МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ
імені ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

“ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ”
(27 вересня 2019 року)

КИЇВ – 2019

ПРОГРАМА
ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі
вищих військових навчальних закладів та можливі шляхи їх вирішення”

27 вересня 2019 року
ТЕМА ВИСТУПУ

ЧАС

Відкриття конференції.
Вступне слово.
Вступне слово.

ДОПОВІДАЧ

Заступник начальника Національного
08.50-08.55 університету оборони України імені Івана
Черняховського з навчальної роботи
5 хв.
кандидат військових наук, доцент,
генерал-майор Сергій САЛКУЦАН
аташе Королівства Норвегія,
08.55-09.00 Військовий
підполковник Боє Гардер Ліллєруд
5 хв.
(Boye Garder LILLERUD, NOR)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Директор організації “Ініціатива

Модернізація навчання.

09.00-09.30 з дистанційного навчання”,
доктор філософії Сає ШАТЦ
30 хв.

(Sae SHATS, USA)
Голова Секції освітніх та навчальних технологій
ОЗС
НАТО
з
питань
Тенденції в електронному навчанні – 09.30-09.50 Командування
трансформації
що працює?
20 хв.
Пол ТУРКЕТЛ
(Paul THURKETTLE, GBR)
Роль дистанційного навчання у
Інституту Джефферсона,
09.50-10.10 Президент
доктор філософії Аарон ПРЕСНАЛЛ
міжнародному
військовому
20 хв
(Aaron PRESNALL, USA)
співробітництві.

Ефективність дистанційного навчання
у системі вищої освіти Польщі.
порталу Програми NATO DEEP
Тематичні
дослідження
– 10.10-10.30 Координатор
доктор філософії, доцент Пьотр ГАВЛІЧЕК
Ягеллонський
університет
та
20 хв.
(Piotr GAWLICZEK, PОL)
Університет Вармії та Мазури у
Ольштині.
10.30-11.00 Учасники конференції
Перерва.
30 хв.

Начальник наукового центру дистанційного
Національного університету оборони
Розвиток
системи
дистанційного 11.00-11.30 навчання
України імені Івана Черняховського
навчання Збройних Сил України.
30 хв.
кандидат технічних наук,
підполковник Максим ТИЩЕНКО
Доцент
кафедри
програмної
інженерії
Технології стають простіше, а зміст 11.30-11.50 Харківського
національного
університету
радіоелектроніки
складніше.
20 хв.
кандидат технічних наук, доцент Віктор КАУК

11.50-13.00 Учасники конференції
80 хв.
ЗАСІДАННЯ РОБОЧИХ СЕКЦІЙ
13.00-16.30 Учасники конференції
Обговорення і прийняття рішення за 16.40-16.50 Учасники конференції
результатами конференції.
10 хв.
Перерва. Колективне фотографування.

Заступник
начальника
Національного
університету оборони України імені Івана
Черняховського з навчальної роботи
Підписання Угоди про членство у
військових наук, доцент,
16.50-17.10 кандидат
генерал-майор Сергій САЛКУЦАН
партнерській мережі дистанційного
20 хв.
Директор організації “Ініціатива з дистанційного
навчання.
навчання”
доктор філософії Сає ШАТЦ
(Sae SHATS, USA)
Заступник
начальника
Національного
університету оборони України імені Івана
Закриття конференції.
17.10-17.20 Черняховського з навчальної роботи
Заключне слово.
10 хв.
кандидат військових наук, доцент,
генерал-майор Сергій САЛКУЦАН

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ РОБОЧИХ СЕКЦІЙ
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перша група 13.00-13.40
друга група 13.50-14.30
ТЕМА ВИСТУПУ

