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Шановні учасники конгресу 
„Наука і освіта в епоху цифрових 
технологій“,

Ми всі усвідомлюємо, що освіта 
є потужним та ключовим 
інструментом впливу на 
подальший сталий розвиток 
добробуту громадян та країни 
в цілому. Освіта формує нові 
покоління людей, здатних 
до самореалізації, створення 
інновацій та технологічних 
проривів в умовах руху до 
інноваційної економіки та 
інформаційного суспільства. 
Хочу наголосити, що у своїй 
програмі Уряд визначив 
одним із найважливіших 
пріоритетів здійснення цифрової 
трансформації країни. Це, 
зокрема, передбачає підняття 
рівня цифрових навичок та 
компетентностей учнів, вчителів 
та громадян у цілому.

Реформа Нової української школи 
була і залишається для нас пріоритетом. Вагомою складовою цієї реформи 
є формування цифрової компетентності учасників освітнього процесу, яка є 
наскрізною, і володіння нею наразі вимагається не лише від вчителів інформатики, 
а й від усіх вчителів і учнів.

Стосовно інших питань дигіталізації освіти: МОН наразі напрацьовує низку 
стратегічних документів, які визначатимуть візію та дорожню карту цього процесу, 
створює нові стандарти цифрових компетентностей педагогічних працівників та 
учнів. Як Ви знаєте, ми розпочали впровадження нового стандарту в початковій 
школі. Триває робота над стандартом середньої школи, який включатиме, 
зокрема, і стандарт цифрової компетентності учнів. Майже закінчена робота над 
створенням опису стандарту цифрової компетентності педагогічних працівників.

Ми поступово оцифровуємо управлінські процеси, використовуємо цифрові 
технології для підтримки конструктивного діалогу і отримання зворотного зв’язку 
зі всіма учасниками освітнього процесу: з керівниками, вчителями, батьками 
тощо. У системі освіти тривають пілотні проєкти з медіаграмотності, кібербезпеки, 
впровадження цифрових підручників. Ми віримо, що електронні підручники та 
інші цифрові освітні ресурси допоможуть вчителям покращити ефективність 
освітнього процесу, підвищать мотивацію учнів і результативність навчання. Для 
дітей, які вже народжуються зі смартфоном в руках, неприродньо навчатись в 
освітньому середовищі минулого століття.

Ми з повагою та вдячністю ставимось до всіх небайдужих до освітньої реформи 
партнерів, експертів, інших стейкхолдерів, які вкладають власні зусилля у 
впровадження змін. Ми вдячні нашим колегам з Посольства Федеративної 
Республіки Німеччина та Goethe-Institut в Україні, з якими вже декілька років 
поспіль успішно співпрацюємо в різних проєктах, зокрема:

- підвищення кваліфікації, навчальна платформа та онлайн-курси для вчителів
початкових класів для „Нової української школи“;

- CLIL: створення мережі, яка сприяє міждисциплінарному навчанню (викладання 
різних предметів німецькою мовою);

- практична підготовка нових викладачів німецької мови в Україні в рамках 
університетської співпраці.

Ми вдячні організаторам з Посольства Федеративної Республіки Німеччина та 
Goethe-Institut в Україні за увагу до питань дигіталізації освіти і за цей захід.

Ми впевнені, що учасники конгресу під час проведення дискусій, воркшопів та 
практичних семінарів отримають нові ідеї, ознайомляться з новими підходами, 
сучасними цифровими тенденціями, з новими можливостями для свого особистого 
розвитку та розвитку своїх учнів. 

Ганна Ігорівна Новосад,

Міністр освіти і науки України
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Любі учасники!

Від щирого серця вітаю Вас на 
конгресі „Наука і навчання в епоху 
цифрових технологій“! Goethe-In-
stitut проводить цей конгрес 
разом з Міністерством освіти та 
науки України, щоб започаткувати 
дискусію довкола глибоких 
трансформаційних процесів 
у галузі освіти, спричинених 
дигіталізацією, та окреслити 
конкретні можливості, які 
відкривають перед нами цифрові 
технології.

Зміни, викликані дигіталізацією, 
відчувають усі в усьому світі. 
Освітяни, учні, студенти, їхні 
батьки, всі причетні до галузі освіти 
сьогодні мають справу з широкою 
пропозицією цифрових форматів 
і можливостей, які, з одного 
боку, вимагають компетентного 
використання, з іншого, ставлять 
перед користувачами нові виклики 
й підіймають нові питання. Що 
таке штучний інтелект? Яке 

його значення у навчальному процесі? Як змінюється роль учителя? Яким бути 
майбутньому профілю професійної компетентності вчителя? Яким має бути зміст 
освіти? Які вміння та навички слід тренувати? Які освітні цілі потрібно сформулювати 
по-новому? Як втілити у життя дигітальні стратегії, такі як Нова українська школа? Чи 
пройде процес дигіталізації однаково в Україні, в Німеччині та в усьому світі? Чи буде 
взагалі існувати сьогоднішня модель школи в майбутньому? 

Ці питання визначили три головні цілі конгресу. По-перше, ми поговоримо з 
провідними експертами у галузі дигіталізації освіти про те, як нам краще підготувати 
учнів і студентів до життя та ринку праці, що постійно змінюються. По-друге, ми 
проведемо воркшопи та практичні семінари, де вчителі зможуть отримати конкретні 
знання, як досягти нових цілей навчання, при цьому не втратити мотивації та 
задоволення від своєї праці. Теми пропонованих заходів стосуються не тільки 
викладання німецької мови як іноземної, а й інших предметів. Тому ми раді вітати 
серед учасників учителів і викладачів різних дисциплін. По-третє, цей конгрес є 
своєрідним початком інтерактивного освітнього онлайн-конгресу, який ми запустимо 
2020 року – тоді ще більше українських вчителів, передусім з віддалених селищних 
регіонів, теж матимуть користь від наших лекцій, семінарів і воркшопів.

Вже цього року ми транслюватимемо доповіді експертів наживо онлайн, тому 
запрошуємо усіх охочих долучитися до перегляду. Також ми з нетерпінням чекаємо 
на пряму трансляцію з воркшопу для програмувальників, який проходить одночасно 
з нашим конгресом. Шведські й українські учні шкіл-учасниць проєкту PASCH „Школи: 
партнери майбутнього“ покажуть нам результати своєї роботи над квіз-застосунком. 
Тож від теорії переходимо до практики!

Бажаю Вам цікавих дискусій, нових ідей для Ваших шкіл, нових знайомств і початку 
майбутніх співпраць!

Беате Кьолер,

директор Goethe-Institut в Україні 

Шановні учасники конгресу! 

Цифрові формати та 
інформаційно-комунікац ійн і 
технології  вже давно увійшли 
у наше щоденне життя і стали 
його невіддільною частиною. 
Вони змінюють способи нашого 
спілкування у професійній 
та приватній сфері, пошуку 
та опрацювання інформації, 
вивчення та використання 
іноземних мов. Реагувати на ці 
зміни та не відставати від них 
– це виклик, який стоїть перед 
школами та закладами вищої 
освіти в усьому світі. Що потрібно 
зробити для того, щоб наші діти 
були обізнаними користувачами 
соціальних мереж? Як їм навчитися 
критично сприймати величезний 
потік цифрової інформації? 
Які компетентності  потрібні в 
епоху штучного інтелекту? Як 
освітнім закладам формувати та 
розвивати ці компетентності? 

Конгрес „Наука і навчання в епоху цифрових технологій“ – це майданчик, де 
експерти з різних країн можуть поділитися своїми думками та досвідом щодо 
використання на уроці цифрових технологій як навчального матеріалу, форми 
навчання та його змісту. Зрештою, нові технологічні можливості мають принести 
учням користь і зробити навчання привабливим. 

Україна розпочала широкомасштабну освітню реформу. Це шанс закріпити в 
освітніх програмах інноваційні методи навчання та викладання, нові підходи 
до освіти, зорієнтовані на потреби майбутнього, критичне осмислення та 
опрацювання цифрової інформації. Уряд Німеччини підтримує Україну у прагненні 
реформувати освіту та модернізувати освітні заклади відповідно до міжнародних 
стандартів, щоб підготувати учнів і вчителів до сучасних і майбутніх викликів 
ринку праці, науки, практичного життя. Goethe-Institut – головний партнер 
Уряду Німеччини з цих питань. Адже він опікується не лише німецькою мовою, 
а й виступає експертом з питань дигітального навчання у школі. Конкретною 
є і співпраця України та Німеччини у галузі вищої освіти, передусім у рамках 
програми Німецької служби академічних обмінів (DAAD) щодо інтернаціоналізації 
та дигіталізації науки й освіти у вищій школі та програми підвищення кваліфікації 
у галузі менеджменту знань. 

Наша спільна мета – успішне формування цифрового майбутнього! 

Бажаю Вам пізнавального фахового спілкування, нових знайомств, щоб під час 
дигітального конгресу створилися нові людські „лінки“ для широкої німецько-
української експертної мережі. 

