ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
учасників виставки
«Освіта та кар’єра - 2021»
листопад 2021 року

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

12 листопада 2021
14.00

Панельна дискусія «Виклики «цифровізації» в підготовці фахівців ІТ-галузі»
Модератор заходу:
Петровська Тетяна Василівна, директор Центру допрофесійної підготовки та обдарованої
учнівської молоді Інституту розвитку освіти Національного авіаційного університету,
кандидат педагогічних наук.
Учасники:
Завгородній Сергій Олександрович, декан Факультету аеронавігації, електроніки та
телекомунікацій Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук;
Одарченко Роман Сергійович, завідувач кафедри телекомунікаційних та
радіоелектронних систем Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій
Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, доцент;
Габрусенко Євген Ігорович, доцент кафедри електроніки, робототехніки і технологій
моніторингу та інтернету речей, координатор профорієнтаційної роботи Факультету
аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету,
кандидат технічних наук, доцент;
Лазарєва Галина Робертівна, директор Інституту розвитку освіти Національного
авіаційного університету, заслужений працівник освіти України;
Бруяка Ольга Олегівна, завідувач кафедри базових та спеціальних дисциплін Інституту
розвитку освіти Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук, доцент;
Артамонов Євген Борисович, доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління
Факультету кібербезпеки, комп’ютерної і програмної інженерії Національного авіаційного
університету, кандидат технічних наук;
Хлищиборщ Петро Олегович, студент 4-го курсу кафедри комп’ютеризованих систем
управління Факультету кібербезпеки, комп’ютерної і програмної інженерії Національного
авіаційного університету;
Юсенко Адам Сергійович, студент 4-го курсу кафедри комп’ютеризованих систем
управління Факультету кібербезпеки, комп’ютерної і програмної інженерії Національного
авіаційного університету;
Лешинський Олег Львович, заступник директора Відокремленого структурного підрозділу
«Фаховий коледж інженерії та управління Національного авіаційного університету»,
кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Рябчук Наталія Анатоліївна, голова циклової комісії інженерії програмного забезпечення
Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії та управління
Національного авіаційного університету»;
Куликов Ілля Станіславович, студент 3-го курсу освітнього ступеня «Бакалавр» за
спеціальністю Комп’ютерна інженерія Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий
коледж інженерії та управління Національного авіаційного університету»;
Михайлик Юрій Володимирович, студент 3-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня
«Молодший спеціаліст» за спеціальністю Телекомунікації та радіотехніка Відокремленого
структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії та управління Національного
авіаційного університету»;
Нечай Єгор Олександрович, студент 3-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня
«Молодший спеціаліст» за спеціальністю Телекомунікації та радіотехніка Відокремленого
структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії та управління Національного
авіаційного університету».
Цільова аудиторія: освітяни, науковці, студенти коледжів, учні 10-11 класів закладів

загальної середньої освіти.
Питання, що обговорюватимуться:
1. Передача та захист інформації у телекомунікаційних мережах;
2. Прийомо-передавальні пристрої та антени у бездротових мережних технологіях;
3. Навчання проєктуванню і програмуванню електронних пристроїв до, під час і після
карантину;

4. Цифровізація - провідний тренд сучасності;
5. Осучаснення змісту математичної освіти студентів бакалаврського рівня підготовки

спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія на прикладі розділу «Векторна алгебра;
6. Дистанційна освіта та покоління Z;
7. Значення вивчення англійської мови для студентів ІТ-спеціальностей;
8. Проблеми та перспективи цифрової трансформації в Україні;

Платформа: Zoom
Реєстрація для участі за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1P9PZQbepUYtj_eoHiYvb72oRG4Y7g1lBFXIFyX6tuqk/edit

Додаткова інформація: http://iro.nau.edu.ua/
Підключитися до конференції:

https://zoom.us/j/98589918253?pwd=bWp0Ykx2QkpoYUcxbUNHbHBWM0hhdz09
Ідентифікатор конференції: 985 8991 8253
Код доступу: PG08vB