Як оптимізувати он-лайн контент для
навчання.
Основні
правила
використання
мультимедіа у презентаціях та лекціях,
огляд
важливих
елементів,
які
допоможуть
забезпечити
та
підтримати мотивацію студентів.
Візуальний дизайн в дистанційних
курсах: Як зробити зрозуміло та
привабливо?
Чотири принципи візуального дизайну.
Правила візуалізації даних.
Зображення в дистанційних курсах:
краще один раз побачити.
Основи типографіки: коли шрифти
мають значення.
Використання інструментів H5P для
створення інтерактивних навчальних
посібників іноземними мовами.
Організація освітнього процесу із
вивчення іноземних мов у навчальнонауковому центрі мовної підготовки
Національної академії Служби Безпеки
України.
Забезпечення іншомовної підготовки
інтерактивними
лінгвістичними
посібниками власного виробництва та їх
впровадження.
Використання комп’ютерних програм
сторонніх розробників для створення
інтерактивних навчальних посібників (на
прикладі інструментальних засобів H5P).
Практичні
аспекти
створення
інтерактивних мультимедійних курсів.
Демонстрація основних видів навчального
матеріалу в електронному курсі.
Приклади методичних і дизайнерських
прийомів
трансформації
навчального
матеріалу у мультимедійний навчальний
ресурс.
Перерва.

МІСЦЕ

ДОПОВІДАЧ

Big Idea

Офіцер відділу дистанційного
навчання коледжу Норвезького
університету оборони
командер Геір ІСАКСЕН
(Geir ISAKSEN, NOR)

Responsibility

Завідувач
науково-дослідної
лабораторії з проблем протидії
злочинності
Харківського
національного
університету
внутрішніх справ
кандидат юридичних наук, доцент,
підполковник юстиції
Костянтин БУГАЙЧУК

Professionalism

Провідний
інспектор-методист
навчально-наукового
центру
мовної
підготовки
Національної академії Служби
безпеки
України
Андрій ДЖУЖА

Openness

Директор
з
маркетингу
Technomatix E-learning Solutions
Олексій КРИВОПІШИН

14.30-15.00
30 хв.

Учасники конференції

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ
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перша група 15.00-15.40
друга група 15.50-16.30
ТЕМА ВИСТУПУ
Цифрова грамотність – вибір цифрових
інструментів для освітян (вебінар).
Демонстрація
набору
цифрових
інструментів покращення обізнаності,
навичок і вмінь педагогів для виявлення,
доступу, управління, інтеграції, оцінки,
аналізу і синтезування цифрових ресурсів,
нових знань, засобів комунікації та взаємодії
з іншими учасниками освітнього процесу.
Ознайомлення аудиторії із штучним
інтелектом, розширеним пошуком та
віртуальною реальністю, використання
технології blockchain у навчанні та
вихованні.
Засоби швидкого створення тестових
питань для Moodle.
Розглядаються
засоби
швидкого
створення тестових питань для Moodle з
використанням шаблона Word та XMLконвертора.
Додаткові інструменти в Moodle.
OAuth2 – вхід у систему.
Google Drive – синхронізація с хмарою.
Блок – звіти, що налаштовуються.
Плагіни:
віртуальна лабораторія програмування;
відвідуваність.
Система
дистанційного
навчання
Державної прикордонної служби України
Історія
розвитку
та
організації
дистанційного навчання у Державній
прикордонній службі України в ДПСУ.
Програмно-технічне забезпечення ДН.
Реєстрація
та
запис
на
курси
дистанційного навчання.
Організація
навчального
процесу.
Консультаційна робота.
Організація поточного та підсумкового
контролю.
Зворотній зв’язок.
Перспективи
розвитку
ДН
у
Держприкордонслужбі.

МІСЦЕ

ДОПОВІДАЧ

Big Idea

Координатор
дистанційного
навчання
Школи
НАТО,
Обермергау,
Дріжджі РОМАН
(Mr. Gigi ROMAN, ROU)

Responsibility

Доцент
кафедри
Київського
Національного
університету
будівництва
і
архітектури
кандидат
технічних
наук,
доцент,
Олександр ЩЕРБИНА

Professionalism

Доцент
кафедри
програмної
інженерії
Харківського
національного
університету
радіоелектроніки
кандидат технічних наук, доцент
Віктор КАУК
Начальник центру дистанційних
технологій
підвищення
кваліфікації Національної академії
Державної прикордонної служби
України
полковник Сергій ХОМ’ЯК

Openness

Старший
офіцер-програміст
центру дистанційних технологій
підвищення
кваліфікації
Національної академії Державної
прикордонної служби України
капітан В’ячеслав ЧЕРНЕЦЬКИЙ