Анка Фельдгузен,

Надзвичайний і Повноважний Посол 
Федеративної Республіки Німеччина в Україні 



ПРОГРАМА
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15:30 - 16:00
Зал Еліта

Кава-пауза

16:00 – 17:30  

Зал Венеція Дигіталізоване навчання і вивчення іноземних мов (німецькою 
мовою)
Уве Клемм, Медійний центр, Єна

Зал Київ Цифрові медіа для підвищення мотивації в процесі вивчення 
німецької мови (німецькою мовою)
Райнер Кох, Ernst Klett Sprachen GmbH

Зал G Розумний і цифровий – повністю дигітальний підручник 
німецької мови для стандартних занять у класі (німецькою мовою)
Аґнєшка Боґач-Ґрос, Видавництво Cornelsen

Зал Борд рум Створення освітнього чат-боту – нові технології у класній кімнаті 
(українською мовою)
Сергій Нікітчин, Spark Systems

Зал F Використання цифрових інструментів для формувального 
оцінювання в освітньому процесі (українською мовою)
Юрій Гайдученко, Освіторія

Зал H Що спільного між іграми та навичками 21 століття?
Minecraft: Education Edition — інструмент гейміфікації освітнього 
процесу (українською мовою)
Світлана Хілай, Навігатор Корпорейшн

Зал A1 Навчаємо лексики: традиційні та дигітальні підходи (німецькою 
мовою)
К.п.н. Юлія Кажан, Маріупольський державний університет

Зал A2 Розвиток навичок із мобільними застосунками та навчальними 
платформами (німецькою мовою)
К. філол. н. Світлана Сотникова, Харківський національний 
університет ім. В.Н. Каразіна

Зал CD Goethe у кишені: викладання та навчання за допомогою онлайн-
пропозицій Goethe-Institut (німецькою мовою)
Світлана Балашова, Goethe-Institut в Україні

Зал E Фейкові новини – Як діти та підлітки перетворюються на 
детекторів брехні (німецькою мовою)
Шарлотта Карнель, Lie Detectors

18:30 – 19:30 
Зал Еліта

Прийом

П’ЯТНИЦЯ,
15 ЛИСТОПАДА 2019
Готель Русь

ВОРКШОПИ

09:00 – 10:00 Прибуття та реєстрація

10:00 – 10:30
Конгрес Хол

Відкриття та вітальні слова 
Ганна Новосад, Міністр освіти і науки України
Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної 
Республіки Німеччина в Україні 
Беате Кьолер, директор Goethe-Institut в Україні

Модератори: Д-р Катаріна Бук, Ева Корб

10:30 – 11:00 Цифрове робить прозорим! — Чому у школах нічого не 
залишиться таким, яким є зараз
Мирл Дзяк-Малер, Освітній центр для вчителів 

11:00 – 11:30 Штучний інтелект — як машини самі вчаться
Філіп Кох, Limebit GmbH

11:30 – 12:00 Цифрова карта 2020 — перспективні спеціальності майбутнього
Борис Романенко, Digital Transformation Institute в Україні

12:00 – 12:30
Фойє на 2-му 
поверсі

Спілкування з доповідачами

12:30 – 13:30
Зали: 
Європейський, 
Слов’янський 

Обідня перерва

13:30 – 13:45 Пряме включення: воркшоп з програмування 
Юлія Гайдінґер, Сабріна Йодексніс, Social Developers Club

13:45 – 14:15 Тренди в інформаційно-комунікаційних технологіях 
Тетяна Нанаєва, голова експертно-консультативного Комітету 
з цифрових технологій в освіті при МОН України, координаторка 
експертної групи з цифрових навичок EU4Digital в Україні 
Наталія Морзе,член-кореспондент НАПН України, д.п.н., професорка 
Київського університету імені Бориса Грінченка

14:15 – 14:45 Трансформація освіти: як вчити так, аби підготувати учнів до 
майбутнього?
Ніна Кутузова, Microsoft в Україні

14:45 – 15:15 Про поєднання формального та неформального вивчення  
Уве Клемм, Медійний центр, Єна

15:15 - 15:45
Фойє на 2-му 
поверсі

Спілкування з доповідачами

П’ЯТНИЦЯ,
15 ЛИСТОПАДА 2019
Президент Готель

ДОПОВІДІ
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11:00 – 11:30
Зал Еліта

Кава-пауза

11:30 – 13:00  

Зал Венеція Дигіталізоване навчання і вивчення іноземних мов (німецькою 
мовою)
Уве Клемм, Медійний центр, Єна

Зал Київ Розумний і цифровий – повністю дигітальний підручник 
німецької мови для стандартних занять у класі (німецькою мовою)
Аґнєшка Боґач-Ґрос, Видавництво Cornelsen

Зал H Від вивчення мови до набуття компетенцій — прорив у нові 
навчальні виміри з підручником Momente (німецькою мовою)
Штефані І. Фішер, видавництво Hueber

Зал F Використання цифрових інструментів для формувального 
оцінювання в освітньому процесі (українською мовою)
Юрій Гайдученко, Освіторія

Зал Борд рум Фейкові новини – Як діти та підлітки перетворюються на 
детекторів брехні (німецькою мовою)
Шарлотта Карнель, Lie Detectors

Зал A2 Розвиток навичок із мобільними застосунками та навчальними 
платформами (німецькою мовою)
К. філол. н. Світлана Сотникова, Харківський національний 
університет ім. В.Н. Каразіна

Зал A1 Дигітальне лінгвокраїнознавство (німецькою мовою)
К. філол. н. Вікторія Синьо, Ужгородський національний університет 

Зал CD „Так функціонують МЕДІА“ — викладання на веб-сайті для медіа-
компетентності (німецькою мовою)
Ізабелла Шмід, Баварське мовлення

Зал E «Як там воно було?» Створення відеопояснень до власних уроків 
(німецькою мовою)
Ельке Дільманн, Баварське мовлення

Зал G Реальне навчання та цифровий університет: огляд можливостей 
використання дигітальних матеріалів Kinder- und JuniorUni на 
занятті (українською та німецькою мовами)
Вікторія Щербакова, Goethe-Institut в Україні

Зал Чайна Оцінки vs компетенції: як електронні гаджети покращують 
навчальний процес та результати
Євгенія Гагаркіна, Classtime в Україні

09:30 – 11:00  

Зал Венеція Розповідають учні
Презентація результатів воркшопу з програмування та доповідь 
„Штучний інтелект – стан вивчення, застосування та інтегрування 
у процес навчання“ (німецькою мовою)
Юлія Гайдінґер, Сабріна Йодексніс, Social Developers Club

Зал Київ Цифрові медіа для підвищення мотивації в процесі вивчення 
німецької мови (німецькою мовою)
Райнер Кох, Ernst Klett Sprachen GmbH

Зал Н Від вивчення мови до набуття компетенцій — прорив у нові 
навчальні виміри з підручником Momente (німецькою мовою)
Штефані І. Фішер, видавництво Hueber

Зал Борд рум Створення освітнього чат-боту — нові технології у класній кімнаті 
(українською мовою)
Сергій Нікітчин, Spark Systems

Зал F Goethe у кишені: викладання та навчання за допомогою онлайн-
пропозицій Goethe-Institut (німецькою мовою)
Світлана Балашова, Goethe-Institut в Україні

Зал A2 Навчаємо лексики: традиційні та дигітальні підходи (німецькою 
мовою)
К.п.н. Юлія Кажан, Маріупольський державний університет

Зал A1 Дигітальне лінгвокраїнознавство (німецькою мовою)
К. філол. н. Вікторія Синьо, Ужгородський національний університет

Зал CD „Так функціонують МЕДІА“ — викладання на веб-сайті для медіа-
компетентності (німецькою мовою)
Ізабелла Шмід, Баварське мовлення

Зал E «Як там воно було?» Створення відеопояснень до власних уроків 
(німецькою мовою)
Ельке Дільманн, Баварське мовлення

Зал G Реальне навчання та цифровий університет: огляд можливостей 
використання дигітальних матеріалів Kinder- und JuniorUni на 
занятті (українською та німецькою мовами)
Вікторія Щербакова, Goethe-Institut в Україні

Зал Чайна Оцінки vs компетенції: як електронні гаджети покращують 
навчальний процес та результати
Євгенія Гагаркіна, Classtime в Україні

СУБОТА,
16 ЛИСТОПАДА 2019
Готель Русь
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Цифрове робить прозорим! — Чому у школах нічого не 
залишиться таким, яким є зараз  
Мирл Дзяк-Малер, вчителька, авторка шкільних підручників, директорка Освітнього 
центру для вчителів університету Кьольна.

Впровадження цифрових технологій вимагає абсолютно нового переосмислення 
функціонування школи: дотепер наші уявлення про освіту спиралися на норми і 
цінності ХХ століття. Таким чином школярів готують до завдань минулого, а не до 
нових викликів суспільства, яке зазнає постійних змін. Проте молодь повинна бути 
підготовлена до свого майбутнього – інтелектуально та емоційно. І за коректних умов.
Дигіталізація ґрунтовно змінює наше глобальне суспільство на всіх рівнях. Вже 
один лише погляд на стрімкий розвиток штучного інтелекту дає уявлення про 
те, що нас чекає в найближчому майбутньому. Виникнуть професії, про які ми 
сьогодні не маємо жодної уяви. Така ситуація викликає занепокоєння: як ми можемо 
визначити навчальні цілі для молоді, якщо самі не знаємо, якої навчальної підготовки 
потребуватиме суспільство завтра і післязавтра? Нам слід повністю переосмислити 
шкільну освіту. Але як це здійснити? Мирл Дзяк-Малер пропонує під час воркшопу 
змінити напрямок мислення і представляє шість тез, як можна розглядати школу по-
новому.