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

12 листопада 2021
13.00 – 14.00

Онлайн зустріч «Податковий університет: успіх підтверджений історією. Step by step…»
із майбутніми вступниками»
Модератор заходу:
Тарнавська Валентина Валентинівна, завідувач відділу профорієнтаційної роботи,
практики та сприяння працевлаштуванню Навчально-наукового центру організації
освітнього процесу Університету державної фіскальної служби України.
Учасники:
Мілевська Альона Олександрівна, відповідальний секретар приймальної комісії
Університету державної фіскальної служби України, кандидат юридичних наук, доцент;
Кушнір Наталія Віталіївна, фахівець консультаційного центру з питань прийому на
навчання до Університету державної фіскальної служби України, провідний фахівець
відділу профорієнтаційної роботи, практики та сприяння працевлаштуванню Навчальнонаукового центру організації освітнього процесу Університету державної фіскальної
служби України;
Заєць Світлана Володимирівна, в. о. ректора Університету державної фіскальної служби
України, кандидат економічних наук, доцент;
Монаєнко Антон Олексійович, в. о. першого проректора Університету державної
фіскальної служби України, доктор юридичних наук, професор;
Шевчук Олег Анатолійович, директор Науково-дослідного інституту фіскальної політики
Університету державної фіскальної служби України , доктор економічних наук, професор;
Пілевич Оксана Анатоліївна, директор Ірпінського фахового коледжу економіки та права,
кандидат педагогічних наук.
Питання, що обговорюватимуться:
Університет – освітній простір майбутнього
Навігація вступу 2022
Пріоритети навчання та особистісного зростання
Презентація освітніх програм
Дуальна освіта – успішне майбутнє для кожного здобувача

Екскурс Університетом
Цільова аудиторія:
здобувачі (учні, вихованці, студенти, слухачі) закладів загальної середньої освіти,
позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти
Робоча платформа BigBlueButton:
https://bbb2.nusta.edu.ua/b/bbb-ea3-ltu-72q

19 листопада 2021
14.00 – 16.00

День відкритих дверей

Модератор заходу:
Тарнавська Валентина Валентинівна, завідувач відділу профорієнтаційної роботи,
практики та сприяння працевлаштуванню Навчально-наукового центру організації
освітнього процесу Університету державної фіскальної служби України.
Учасники:
Мілевська Альона Олександрівна, відповідальний секретар приймальної комісії
Університету державної фіскальної служби України, кандидат юридичних наук, доцент;
Кушнір Наталія Віталіївна, фахівець консультаційного центру з питань прийому на
навчання до Університету державної фіскальної служби України, провідний фахівець
відділу профорієнтаційної роботи, практики та сприяння працевлаштуванню Навчальнонаукового центру організації освітнього процесу Університету державної фіскальної
служби України;
Заєць Світлана Володимирівна, в. о. ректора Університету державної фіскальної служби
України, кандидат економічних наук, доцент;
Монаєнко Антон Олексійович, в. о. першого проректора Університету державної
фіскальної служби України, доктор юридичних наук, професор.
Реєстрація для участі за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1n_LPDjh3FvBHlYO3XGFn8kp5lDSLhvPc-O0FAG4jijs/edit
Робоча платформа BigBlueButton:
https://bbb2.nusta.edu.ua/b/bbb-ea3-ltu-72q
Додаткова інформація: https://www.nusta.edu.ua

УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ

12 листопада 2021
15.00 – 15.30

Круглий стіл ««Формування адаптивності кризовим викликам сучасності: колаборація
освіти, науки, бізнесу»
Доповідачі:
Доброскок Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
професійної освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
Різник В’ячеслав Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з
навчально-методичної роботи, Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
Басюк Любов Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти,
Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
Лукашевич Юлія Леонідівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри професійної
освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
Ржевська Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
професійної освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
Хищенко Олег Олександрович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і
методики технологічної освіти та комп'ютерної графіки, Університет Григорія Сковороди в
Переяславі;
Якуба Василь Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри цифрових
технологій навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

Цільова аудиторія: освітяни, менеджмент закладів освіти, представники бізнесу та
креативних індустрій, студентство, представники наукових парків та інноваційних центрів,
бізнес-ментори тощо.
Питання, що обговорюватимуться:
1.
Формування портфоліо інноваційних колабораційних проектів освіти, науки та
бізнесу для розвитку бренду закладу освіти.
2.
Активація ролі закладу освіти як акселератора інноваційних ідей для розвитку
регіонального бізнесу.
3.
Досвід Центру інноваційного навчання та трансферу технологій Університету
Григорія Сковороди в Переяславі в інтенсифікації взаємодії освіти, науки та бізнесу
регіонального та світового масштабу.
https://us02web.zoom.us/j/9338618909?pwd=ZlU3RHROaTNFL0s5Ymk3RTVyWFFmQT09
Ідентификатор конференции: 933 861 8909
Код доступа: 705622

