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ПРОГРАМА  РОБОТИ  

25 жовтня 2016 року 

Концертний зал  

10:30 – 11:00 Презентація творчих колективів навчальних закладів України. 

11:00 – 11:30 Урочисте відкриття Восьмого Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній 

освіті» та Четвертої виставки закордонних навчальних закладів та агенцій 

«World Edu». 

11:30 – 12:00 Нагородження переможців Національного виставкового конкурсу «Видатні 

науково-практичні досягнення в освіті». 

16:00 – 18:00 Нагородження переможців конкурсів з тематичних номінацій. 

25 жовтня 2016 року 

Конференц – зал № 1 - (ЮН-ПРЕС - Медіа-зал)  

10:00 – 10:50 Презентація «Інновації у науковій співпраці студентів і викладачів 

Вінницького національного технічного університету - важливий фактор 

забезпечення якості вищої освіти».  

Проводить: Грабко Володимир Вiталiйович, д.т.н., професор, ректор 

Вінницького національного технічного університету. 

Доповідачі: Романюк Олександр Никифорович, д.т.н., професор, перший 

проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та 

його науково-методичного забезпечення Вінницького національного технічного 

університету; Павлов Сергій Володимирович, д.т.н., професор, проректор з 

наукової роботи Вінницького національного технічного університету; Богачук 

Володимир Васильович, к.т.н., доцент, начальник науково-дослідної частини 

Вінницького національного технічного університету. 

12:00 – 12:45 Презентація «Науково-методичний центр «Агроосвіта» – провайдер 

інновацій в освіті».  
Проводить: Іщенко Тетяна Дем'янівна, к.пед.н., професор, в.о. директора 

державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». 

Доповідачі: Хоменко Микола Павлович, заступник директора з навчально-

методичної роботи державної установи «Науково-методичний центр 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів 

«Агроосвіта»; Жуковська Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії 

інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу державної установи 

«Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

вищих навчальних закладів «Агроосвіта»; Ігнатенко Олена Валеріївна, завідувач 

лабораторії інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу 

державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» .  

13:00 – 13:50 Презентація «Інноваційні освітні програми». 

Доповідачі: Алієв Октай Ага Керимович, засновник Благодійного фонду «Октая 

Алієва»; Помиткін Едуард Олександрович, завідувач відділом професіології і 

психолого-педагогічної діагностики Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих Національної академії педагогічних наук України. 

Питання, що обговорюватимуться: презентація фонду, розкриття проблем 

сучасної освіти, шляхи їх вирішення, основні напрямки діяльності фонду, 

презентація інноваційних освітніх програм, нових навчальних посібників, відео 
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уроків, поетапне впровадження програм у середній школі. 

Цільова аудиторія: представники навчальних та наукових закладів, 

міжнародних організацій, департаментів освіти, посольств, асоціацій, 

методичних центрів, громадських організацій. 

14:00 – 14:50 Семінар комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія 

неперервної освіти». 

15:00 – 15:50 Презентація «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій і 

електронних засобів навчання для підвищення якості підготовки військових 

фахівців».  

Проводять: Ткачук Павло Петрович, д.і.н., професор, начальник Національної 

академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Слюсаренко 

Андрій Віталійович, к.і.н., заступник начальника з наукової роботи Національної 

академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 

16:00 – 17:30 

 

Дискусійна панель «Математика – непосильний тягар чи сходи до 

успішного майбутнього». 

Доповідачі: Скворцова Світлана Олексіївна, д.пед.н., професор, завідувач 

кафедри математики і методики її навчання Південноукраїнського національного 

педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського; Онопрієнко Оксана 

Володимирівна, докторант Інституту педагогіки НАПН України; Захарійченко 

Юрій Олексійович, к.ф.-м.н., старший викладач Національного університету 

«Києво-Могилянська академія».  

Питання, що обговорюватимуться: шляхи подолання труднощів у вивченні 

шкільного курсу математики.  

Цільова аудиторія: управлінці, методисти, вчителі, батьки. 

25 жовтня 2016 року 

Конференц-зал № 2 - (Кінолекційний зал)  

10:00 – 10:50 

 

Педагогічний дискурс «Від медіаграмотності до медіакультури: проблеми 

та перспективи». 