Штучний інтелект — як машини самі вчаться
Філіп Кох, доцент вищої школи і розробник штучного інтелекту, Limebit GmbH, 
Берлін 

Штучний інтелект і розумні машини – це визнані теми у світі дигіталізації, які протягом 
наступних років матимуть визначальний та постійний вплив на освіту та роботу. 
Проте в громадському дискурсі штучний інтелект часто залишається невизначеним 
ключовим словом, якому приписують „містичний” характер. На жаль, незрозумілі 
концепції викликають острах контакту і спричиняють дифузні турботи. Проте ідеї, 
закладені в штучному інтелекті, у жодному випадку не є дифузними, натомість вони 
можуть бути дуже навіть відчутними. Під час заходу буде наочно представлено та 
пояснено спосіб функціонування штучного інтелекту. Як комп’ютер вивчає досвід і 
чим штучний інтелект відрізняється від „звичайного програмування“? Як відбувається 
еволюція штучного інтелекту і який потенціал має ця технічна революція для 
нашого суспільства? Ми розглянемо можливості впровадження штучного інтелекту 
в контекст освіти і з’ясуємо, які шанси та виклики несе із собою штучний інтелект в 
освітній сфері.

Цифрова карта 2020 — перспективні спеціальності 
майбутнього
Борис Романенко, Координатор проєктів Digital Transformation Institute в Україні, Київ

Сучасний світ визначається постійними змінами. Індустрія 4.0 привнесла до нас 
технології блокчейну, штучного інтелекту, хмарних технологій, інтернету речей та 
багато чого іншого. Серед такої кількості новітніх технологій дуже легко загубитися, 
особливо коли мова йде про майбутній шлях професіонала. Водночас нові сфери 
відкривають багато можливостей, тому що необхідні знання не поширені та 
користуються великим попитом. Саме в цих нових галузях промисловості можна 
очікувати наступний економічний бум. Таким чином впевнене поводження з 
цифровими технологіями стає важливим підґрунтям як для змін в країні, так для 
фінансової незалежності та підвищення кваліфікації кожної окремої людини в 
різних сферах економіки. Спеціалісти для даного сектору будуть також залучатися з 
гуманітарних напрямків. Хто навчить штучний інтелект „розмовляти“ з людиною? Як 
знання іноземної мови можуть підвищити Вашу конкурентоспроможність?

Пряме включення: воркшоп з програмування 
Юлія Гайдінґер, Сабріна Йодексніс, Засновниці Social Developers Club, Гамбург

За допомогою короткого прямого включення ми отримаємо уявлення про 
паралельний воркшоп з програмування для учнів зі Швеції та України. На воркшопі 
з розробки застосунків учні вивчають основи програмування. За допомогою 
середовища візуальної розробки MIT App Inventor молодь створює квіз-застосунок в 
рамках воркшопу та впроваджує власні ідеї. Замість того, щоб лише користуватися 
цифровими застосунками, вони самостійно розробляють продукти та набувають 
важливих навичок.

Тренди в інформаційно-комунікаційних технологіях
Тетяна Нанаєва, голова експертно-консультативного Комітету з цифрових 
технологій в освіті при МОН України, координаторка експертної групи з цифрових 
навичок EU4Digital в Україні 

Наталія Морзе,член-кореспондент НАПН України, д.п.н., професорка Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

Стрімкий розвиток цифрових технологій створює виклики і водночас – нові можливості в 
освіті. Які існують сучасні е-тренди в освіті? Які пункти були інтегровані в реформу „Нова 
українська школа“? Які можливості вони створюють для вдосконалення форм та методів 
навчання, для оцінювання результатів навчальної діяльності учнів, для покращення 
якості освітнього процесу? Якими цифровими навичками мають володіти українські учні 
та вчителі в майбутньому? Яким чином слід готувати українських учителів до життя в 
цифровому суспільстві? На які нові професії, пов’язані з цифровими технологіями, має 
орієнтувати українська школа своїх учнів? Цифрова компетентність учителя має багато 
складових: це і

- медіаграмотність, і вміння опрацьовувати та критично оцінювати інформацію,
- готовність до співпраці і розуміння безпеки в мережі Інтернет,
- вміння ефективно використовувати відкриті ресурси, 

ДОПОВІДІ
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Трансформація освіти: як вчити так, аби підготувати 
учнів до майбутнього?
Ніна Кутузова, керівниця освітніх програм Microsoft в Україні, Київ

Перед освітою в 21 столітті стоїть глобальний виклик, як підготувати учнів майбутнього. 
На сьогодні не лише люди технічних спеціальностей потребують ІТ-компетентності. За 
прогнозами менше ніж через 10 років 77% робочих місць вимагатиме від працівника 
технічних навичок. Трансформація ринку праці призводить до змін у сфері освіти. 
Освіта неминуче повинна відповідально реагувати на швидкі трансформації світу 
праці.
Саме тому для Microsoft освіта є одним із пріоритетів. У партнерстві з Міністерством 
освіти України Microsoft робить свій внесок у дигіталізацію українського освітнього 
середовища від початкової до вищої школи.
Процес трансформації стосується всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів 
та навчальних закладів. У цьому сенсі ми звертаємось до питань, що мають велике 
значення для побудови сучасної освіти: як повинно бути устатковане сучасне робоче 
місце вчителя? Які технології чи застосунки можуть сприяти навчанню та підвищити 
ефективність навчання (наприклад, Office365, Teams, Minecraft: Education Edition)? 
Або ще: якою повинна бути стратегія розвитку навчального закладу?

Про поєднання формального та неформального 
вивчення 
Уве Клемм, вчитель німецької та англійської мов, викладач з підвищення кваліфікації 
вчителів, консультант з питань медійної педагогіки, Медійний центр, Єна

Дигіталізація проникає всюди і змінює усі громадські та особисті сфери життя, 
в тому числі – і процеси навчання та викладання. Дана тенденція посилюється 
завдяки широкому використанню мобільних пристроїв та відповідних застосунків. 
Наслідками такого швидкого розвитку є зміна відношення між формальним та 
неформальним навчанням і необхідність нового переосмислення навчальних 

Відчуй віртуальну реальність — 100 років Баугауз
На стенді бібліотеки Goethe-Institut все обертається навколо цифрового світу: за 
допомогою технології віртуальної реальності Ви можете поринути у віртуальний світ 
і дізнатися більше про Баугауз. Відкрийте для себе онлайн-бібліотеку Goethe-Institut: 
тут безкоштовно можна прочитати журнали, газети і книжки, послухати аудіокниги і 
переглянути фільми. 
І навіть на нашому аналоговому стенді з книжками ми торкаємося дигітальної тематики: 
полистайте книжки з дигітального навчання, онлайн-безпеки і кібер-криміналістики.

Інші стенди:

Видавництво Cornelsen 

DAAD Україна

Goethe-Institut в Україні 

Видавництво Hueber 

Видавництво Klett 

Освіторія

15.11.2019, 15:30 – 18:00 атріум готелю Русь

16.11.2019, 09:30 – 13:00

ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ

– підтримка формування в учнів навичок ефективного використання цифрових 
технологій та навчальних платформ разом з формуванням навичок вирішення 
проблем,

– не в останню чергу для застосування в реальних життєвих ситуаціях,
– усвідомлення понять штучного інтелекту, віртуальної та доповненої реальності, 

кібербезпеки тощо.
Як вчителю і учню не загубитись в цифровому світі і що обрати дороговказом?

структур та навчальних цілей для освітніх установ. Доповідь окреслить проблематику 
і складнощі, а також шанси розвитку, що дозволить зробити внесок до дискусії про 
основні питання вивчення і навчання загалом та іноземних мов зокрема. Основний 
акцент при цьому матиме прагматична оцінка шансів та викликів дигіталізації для 
викладачів іноземних мов. При цьому доповідь спонукатиме звертати більшу увагу 
саме на процес вивчення, аніж на процес навчання.

ДОПОВІДІ
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15.11.2019, 16:00 – 17:30 Зал Венеція
16.11.2019, 11:30 – 13:00 Зал Венеція

Дигіталізоване навчання і вивчення іноземних мов 
Уве Клемм, вчитель німецької та англійської мов, викладач з підвищення кваліфікації 
вчителів, консультант з питань медійної педагогіки, Медійний центр, Єна

Воркшоп орієнтований на основні навички, що здобуваються в процесі навчання 
іноземній мові (читання, письмо, аудіювання, говоріння), і пропонує на прикладі 
реалістичних навчальних завдань випробувані та корисні інструменти (інтернет-
ресурси та застосунки) й навчальні сценарії, які можуть суттєво збагатити та 
стимулювати процес вивчення іноземних мов. Учасники матимуть нагоду випробувати 
окремі інструменти.