Харківський національний медичний університет
13 листопада

11.00

Презентація конкурсної роботи «КОМПЛЕКСНЕ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ »
Проводить:
Лісовий Володимир Миколайович – Голова Вченої ради Харківського національного
медичного університету
Капустник Валерій Андрійович – ректор Харківського національного медичного
університету
Лещина Ірина Володимирівна – проректор з науково-педагогічної роботи Харківського
національного медичного університету
В’юн Валерій Васильович – директор Навчально-наукового інституту післядипломної
освіти Харківського національного медичного університету
Штикер Станіслав Юрійович – доцент кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології
Харківського національного медичного університету
Летік Іван Васильович – проректор з науково-педагогічної роботи Харківського
національного медичного університету
Власенко Олена Миколаївна – провідний фахівець Навчально-наукового інституту
післядипломної освіти Харківського національного медичного університету
Домніна Ірина Миколаївна – провідний фахівець Навчально-наукового інституту
післядипломної освіти Харківського національного медичного університету
Олійник Антон Олександрович – доцент кафедри травматології та ортопедії Харківського
національного медичного університету
Платформа: Zoom
Ідентифікатор: 938 5673 2763
Код доступу: 567309
URL конференції:
https://zoom.us/j/93856732763?pwd=SVVNenhDR05OOG9CR2FOZXkrbXkvZz09

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
11 листопада
12.00

Презентація конкурсної роботи «Розроблення та впровадження STEM-освіти у закладі
вищої освіти»
Проводить:
Вировець Сергій Валерійович, доцент кафедри "Електричні апарати" Національного
технічного університету "Харківський політехнічний інститут";
Сінческул Олександр Леонідович, доцент кафедри "Хімічна технологія неорганічних

речовин, каталізу та екології" Національного технічного університету "Харківський
політехнічний інститут";
Петров Сергій Олександрович, доцент кафедри "Органічний синтез та нанотехнології";
Мінакова Ксенія Олександрівна, доцент кафедри "Фізика" Національного технічного
університету "Харківський політехнічний інститут";
Радогуз Сергій Анатолійович, начальник методичного відділу Національного технічного
університету "Харківський політехнічний інститут";
Орендарчук Юлія Володимирівна, асистент кафедри "Ливарне виробництво"
Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";
Петров Сергій Анатолійович, інженер І-ї категорії кафедри "Інформаційні технології та
системи колісних і гусеничних машин ім. О. О. Морозова" Національного технічного
університету "Харківський політехнічний інститут";
Білик Юлія Сергіївна, інженер І-ї категорії методичного відділу Національного технічного
університету "Харківський політехнічний інститут";
Zoom
Meeting ID:
845 0176 5629
Код доступу: 1

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
10 листопада 2021 року
13.00

Презентація конкурсної роботи «Інноваційна педагогічна діяльність в умовах
цифровізації освіти»
Проводить:
Кучин Юрій Леонідович, ректор Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця, професор.
Науменко Олександр Миколайович, перший проректор з науково-педагогічної роботи та
післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця,
професор;
Власенко Олег Миколайович, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, професор;
Канюра Олександр Андрійович, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, професор;
Кучеренко Інна Іванівна, заступник начальника навчально-методичного відділу
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця ;
Горова Олена Сергіївна, начальник відділу організаційно-педагогічної роботи та
довузівської підготовки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;
Микитенко Павло Васильович, доцент кафедри медичної і біологічної фізики та
інформатики Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;
Васильєв Артем Володимирович, доцент кафедри загальної хірургії №2 Національного
медичного університету імені О.О.Богомольця.
Мельник Володимир Степанович, професор кафедри неврології Національного
медичного університету імені О.О.Богомольця, професор;
Гринзовський Анатолій Михайлович, завідувач кафедри медицини надзвичайних ситуацій
та тактичної медицини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця,
професор;
Біденко Наталія Василівна, професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та
профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця, професор;
Остапко Олена Іванівна, професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та
профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця , професор;

Луцак Олена Олександрівна, асистент кафедри медицини надзвичайних ситуацій та
тактичної медицини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця,
кандидат медичних наук;
Калашченко Светлана Ігорівна. старший викладач кафедри медицини надзвичайних
ситуацій та тактичної медицини Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця;
Курілова Наталія Володимирівна, провідний фахівець відділу організаційно-педагогічної
роботи та довузівської підготовки Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця.
Платформа ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/81670917574
Ідентификатор конференції: 816 7091 7574

