академія наук України». 

 

Контактні особи: 

Вікторія Косик  тел. +38(050)9083964,  e-mail: vikkosyk@gmail.com 
Марина Ростока  тел. +38(096)7684707,  e-mail: openforum.itmecrs@gmail.com 
Світлана Тувіченко  тел. +380985507565;  e-mail: svetiktuw2011@gmail.com 

Проект програмного регламенту буде розміщено на сайтах співорганізаторів 
за результатами електронної реєстрації. 

З повагою, Засновники Форуму! 

СЕРВІС-ІНЖИНІРИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ 

Степаненко Артур Гнатович 
ddd@ddd.ua 

Національний центр «Мала академія наук України», м. Київ 

 
Побудова онтологічних графів у середовищі 

ТОДОАС 
Текст… 

Використані джерела: 

1. Стрижак А.Е. Таксономические характеристики онтологических систем. Бионика интеллекта. 2014. № 2 (83). С. 24–29. 
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