15.11.2019, 16:00 – 17:30 Зал Київ
16.11.2019, 09:30 – 11:00 Зал Київ

Цифрові медіа для підвищення мотивації в процесі 
вивчення німецької мови
Райнер Кох, референт та консультант з німецької мови як іноземної, Ernst Klett 
Sprachen GmbH, Штутґарт 

Використання цифрових медіа в процесі навчання німецької мови пропонує 
численні можливості для унаочнення навчального матеріалу. Аудіо- та візуальне 
сприйняття інформації, експерименти і перевірка з використанням цифрових 
технологій урізноманітнюють заняття та позитивно впливають на мотивацію учнів. 
Завдяки цифровим компонентам індивідуальне та колективне навчання приносять 
більше задоволення, а навчальний процес стає наочнішим.
Під час воркшопу на прикладі окремих підручників для школярів та дорослих ми 
продемонструємо та випробуємо на практиці можливості цифрових технологій, 
таких як навчальні платформи, цифрові версії інтерактивних дошок, мобільні 
застосунки, онлайн-вправи Klett. Окремо розглянемо роботу з системами управління 
навчанням (Learning Management System, LMS).

15.11.2019, 16:00 – 17:30 Зал Борд рум 
16.11.2019, 09:30 – 11:00 Зал Борд рум 

Створення освітнього чат-боту — нові технології у 
класній кімнаті
Сергій Нікітчин, співзасновник та Операційний директор компанії Spark Systems, Київ 

У центрі цього воркшопу знаходиться комунікація між людиною та машиною 
– чат-бот. Які можливості для вивчення іноземних мов пропонуються в процесі 
використання чат-боту? Учасники ознайомляться зі структурою чат-боту та навчаться 
ним користуватися, особливо для потреб дистанційного навчання, використовуючи 
сучасні практики в навчанні і можливості навчальної платформи Spark Systems. 
Спільно ми розробимо багатопрофільний віртуальний тьютор. При цьому врахуємо 
такі запитання:
- Що таке технологічні стоп-фактори, які обмежують ефективність навчання?
- Які рутинні процеси можна автоматизувати за допомогою чат-боту?
- Як системність впливає на якість навчання?
- Які сучасні методики у вивченні мов є найдієвішими та як сучасні технології 

можуть допомогти в їх реалізації? 
В результаті воркшопу його учасники отримають спільно розроблений чат-бот і 
зможуть випробувати його зі своїми учнями.

15.11.2019, 16:00 – 17:30 Зал G
16.11.2019, 11:30 – 13:00 Зал Київ 

Розумний і цифровий — повністю дигітальний 
підручник німецької мови для стандартних занять у 
класі
Аґнєшка Боґач-Ґрос, навчальний дизайнер, Видавництво Cornelsen, Берлін 

Майже всі, хто навчає німецької мови і вивчає її сам, мають смартфони і користуються 
ними щодня. Дослідження показують, що при цьому домінують чотири основні 
навички: слухання-читання (рецептивні) та говоріння-письмо (продуктивні). Яким 
чином це можна використати під час стандартних занять у класі і які можливості 
виникають для форматів комбінованого навчання blended learning? Саме над цими 
питаннями працюють сьогодні фахівці інноваційної лабораторії „Futur d“ видавництва 
Cornelsen. Результатом стало створення сучасного дигітального підручника з німецької 
мови як основного для використання під час стандартних занять у класі. Підручник 
орієнтований на нові Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, передбачає 
використання смартфонів для виконання дидактично доцільних креативних завдань і 
допомагає викладачам, оскільки усі медійні засоби об’єднані в одній програмі.
Ми продемонструємо та обговоримо нові формати завдань та вправ, що 
використовуються у підручнику, а також можливості комунікації та взаємодії, 
що допоможе учням досягати навчальних цілей, а викладачам – планувати і 
організовувати процеси навчання та вивчення.

ВОРКШОПИ
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15.11.2019, 16:00 – 17:30 Зал F
16.11.2019, 11:30 – 13:00 Зал F

Використання цифрових інструментів для 
формувального оцінювання в освітньому процесі
Юрій Гайдученко, вчитель-експерт, Освіторія, Київ 

„12 – оцінка для вчителя!“ – чи часто звучить така фраза у вашій школі? Процес 
отримання оцінок зазвичай є одним зі стресових чинників для школярів під час 
навчання. А неналежне визнання академічних досягнень визначено як один з ризиків 
порушення доброчесності в середній освіті. Безумовно, визначити рівень засвоєння 
знань та навичок якось потрібно. Та чи можливо використовувати процес оцінювання 
якось інакше? Як можна оцінювати без оцінок та які в цьому переваги? Та як можна 
перебудувати всю систему шкільного оцінювання? Теми, які розкриватимуться під 
час воркшопу:

• концепція формувального оцінювання;
• дигітальні інструменти для формувального оцінювання.
• ефективний зворотній зв’язок між учителем та учнем (учительський фідбек) 
та багато іншого.

15.11.2019, 16:00 – 17:30 Зал H 

Що спільного між іграми та навичками 21 століття?
Minecraft: Education Edition – інструмент гейміфікації 
освітнього процесу
Світлана Хілай, тренерка інновативної освіти Microsoft, корпорація Navigator Corpo-
ration, Київ

Трансформація освіти: як вчити так, аби підготувати учнів до майбутнього? Яким 
чином розвивати навички, необхідні для реального життя, як підвищити залучення 
учнів до навчання. З новою варіацією улюбленої гри Minecraft: Education Edition цей 
воркшоп спробує дати відповіді на ці питання.
Впевнені, Ви бачили захоплені очі Ваших учнів, які із задоволенням конструюють в 
середовищі Minecraft. Тепер лишається поєднати цей творчий талант із вивченням 
мов та навичок. Під час воркшопу Світлана Хілай та Ніна Кутузова познайомлять 
Вас з грою Minecraft: Education Edition (М:ЕЕ). Референтки розкажуть про можливості 
використання Minecraft в навчальному просторі, поділяться досвідом, як впровадити 
використання Minecraft: Education Edition на уроках. Учасники познайомляться 
з додатковими розширеннями М:ЕЕ для вчителів, зрозуміють, як керувати грою, 
спробують побудувати власноруч конструкції в середовищі М:ЕЕ.

15.11.2019, 16:00 – 17:30 Зал A1
16.11.2019, 09:30 – 11:00 Зал A2

Навчаємо лексики: традиційні та дигітальні підходи
Юлія Кажан, кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри німецької 
та французької філології, Маріупольський державний університет 

Мобільні пристрої стали невід’ємною частиною повсякденного життя. Вони є важливим 
засобом спілкування та розваг, але з успіхом можуть також використовуватися у 
навчальних цілях, хоча вчителі іноземної мови часто ставляться до цього скептично. 
Інтернет пропонує широкий спектр сучасних онлайн-інструментів та застосунків для 
вивчення іноземної мови, які дозволяють ефективно працювати з лексикою. Звичайно, 
в цій сфері все дуже швидко змінюється і оновлюється, тому потрібно завжди тримати 
очі та вуха відкритими, щоб не пропустити чогось важливого. Це не означає, що всі 
вчителі мусять бути медіа-експертами, але знатися на часто інтуїтивно зрозумілому 
принципі дії більшості застосунків може бути корисним.
На воркшопі Ви дізнаєтесь, як можна вчити нові слова та вдосконалювати лексичні 
навички, з одного боку, за допомогою перевірених класичних прийомів, а з іншого 
– з використанням онлайн-інструментів та застосунків. На конкретних прикладах ми 
покажемо, як процес навчання збагачується завдяки використанню цифрових медіа. 
Ми пограємо в Memory та Bingo, випробуємо інші лексичні ігри та познайомимося з 
такими застосунками, як learningapps.org, генератор карток Bingo та Quizizz.
Розумне поєднання аналогових та дигітальних форм роботи допомагає доцільно 
розкрити потенціал мобільних пристроїв з огляду на вивчення іноземних мов та 
ефективніше організовувати уроки німецької мови.

15.11.2019, 16:00 – 17:30 Зал A2
16.11.2019, 11:30 – 13:00 Зал A2

Розвиток навичок із мобільними застосунками та 
навчальними платформами
Світлана Сотникова, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри німецької 
філології та перекладу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

В епоху комп’ютерів та Інтернету зовсім нескладно вивчати іноземні мови не лише 
вдома або в класній кімнаті, але й по дорозі в метро, поїзді чи сидячи в приймальні 
лікаря. Щоб зробити цей процес цікавим та інтерактивним і таким чином підвищити 
мотивацію учнів, можна використовувати навчальні платформи та мобільні 
застосунки.
На воркшопі ми представимо та випробуємо популярні навчальні платформи та 
мобільні застосунки, а саме Kahoot, Quizlet, FunEasyLearn та LearningApps. Учасники 
матимуть змогу знайти на платформі та серед застосунків ті вправи, які підійдуть 
саме їхній цільовій групі, а також розробити свої власні. При цьому значну увагу 
ми приділимо розвиткові мовних навичок з лексики та граматики, а також 
мовленнєвих навичок письма та читання. Така робота проводиться у різних режимах: 
індивідуальному, парному, груповому, часто у формі змагання. Таким чином 
навчання гарантовано не буде просто нудним процесом заучування, а перетвориться 
в мотивуючу навчальну подію.
Для участі у воркшопі необхідно мати мобільні телефони з доступом до Інтернету.

