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Освіта: 

Бакалавр, денна форма, диплом В16 № 112828 від 

30.06.2016. 

2012-2016  Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова. Факультет інформатики. 

Спеціальність: «Інформатика». 

Кваліфікація: бакалавра інформатики; вчителя 

інформатики загальноосвітнього навчального закладу 

II ступеня. 

 

Магістр, денна форма, диплом М18 №100494 від 

30.06.2018. 

2016 – 2018 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Факультет 

інформатики. 

Спеціальність: «Середня освіта». 

Кваліфікація: Викладач інформатики. Вчитель англійської мови. Адміністратор 

навчальних комп’ютерних систем. 

 

Магістр, заочна форма, диплом М18 №057016 від 28.02.2018. 

2016 – 2018 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

Спеціальність: «Науки про освіту». 

Кваліфікація: Керівник закладу з оцінювання якості освіти. Фахівець у галузі освітніх 

вимірювань. 

 

Аспірант, денна форма. 

2018 – по сьогоднішній день Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. 

Науковий керівник: доктор пед. наук, проф. Франчук Василь Михайлович 

Спеціальність: «011 Освітні, педагогічні науки.» 

Кваліфікація: Доктор філософії в галузі педагогіки 

 

Сфера наукових інтересів: педагогіка, філософія, сучасні технології навчання, ІКТ в освіті, 

змішане навчання, навчання з використанням ІКТ, навчання з використанням мобільних 

технологій. 

Тема дисертаційного дослідження: «Навчання мобільних технологій у курсі 

інформатики в закладах загальної середньої освіти». 

 

Траєкторія працевлаштування:  

З вересня 2017 – травень 2020 – вчитель інформатики в НВК «Школа І-ІІ ступенів-ліцей 

№38 ім. В. М. Молчанова». 

З вересня 2020 – по сьогоднішній день – вчитель інформатики в Технічному ліцеї м. Києва  

Статті:  

1. Усенко В.А. Стан та перспективи мобільного навчання у закладах загальної 

середньої освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – Випуск 22 (29): збірник 

наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020.  – 173-181 c.  
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Тези доповідей: 

1. Усенко В.А., Франчук В.М. Організація навчання засобами додатків Moodle для 

мобільних пристроїв //  Сьома міжнародна науково-практична конференція 

Moodle Moot Ukraine 2019 "Теорія і практика використання системи управління 

навчанням Moodle, 2019 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://2019.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=6 (дата звернення: 26 Травень 

2021).  

2. Усенко В.А. Використання платформи Learnis для реалізації технології веб-квесту 

// Матеріали доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» - 

Житомир, 2020 – 132-135 с. 

3. Усенко В.А. Використання сервісу wizer.me для контролю знань під час 

змішаного навчання // Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (8), травень 

2021 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://e-

journals.npu.edu.ua/index.php/ikt/article/view/219 (дата звернення: 26 Травень 2021). 

4. Усенко В.А. Организация образовательного процесса информатики в условиях 

дистанционного обучения // Материалы 5-й Международной научно-

практической конференции Минск, 18–21 мая 2021 г. – 311-313 с. 

 

Участь у конференціях: 

1.  VII міжнародна науково-практична конференція Moodle Moot Ukraine 2019 

"Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle" (Інститут 

інформаційних технологій  і засобів навчання НАПН України, 24 травня 2019 р.) 

«Організація навчання засобами додатків moodle для мобільних пристроїв». 

2.  V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні 

інформаційні технології в освіті та науці» (м. Житомир, 12 листопада 2020 р.) 

«Використання платформи Learnis для реалізації технології веб-квесту». 

3. Звітно-наукова конференція студентів "Освіта і наука – 2021" Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (5-9 квітня 2021 року) 

«Використання сервісу wizer.me для контролю знань під час змішаного навчання».   

4. 5-й Международная научно-практическая конференция «Веб-программирование и 

интернет-технологии WebConf2021» (г. Минск, 18–21 мая 2021 г.) 

 

 

Міжнародні стажування:  

1. An internship «Educational system in Finland» organized by West Finland College, 

Huittinen from 18.11.2019 to 22.11.2019. (certificate № 22112019/29). 

2. Intensive English course organized by West Finland College from 18.11.2019 to 

22.11.2019. (certificate № 1221119/09). 

 

Онлайн-курси: 

1. «Introduction to HTML5», наданий University of Michigan через платформу масових 

відкритих онлайн-курсів Coursera від 15.11.2020.  

2. «Introduction to CSS3», наданий University of Michigan через платформу масових 

відкритих онлайн-курсів Coursera від 14.12.2020.  

3. «Мистецтво викладання», наданий викладачами курсу Освітнього Хабу м.Києва від 

07.12.2020.  

 

 

 