ВОРКШОПИ
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15.11.2019, 16:00 – 17:30 Зал CD
16.11.2019, 09:30 – 11:00 Зал F

Goethe у кишені: викладання та навчання за 
допомогою онлайн-пропозицій Goethe-Institut 
Світлана Балашова, координаторка проєктів педагогічної кооперації з німецької 
мови, Goethe-Institut в Україні, Київ

Завдяки мобільному Інтернету ми можемо отримувати доступ до інформації 
незалежно від часу та місцезнаходження. Це змінює як стиль навчання наших учнів, 
так і наш власний.
За допомогою яких онлайн-пропозицій Ви можете урізноманітнити власне заняття? 
Які пропозиції допомагають Вам задовольнити індивідуальні потреби Ваших учнів? 
Які підходять для мотивації учнів вивчати німецьку мову і поза уроком?
Які пропозиції доступні Вам як вчителю німецької мови, щоб гнучко розвивати власні 
вміння та компетенції? Як і де Ви можете обмінюватися досвідом з іншими вчителями 
німецької мови та отримувати ідеї для власної викладацької діяльності? 
На всі ці питання Ви отримаєте конкретні відповіді на нашому воркшопі. Ми розглянемо 
актуальні безкоштовні ресурси Goethe-Institut в галузі цифрових технологій та разом 
обговоримо, як інтегрувати ці пропозиції безпосередньо у Вашу навчальну практику.
У Вас буде можливість протестувати обрані навчальні застосунки за допомогою 
Ваших смартфонів та планшетів та обрати власних фаворитів з асортименту 
пропозицій Goethe-Institut для Вашої власної навчальної та викладацької реальності.

15.11.2019, 16:00 – 17:30 Зал E
16.11.2019, 11:30 – 13:00 Зал Борд рум

Фейкові новини — Як діти та підлітки перетворюються 
на детекторів брехні
Шарлотта Карнель, директорка програми в Німеччині, Lie Detectors, Берлін

В Інтернеті зростає кількість фейкових новин та маніпулятивної інформації. 
Громадська організація Lie Detectors поставила собі за мету допомогти дітям та 
підліткам розрізняти фейкові новини та навчитися розуміти сіру зону між ними. 
Звідки молодь отримує інформацію? Як можна інтегрувати медійну грамотність 
та перевірку джерел у процес навчання? Під час інтерактивного воркшопу вчителі 
познайомляться з практичним інструментарієм, який допоможе їм пояснити 
школярам тему фейкових новин.

16.11.2019, 09:30 – 11:00 Зал Венеція

Розповідають учні
Презентація результатів воркшопу з програмування 
та доповідь „Штучний інтелект — стан вивчення, 
застосування та інтегрування у процес навчання“ 
Юлія Гайдінґер, Сабріна Йодексніс, засновниці Social Developers Club, Гамбург

Під час воркшопу буде запропоновано доповідь на тему „Штучний інтелект“ і 
представлено результати дводенного семінару з програмування застосунків.
У сучасному світі, що швидко змінюється, темі дигіталізації приділяється значна 
увага. Відчувається також підвищений інтерес до теми штучного інтелекту. В той час, 
як одні вважають ці терміни модними, інші пов’язують їх зі складними алгоритмами, 
машинами, які можуть вчитися, роботами і самокерованими автомобілями. Завдяки 
швидкому розвиткові автоматизованих технологій саме в цих сферах зростає попит 
на компетентних працівників. 
Засновниці Social Developers Club дадуть огляд стосовно теми штучного інтелекту. 
Що означає те, що машини можуть самі навчатися? Що належить до сфери штучного 
інтелекту і які практичні приклади застосування існують?
Як підготувати нинішніх школярів до професій, пов’язаних зі штучним інтелектом? Під 
час воркшопу ми зробимо огляд наявних навчальних матеріалів, а також застосунків, 
які висвітлюють цю тему для молоді у практичному ракурсі.

16.11.2019, 09:30 – 11:00 Зал H
16.11.2019, 11:30 – 13:00 Зал H

Від вивчення мови до набуття компетенцій — прорив у 
нові навчальні виміри з підручником Momente
Штефані І. Фішер, доцентка, викладачка з підвищення кваліфікації вчителів, 
видавництво Hueber, Франкфурт-на-Майні

Зміни у суспільстві та технологіях ставлять освіту перед великими викликами. Як 
змінюється викладання та навчання в епоху цифрових та глобальних зрушень? Новий 
підручник реагує на такий розвиток і доповнює Загальноєвропейські рекомендації з 
мовної освіти новою шкалою вимог як у мовній сфері, так і у сфері комунікативної 
активності. Компетенція багатомовності та мультикультурності, медіація та онлайн-
спілкування визначають нові масштаби, які послідовно реалізуються у новому 
поколінні підручників від видавництва Hueber. З учнів не прагнуть більше зробити 
носіїв мови, натомість учні повинні розвивати свою мовну компетентність та знання 
про мову, а також міжкультурну компетентність. Тема медіації інтеґрується у нові 
формати завдань у таких сферах як компетенція пояснень, вміння працювати в 
команді, інтеркультурна компетентність та стратегічні знання. Нові цифрові види 
текстів та нові навчальні інструменти, наприклад, пояснювальні фільми, також є 
важливими компонентами навчання.
Наскільки авторам підручників вдалося об’єднати ці компетентності, Штефані І. 
Фішер покаже на прикладі нового підручника Momente для початкового рівня. Новим 
є те, що весь навчальний матеріал доступний не лише в друкованій, але й у цифровій 
формі. Тому для вчителів буде ще простіше застосовувати диференційовані форми 
роботи з матеріалом, а також реалізовувати такі навчальні концепції, як Flipped Class-

ВОРКШОПИ
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16.11.2019, 09:30 – 11:00 Зал A1
16.11.2019, 11:30 – 13:00 Зал A1

Дигітальне лінгвокраїнознавство
Вікторія Синьо, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри німецької 
філології, Ужгородський національний університет, викладачка в Центрі німецької 
мови м.Ужгорода, мультиплікаторка Goethe-Institut в Україні, Ужгород

Неможливо вивчити мову, не отримавши знань про державу, мову якої вивчаєш. 
Однак багато учнів асоціюють поняття „лінгвокраїнознавство“ тільки з фактичним 
матеріалом, наповненим цифрами та інформацією про визначні місця, відомих 
особистостей та інколи різні дивні факти. Однак у реальності все насправді набагато 
об’ємніше і ширше – але як то все охопити? Завдяки різнонанітним дигітальним 
пропозиціям можна довідатися не тільки про факти, а й про ментальність, звичаї 
та особливості німецькомовних країн. Цей воркшоп розгляне чисельні сторінки з 
готовими завданнями та інтерактивними іграми, які наразі можна знайти в Інтернеті. 
Крім того, будуть показані можливості проєкт-орієнтованих уроків німецької мови. 
Шляхом численних порівнянь між країною походження учнів та німецькомовними 
країнами можна сприяти підвищенню толерантності та розуміння.
Завдяки можливості випробувати різноманітні онлайн-пазли, пошукові 
квести із застосуванням QR-кодів та ін. вдасться побачити, як можна навчати 
лінгвокраїнознавства більш наочно. Додатково учасники воркшопу навчаться 
використовувати смартфони, щоб збільшити мотивацію учнів та інтерес до 
німецькомовних країн.

16.11.2019, 09:30 – 11:00 Зал CD
16.11.2019, 11:30 – 13:00 Зал CD

„Так функціонують МЕДІА“ — викладання на веб-сайті 
для медіа-компетенцій
Ізабелла Шмід, керівниця проєктів медійної компетенції Баварського мовлення, 
Мюнхен

Медіа-світ дітей та молоді багатогранний та з багатьма зв’язками. Смартфони, 
планшети та ігрові консолі забезпечують практично необмежений доступ до 
цифрового світу, що є водночас привабливим і небезпечним для підростаючого 
покоління. Хоча „цифрові аборигени“ часто перевершують своїх батьків та вчителів 
у сфері технічної компетентності, проте багатьом з них часто не вистачає знання 
правильного та безпечного обходження з Інтернетом та соціальними мережами. 

Впевнене пересування в цифровому медіа-світі належить до головних вимог нашого 
часу. Важливий внесок до медіа-виховання здійснюють школи, і в цьому ми хочемо 
підтримати їх нашим сайтом Баварського мовлення „так функціонують МЕДІА (so geht 
MEDIEN)“.
Під час воркшопу будуть обговорюватися основи медіа-компетентності, зокрема такі 
теми: „Як повідомлення трансформуються в новини на телебаченні“ і „Що регулює 
авторське право?“ Крім цього, ми розглянемо виклики медіа-світу: „Що спричиняє 
бульбашку фільтрів і як вона виникає?“ Чи: „Як розпізнати фейкові новини у 
мережі?“ До кожного навчального розділу на веб-сторінці представлене вступне 
відео, поглиблена інформація і пропозиція щодо плану заняття, яке має стимулювати 
активну участь школярів. Учасники воркшопу зможуть побачити на основі практичних 
вправ, як за допомогою вікторини можна провести опитування учнів.

16.11.2019, 09:30 – 11:00 Зал E 
16.11.2019, 11:30 – 13:00 Зал E 

«Як там воно було?» Створення відеопояснень до 
власних уроків
Ельке Дільманн, журналістка, медіа-педагог, доцентка вищої школи, Баварське 
мовлення, Мюнхен

Зрозуміти медіа через медіа-виробництво: майже у всіх є смартфон з камерою, 
який можна використовувати під час занять. У процесі створення пояснювальних 
відео чи відеопослань учні самостійно працюють над матеріалом і креативно його 
застосовують. Водночас вони вчаться аналізувати і розшифровувати медійну 
продукцію. Воркшоп розпочнеться з короткого огляду різних форм веб-відео та 
введення до азів драматургії, сторітеллінгу та композиції кадру, а потім учасники 
створять за допомогою власних смартфонів короткі відеосюжети, деякі з них ми 
продемонструємо і обговоримо. Жодні попередні знання у цій галузі не потрібні. 
Якщо це можливо, візьміть з собою власний смартфон.

16.11.2019, 09:30 – 11:00 Зал G 
16.11.2019, 11:30 – 13:00 Зал G

Реальне навчання та цифровий університет: огляд 
можливостей використання дигітальних матеріалів 
Kinder- und JuniorUni на занятті 
Вікторія Щербакова, викладачка Goethe-Institut в Україні, Київ 

Як може учень бути студентом? Як може вчитель мотивувати учнів до самостійного 
навчання? Як можна швидко контролювати результати самостійної роботи учнів? Всі 
зазначені вище питання складають основу воркшопа, в рамках якого ми обговоримо 
такі актуальні теми, як „дигіталізація процесу навчання“ і „використання методики 
CLIL“ на основі таких освітніх проєктів Goethe-Institut як Kinderuni та JuniorUni. Ми 
розберемо складові навчальних платформ, означимо їх особливості (технічні та 
методичні) і можливості їх інтеграції в процес навчання (цільові групи, коло тем), 
проведемо практичні експерименти.
Дигіталізація навчального процеcу, що набирає активні оберти в системі освіти, 

ВОРКШОПИ

room (навчання, перевернути з ніг на голову) чи Blended Learning (змішане навчання). 
Познайомтеся під час воркшопу з майбутнім навчального процесу!



26 27

16.11.2019, 09:30 – 11:00 Зал Чайна 
16.11.2019, 11:30 – 13:00 Зал Чайна 

Оцінки vs компетенції: як електронні гаджети 
покращують навчальний процес та результати
Євгенія Гагаркіна, тренерка Classtime в Україні

Цифрова грамотність є ключовою компетенцією в епоху цифрових технологій. 
Яку роль відіграє навчання? Як перетворити телефон на ефективний навчальний 
інструмент? Як організувати процес так, щоб застосування технологій на заняттях 
приносило системні результати, та ще й посилило взаємну довіру між учнем та 
вчителем?
Дізнайтесь, як підготувати завдання на розвиток мовних компетенцій та паралельно 
тренувати причинно-наслідкові зв’язки, логіку та асоціативне мислення, командну 
роботу та вміння креативно вирішувати проблеми. Ви отримаєте відповіді на питання, 
що таке соціально-емоційне навчання і як швидко провести аналіз результатів 
навчання – індивідуальних і всього класу.
Зустріньте користувачів Classtime з німецькомовних країн для обміну досвідом та 
матеріалами і отримайте підтримку для свого професійного розвитку!

РЕФЕРЕНТИ

ВОРКШОПИ

ставить перед кожним вчителем певні професійні виклики з точки зору підготовки та 
пошуку навчальних матеріалів для відповідної цільової групи та шкільної програми. 
Запропоновані матеріали зможуть значно полегшити процес планування заняття і 
допомогти його урізноманітнити.



28 29

Світлана Балашова
Координаторка проєктів педагогічної кооперації з 
німецької мови, Goethe-Institut в Україні
Світлана Балашова викладала німецьку мову 
як іноземну, методологію DaF в Державному 
педагогічному університеті ім. Михайла Коцюбинського 
і працювала педагогічним керівником та викладачем у 
Центрі німецької мови у Вінниці. Як мультиплікаторка 
та тренерка DLL в Goethe-Institut, вона проводила 
заходи з підвищення кваліфікації для викладачів 
німецької мови по всій Україні.
З 2015 року працює в Goethe-Institut в Україні. Фокус 
її поточної роботи полягає серед іншого в координації 
навчальних курсів для викладачів німецької мови та 
програми DLL з підвищення кваліфікації та навчання 
майбутніх вчителів німецької мови. 
Ел.пошта: svitlana.balashova@goethe.de 

Ельке Дільманн
Журналістка, медіа-педагог, доцентка вищої школи, 
Баварське мовлення, Мюнхен
Керівниця проєктів відділу медійної компетентності 
Баварського мовлення Turn On – Радіо у школі, Медіа-
експерти та День молодіжних медіа ARD. Медійна 
кураторка шкільних проєктів, присвячених питанням 
сучасної історії.
Модераторка і репортерка на радіо Bayern 2, авторка 
медіа-гіду Документаційного центру історії націонал-
соціалізму у Мюнхені.
Співробітниця кафедри медійної педагогіки імені фон 
Тессін Вільної вищої школи м.Штуттґарт, позаштатна 
викладачка Університету імені Людвіґа Максиміліана, 
Технічного університету Мюнхена, Академії 
підвищення кваліфікації викладачів та керування 
персоналом, а також Спілки викладачів Баварії та 
Гессена.
Ел.пошта: elke.dillmann@br.de 

Мирл Дзяк-Малер 
Викладачка, авторка шкільних підручників, 
директорка Освітнього центру для вчителів 
університету Кьольна
Мирл Дзяк-Малер вже 15 років працює в університеті 
Кьольна. Як дипломована вчителька спочатку вона 
займалася історичною дидактикою, крім цього, вона 
видавала також фаховий журнал і була авторкою 
шкільних підручників та навчальних матеріалів. З 2011 
року працює директоркою найбільшого в своєму роді у 
всій Німеччині Освітнього центру для вчителів. Понад 10 
років займалася викладацькою діяльністю: працювала 
викладачкою для важких підлітків, доцентом з 
початкового навчання, фаховою викладачкою з 
німецької мови та історії, а також консультантом 
гімназійних старших класів загальноосвітньої школи.
Мирл Дзяк-Малер є бізнес-тренеркою, коучем системної 
динаміки, фаховим коучем навчання вчителів і SCRUM 
MASTER, вона вивчала теорію менеджменту у Санкт-
Галлені і є дипломованою модераторкою для великих 
груп. Окрім університетської діяльності працює 
ораторкою, коучем, консультанткою і модераторкою.
Її основними сферами інтересів є перспективна 
трансформація системи освіти, тема (жіночого) 
лідерства і New Work, а також цифрові навчальні світи. 
Додаткова інформація: dziak-mahler.com
Ел.пошта: myrle.dziak-mahler@uni-koeln.de 

Аґнєшка Боґач-Ґрос
Навчальний дизайнер, Видавництво Cornelsen, Берлін
Після навчання за фахом „зарубіжна германістика та 
європейська комунікація“ в університеті імені Фрідріха 
Шіллера в Єні працювала впродовж багатьох років 
доценткою у Мовній академії, викладаючи німецьку 
мову як іноземну. В 2009 році почала працювати у 
Goethe-Institut у Варшаві, де керувала численними 
освітніми проєктами для викладачів німецької мови. 
Після здобуття другої освіти у сфері «Освіта та медіа» 
переїхала у 2011 році до Мюнхена. Як менеджер 
проєктів та продукції цифрових застосунків тривалий 
час займалася розробкою інноваційних освітніх 
проєктів та навчальних матеріалів з німецької мови 
як іноземної. Останні два роки працює навчальним 
дизайнером у видавництві Cornelsen у Берліні.
Ел.пошта: Agnieszka.Bogacz-Gross@cornelsen.de

Шарлотта Карнель 
Директорка програми в Німеччині, Lie Detectors, Берлін
Шарлотта Карнель працює директоркою програм 
в Німеччині у проєкті Lie Detectors. У межах цього 
громадського проєкту з медійної компетенції у школи 
запрошують журналістів, щоб вони спілкувалися 
з дітьми та підлітками на тему фейкових новин та 
професійного журналізму. Шарлотта організовує 
такі заходи і займається розвитком програми в 
Німеччині. Як політолог, особливу увагу вона приділяє 
політичному впливові дезинформації. 
Ел.пошта: charlotte@lie-detectors.org
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Штефані I. Фішер
Доцентка і мультиплікаторка, референтка, 
видавництво Hueber, Франкфурт на Майні 
Штефані I. Фішер впродовж багатьох років працює 
доценткою і мультиплікаторкою в Goethe-Insti-
tut в Німеччині та за кордоном. Крім цього, вона 
вже багато років приймає іспити на всіх рівнях 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 
і працює також онлайн-туторкою і онлайн-авторкою. 
До сфери її інтересів належать E-learning, медіа-
компетентність, методика і дидактика у викладанні 
іноземних мов, а також міжкультурна комунікація. 
Ел.пошта: stefanie.fischer@goethe.de 

Сабріна Йодексніс 
Співзасновниця Social Developers Club, Гамбург
Сабріна Йодексніс вивчала економіку із спеціалізацією 
в підприємництві та статистиці. Але участь в онлайн-
програмі, зорганізованій Google та онлайн-академією 
Udacity, посприяла тому, що в кар’єрі Сабріни відбулися 
зміни у напрямку інформаційних технологій. З 
того часу вона брала участь у багатьох заходах як 
менторка та коуч з програмування. Водночас разом 
з організацією opencampus.sh вона розбудовувала 
програму для тих, хто хоче розпочати професійний 
шлях в сфері IT без базової освіти. У травні цього року 
вона заснувала разом з Юлією Гайдінґер міжнародну 
мережу Social Developers Club задля подолання 
бар’єрів для входження у сферу ІТ та програмування 
та максимально поєднання людей із різних сфер ІТ, 
що мають різні знання. Задля цього Social Developers 
Club пропонує різноманітні заходи, воркшопи, щорічні 
конференції. Наступна конференція відбудеться у 
березні 2020 року у Гамбурзі.
Ел.пошта: hello@socialdevelopersclub.de

sabrina@socialdevelopersclub.de 

Юрій Гайдученко
Вчитель-експерт, Освіторія, Київ 
Сертифікований експерт Microsoft, переможець 
ХІІ Всеукраїнського конкурсу „Учитель-новатор“ 
(2016 рік), вчитель української мови та літератури 
Новопечерської школи, фіналіст Global Teacher Prize 
Ukraine 2018, експерт Освіторії. Спеціалізується на 
застосуванні технологій та інтерактиву на уроках, що 
актуально для будь-яких дисциплін,а також на засобах 
цифрової педагогіки для розвитку навичок критичного 
мислення, змішаному навчанні та формувальному 
оцінюванні.
Ел.пошта: yurii.gaiduchenko@novoshkola.com.ua

Юлія Гайдінґер  
Співзасновниця Social Developers Club, Гамбург
Юлія Гайдінґер є співзасновницею Social Developers 
Club, працює frontend-розробницею у німецькому 
видавництві „Gruner + Jahr“, а також MINT-блогершою 
в Інстаґрамі під псевдонімом @juliah. Після отримання 
ступеня бакалавра з фаху „медіа та інформація“ 
і проходження тренінгу з курсу Web Development 
у Гамбурзі, Юлія спільно із Сабріною Йодексніс 
заснувала у березні 2019 року міжнародну мережу 
Social Developers Club задля подолання бар’єрів для 
входження у сферу ІТ та програмування, вона також 
служить платформою для спілкування різних людей 
з різноманітних сфер ІТ. З цією метою регулярно 
відбуваються різні заходи, воркшопи та щорічні 
конференції. Наступна конференція відбудеться у 
березні 2020 року у Гамбурзі, Німеччина.
Ел.пошта: hello@socialdevelopersclub.de

julia@socialdevelopersclub.de 

Євгенія Гагаркіна
Тренерка Classtime в Україні
Менеджерка спільноти освітньої платформи Classtime 
в Україні, успішно втілює освітні проєкти в Україні, 
Бельгії та США. Стипендіатка програми Державного 
департаменту США Global UGRAD, організаторка та 
керівниця освітніх програм для підлітків в Україні 
та країнах Західної Європи у сфері неформальної та 
академічної освіти. 
Ел.пошта: yevgeniya@classtime.com
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Світлана Хілай
Менеджерка корпоративних / освітніх проєктів, ТОВ 
«НАВІГАТОР КОРПОРЕЙШН», Microsoft Innovative Edu-
cation Trainer, Київ
Світлана здобула освіту викладача математики, 
інформатики та економіки, вчителювала у школі та 
технікумі, працювала спеціалістом з ІТ-технологій 
в Міністерстві оборони України. З 2018 року 
працює в „Навігатор Корпорейшн“, де її цінують 
як перекладачку, яка зможе зрозуміти побажання 
освітян щодо комп’ютерів та „перекласти“ те все 
на мову інженерів й програмістів. На сьогоднішній 
момент курує питання з розвитку бізнесу компанії 
в сфері освіти, проводить тренінги з комп’ютерної 
грамотності та є сертифікованою тренеркою з 
інноваційної освіти у Microsoft.
Компанія „Навігатор Корпорейшн“ співпрацює 
з Міністерством освіти і науки України з метою 
підвищення ефективності навчання за допомогою 
інноваційних методів використання комп’ютерних та 
інформаційно-комунікаційних технологій.
Ел.пошта: Svitlana.Khilai@navigator.ua 

Уве Клемм
Вчитель німецької та англійської мов, викладач 
з підвищення кваліфікації вчителів, консультант 
з питань медійної педагогіки, Центр медійної 
компетентності, Єна
Вивчав німецьку та англійську мови, а також німецьку 
як іноземну в університеті імені Фрідріха Шіллера у Єні, 
викладає у гімназії. Водночас впродовж багатьох років 
підвищує кваліфікацію вчителів на медійно-педагогічних 
та медійно-дидактичних семінарах. Основні теми: 
впровадження сучасних медійних засобів у викладанні 
іноземних мов, самостійне навчання та кооперативні 
форми навчання на різних платформах.
Впродовж багатьох років задіяний як референт під 
час відповідних навчальних заходів Goethe-Institut. 
Співпрацює з різними журналами як видавець і автор.
Ел.пошта: uwe.klemm@googlemail.com

Філіп Кох 
Доцент вищої школи і розробник штучного інтелекту, 
Limebit GmbH, Берлін 
Філіп Кох вивчав економічну інформатику у Потсдамі та 
Берліні. Впродовж п’яти років працював ІТ-консультантом 
для компанії IBM Deutschland GmbH у різних європейських 
проєктах, після цього у 2016 році заснував компанію 
Limebit GmbH, яка працює в Німеччині над розробкою 
штучного інтелекту для різних сфер застосування. Філіп 
Кох займається тим, що намагається пояснити складні 
математичні та алгоритмічні матерії просто і зрозуміло, 
щоб зробити їх таким чином доступними. Тому протягом 
багатьох років він працює доцентом вищої школи в Берліні 
і викладає для студентів бакалаврських та магістерських 
програм такі предмети як Data Science і Machine Learning.
Ел.пошта: Philipp.Koch@limebit.de 

Райнер Кох  
Референт та консультант з німецької мови як 
іноземної, видавництво Ernst Klett Sprachen, Штутґарт
Райнер Кох працює з 1998 року викладачем німецької 
мови як іноземної в мовному центрі університету 
Вюрцбурґа. Доцент з багаторічним викладацьким 
досвідом роботи на підготовчих мовних курсах та на 
курсах з підвищення кваліфікації викладачів, в тому 
числі і за дорученням Goethe-Institut та в Народних 
університетах (Volkshochschule). Працює референтом 
та консультантом з німецької мови як іноземної 
для видавництва Ernst Klett Sprachen і проводить 
підвищення кваліфікації викладачів на національному та 
міжнародному рівнях. Співавтор підручника з підготовки 
до іспитів „Mit Erfolg zur DSH“.
Ел.пошта: r.koch@klett-sprachen.de 

К.п.н. Юлія Кажан 
Завідувачка кафедри німецької та французької 
філології, Маріупольський державний університет
В 1992-1997 роках вивчала германістику в 
Маріупольському державному університеті, у 1997 
році почала працювати на кафедрі німецької філології 
Маріупольського державного університету, з 2004 
року є членом Асоціації українських германістів, у 2012 
році захистила кандидатську дисертацію з методики/
дидактики викладання німецької мови. З 2013 року 
є мультиплікаторкою Goethe Institut в Україні та 
референткою семінарів з підвищення кваліфікації 
вчителів німецької мови. 2014 року очолила кафедру 
німецької та французької філології Маріупольського 
державного університету. Сфера інтересів: методика 
викладання німецької мови як іноземної, викладання 
іноземної як другої (третьої) мови, використання 
цифрових технологій в навчальному процесі.
Ел.пошта: ukashan2005@gmail.com
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Ніна Кутузова  
Керівниця освітніх програм Microsoft в Україні, Київ
Ніна Кутузова вивчала біологію в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка. 
З 2015 року працювала вчителем в Microsoft Show-
case School Liko-school. В 2017 році отримала статус 
Microsoft Innovative Еducator Тrainer та з 2018 Mine-
craft: Education Еdition Мentor. Протягом чотирьох 
років роботи в школі втілювала освітні продукти 
Microsoft разом зі своїми учнями на STEM заняттях. 
Водночас координувала роботу позашкільного 
закладу освіти – Дитячої Інжинірингової Школи – де 
працювала над розробкою концепції центру, стратегії 
його розвитку та програм викладання. У 2018 була 
головною тренеркою Чемпіонату з Minecraft: Educa-
tion Еdition, де створювала та проводила вебінари 
для вчителів. Співавторка завдань Чемпіонату. З 2019 
року є керівником освітніх програм Microsoft в Україні. 
Основний вектор роботи: трансформація освіти в ланці 
шкільної, профтехнічної та вищої освіти в тому числі 
через комунікацію з освітніми закладами. 
Ел.пошта: a-nikutu@microsoft.com 

Тетяна Нанаєва 
Голова експертно-консультативного Комітету з 
цифрових технологій в освіті при МОН України, 
координаторка експертної групи з цифрових навичок 
EU4Digital в Україні
Тетяна Нанаєва займається питаннями дигіталізації 
освіти понад 16 років. За цей час під її керівництвом 
пройшли навчання з цифрових навичок понад 500 
тисяч вчителів в Україні та 6 країнах СНД (Азербайджані, 
Білорусі, Грузії, Казахстані, Молдові та Узбекистані). У 
2003-2016 роках на посаді директорки корпорації Intel з 
корпоративних справ та зв’язків з урядом в Україні та СНД 
плідно співпрацювала з Міністерствами освіти, іншими 
урядовими установами, національними регуляторами, 
бізнес партнерами та неурядовими організаціями в 
проєктах дигіталізації освіти, деякі з них ініціювала сама.
У 2016-2018 роках брала участь у розробці „Цифрової 
адженди України 2020“. 
У 2019 році ініціювала і брала активну участь у створенні 
Національної коаліції цифрової трансформації.
Наразі очолює експертно-консультативний Комітет 
з цифрових технологій в освіті при МОН України, 
координує проєкт EU4Digital з питань eSkills в Україні.
Ел.пошта: committee@ict.in.ua

Сергій Нікітчин
Співзасновник та Операційний директор компанії 
Spark Systems, Київ
Сергій Нікітчин є засновником та операційним 
директором компанії Spark Systems.
Останні 10 років обіймав ключові позиції в Sales Opera-
tions та HR в IT та банківських сферах. 
Його досвід полягає в розвитку навчальних програмних 
продуктів, організації роботи підрозділів маркетингу 
та у вдосконаленні організаційних структур. Нинішня 
спеціалізація – автоматизація бізнес-процесів за 
допомогою чат-ботів.
m.me/SparkSystemsBot
Ел.пошта: sergey@sparksystems.co

Наталія Морзе 
Член-кореспондент НАПН України, д.п.н., професорка 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
Наталія Морзе – автор власних методик навчання 
інформатики, впровадження дистанційних технологій 
навчання, використання цифрових технологій в 
освітньому процесі середніх навчальних закладів 
та вищої школи. Автор шкільних підручників з 
інформатики ( з 2 по 11 клас) та автор понад 350 
наукових та науково-методичних публікацій, понад 
100 підручників та посібників.
Член-кореспондент НАПН України, д.п.н, професорка, 
професорка Київського університету імені Бориса 
Грінченка, гарант освітньої магістерської програми 
„Управління електронним навчанням“.
Наукова керівниця, авторка адаптації і головна 
тренерка освітньої програми навчання вчителів та 
майбутніх вчителів щодо ефективного використання 
ІКТ у освітньому процесі „Intel Навчання для 
майбутнього“ та програми Microsoft „Партнерство в 
навчанні“.
На даний момент є координаторкою кількох 
міжнародних проєктів, одним з яких є проєкт Erasmus 
+ (MoPed) – „Модернізація педагогічної вищої освіти з 
використанням інноваційних інструментів викладання“ 
(MoPED – Modernization of Pedagogical Higher Educa-
tion by Innovative Teaching Instruments) програми ЄС 
Еразмус +КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, 
№586098-ЕРР-1-2017-1-UA-EPPK2-CBHE-JP“. 
Ел.пошта: n.morze@kubg.edu.ua
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Світлана Сотникова 
Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 
німецької філології та перекладу Харківського 
національного університету імені В.Н.Каразіна, 
педагогічна керівниця Мовного Центру при Будинку 
Нюрнберга (Харків). Членкиня Асоціації українських 
германістів, тренерка-референтка Goethe-Institut в 
Україні.
Здобула вищу освіту в Харківському державному 
університеті за спеціальністю „філологія, викладання 
німецької мови, переклад“. У 1997 році після закінчення 
аспірантури захистила кандидатську дисертацію на 
тему „Мовні засоби комізму в німецьких народних 
казках“. Коло наукових інтересів: стилістика і 
лінгвістика тексту, методика навчання іноземних мов.
Авторка понад 170 публікацій, з них понад 110 
навчально-методичних видань, авторка та співавторка 
20 підручників з рекомендацією МОН України, які 
неодноразово ставали переможцями Всеукраїнського 
конкурсу підручників. Серед них – підручники серії 
„H@llo, Freunde!“ (5 – 11 клас, для навчання німецької 
мови як другої іноземної) та „Deutsch lernen ist super“ 
(1 – 11 класи, для навчання німецької мови як першої 
іноземної), а також „LOGIN“ для студентів-германістів.
E-Mail: svitlana_sotnykova@ukr.net 

Вікторія Синьо
Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 
німецької філології Ужгородського Національного 
університету, викладачка в Центрі німецької мови м. 
Ужгорода, мультиплікаторка Goethe-Institut в Україні
З 2000 року працює на кафедрі німецької філології 
Ужгородського національного університету, а з 2005 
року викладає в Центрі німецької мови – партнері 
Goethe-Institut в Україні, яким останні десять років 
керує. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію 
у Львівському Національному університеті ім. І. Франка. 
Останні роки проводить також семінари та воркшопи, 
основними темами роботи є лінгвокраїнознавство, 
автентичні відео та музика і цифрові світи.
Ел.пошта: vika.syno@gmx.de

Вікторія Щербакова
Викладачка Goethe-Institut в Україні, Київ
У 2009-2014 роках працювала викладачкою німецької 
мови в Луганському національному університеті імені 
Тараса Шевченка і Центрі німецької мови в Луганську. 
З 2012 працює позаштатним викладачем в Goethe-In-
stitut в Україні, з 2013 є мультиплікаторкою Goethe-In-
stitut в Україні, проводить семінари та онлайн-курси 
з підвищення кваліфікації вчителів німецької мови 
в сфері викладання німецької мови як іноземної для 
дітей та підлітків.
Ел.пошта: Viktoriia.Shcherbakova@goethe.de

Ізабелла Шмід 
Керівниця проєктів медійної компетенції, Баварське 
мовлення, Мюнхен
Ізабелла Шмід – магістр мистецтва, вивчала політологію, 
комунікаційні науки та американську історію мистецтв 
в університеті імені Людвіґа-Максиміліана у Мюнхені.
З 1984 року працює репортеркою, редакторкою та 
модераторкою на Баварському радіо.
У 1988 році працювала та навчалася в США.
З 1998 року – керівниця редакції, спочатку у відділі 
регіональних програм у Мюнхені та Верхній Баварії, а 
з 2012 року – керівниця проєктів медійної компетенції.
Заступниця керівника правління фонду „Zuhören“ та 
членкиня правління в Mediencampus Bayern.
Ел.пошта: Isabella.Schmid@br.de 

Борис Романенко 
Координатор проєктів Digital Transformation Institute в 
Україні, Київ
Борис Романенко є координатором проєктів Digital 
Transformation Institute в Україні. Має ступінь магістра 
міжнародних фінансів, останні 5 років працював в 
сферах освіти, ІТ та продажах.
Володіє досвідом розробки освітніх програмних 
продуктів, оптимізації бізнес-процесів та управління 
проєктами.
Ел.пошта: romanenkoborys@dti.org.ua 
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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Рєстрація учасників
Рєстрація учасників відбудеться 15 листопада 2019 р. з 09:00 до 10:00 год. перед 
Конгрес Холом у Президент Готелі, де Ви також отримаєте матеріали конгресу.

Воркшопи
На воркшопи Ви були зареєстровані відповідно до Вашої попередньої онлайн-
заявки. На Вашу електронну адресу було надіслано відповідне підтвердження. Вашу 
персоналізовану програму Ви отримаєте разом з матеріалами конгресу. 

Харчування
Обід у п’ятницю відбудеться в Президент Готелі в залах Європейський та 
Слов’янський. Під час реєстрації Ви отримаєте браслет із зазначенням залу.
Перерви на каву пропонуватимуться в готелі Русь у залі Еліта (п’ятниця, 15.11.2019 з 
15:30 до 16:00, субота, 16.11.2019 з 11:00 до 11:30). 
У п’ятницю, 15.11.2019 р., ми щиро запрошуємо Вас на прийом у готелі Русь в залі 
Еліта о 18:30.

Проживання 
Для всіх учасників, які повідомили про необхідність бронювання номера, з 15 до 
16 листопада заброньовано номери в готелі Русь (адреса: вул. Госпітальна, 4, 01601 
Київ, https://hotelrus.phnr.com/). Звільнити номери необхідно до 12 години 16.11.2019. 
Важливо: заселення 15 листопада можливе лише з 17:30 год!

ЗА ПІДТРИМКИ:

ПАРТНЕРИ:
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