Доповідачi: Шуляр Василь Іванович, д.пед.н., професор кафедри мовно-

літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, заслужений учитель України, директор 

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Крячко 

Тетяна Павлівна, старший викладач кафедри психолого-педагогічної освіти та 

медіадидактики Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти;  Хортів Ганна Валеріївна, старший викладач кафедри теорії 

й методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

Питання, що обговорюватимуться:  

• Медіаосвіта: стратегія і тактика співпраці суб’єктів педагогічної дії. 

• Медіаосвіта педагогів засобами медіа в системі освіти дорослих.       

• Медіаосвіта сім’ї як провідний чинник первинної соціалізації дитини (фрагмент 

батьківських дебатів).   

12:00 – 15:00 Всеукраїнська науково-практична конференція «Практична медіаосвіта: 

інноваційні стратегії розвитку». 

Керівники: Романенко Михайло Ілліч, д.філос.н., професор, ректор КВНЗ 

«Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»; 

Найдьонова Любов Антонівна, д.психол.н., заступник директора з наукової 

роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. 

Сесія І. «Науково-теоретичні засади впровадження медіаосвіти в практику 

роботи загальноосвітніх навчальних закладів». 

Керівник секції: Ватковська Марина Григорівна, к.філос.н., доцент, проректор з 

науково-педагогічної освіти КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти». 

Тема: «Масова медіаосвіта молоді як чинник національної безпеки і 

перебудови комунікаційної політики в Україні». 
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Доповідач: Найдьонова Любов Антонівна, д.психол.н., заступник директора з 

наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, 

завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти. 

Тема: «Впровадження медіаосвіти і медіаграмотності в загальноосвітніх 

школах України». 

Доповідач: Горна Світлана Дмитріївна, керівник експертної ради ГО 

«Європейська дослідницька асоціація». 

Тема: «Теоретико-методичні особливості впровадження курсу медіаосвіти 

для майбутніх вчителів-філологів». 

Доповідач: Ольховик Марина Володимирівна, к.філос.н., доцент, заступник 

декана філологічного факультету з навчальної роботи Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.  

Тема: «Медіаосвіта Дніпропетровщини: науково-методичні засади 

впровадження». 

Доповідач: Піщанська Вікторія Миколаївна, кандидат культурології, доцент 

кафедри філософії освіти КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти». 

Тема: «Методика використання інтерактивних он-лайн вправ у навчально-

виховному процесі». 

Доповідач: Воротникова Ірина Павлівна, к.пед.н., доцент кафедри методики 

природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Тема: «Вплив медіакультури на розвиток  творчих здібностей школярів». 

Доповідач: Воробйова Антоніна Анатоліївна, директор Криворізької гімназії № 

127. 

Сесія ІІ. «Практико-орієнтовні стратегії реалізації шкільної моделі 

медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів». 

Керівники секції: Піщанська Вікторія Миколаївна, кандидат культурології, 

доцент кафедри філософії освіти КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти». 

Тема: «Академія української преси – громадський лідер упровадження 

медіаосвіти і медіаграмотності (підсумки за 2011-2016 роки)». 

Доповідач: Волошенюк Оксана Валеріївна, науковий співробітник відділу 

екранно-сценічних мистецтв і культурології Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, менеджер 

медіаосвітніх програм Академії української преси.  

Тема: «Практико-орієнтовні стратегії реалізації шкільної моделі 

медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального 

закладу». 

Доповідач: Владімірова Лідія Петрівна, директор Синельниківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Дніпропетровської області. 

Тема: «Медіавиховання в сім'ї та школі: реалії сьогодення». 

Доповідач: Іванова Інна Богданівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, викладач курсів з медіаграмотності Першотравенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Дніпропетровської області. 

Тема: «Медіатворчість – нова епоха в навчанні та творчості». 

Доповідач: Рижій Катерина Геннадіївна, науковий співробітник кафедри 

управління інформаційно-освітніми проектами КВНЗ «Дніпропетровський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». 

Тема: «Способи підвищення медійної грамотності молоді шляхом проведення 

нетрадиційних уроків у загальноосвітній школі». 

Доповідач: Назарук Вікторія Михайлівна, викладач Національного університету 

«Острозька академія». 

Сесія ІІІ. «Вплив Інтернет та медіаосвітніх технологій на становлення 
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інноваційної особистості». 

Керівник секції: Коляда Ірина Григорівна, старший викладач кафедри 

управління інформаційно-освітніми проектами КВНЗ «Дніпропетровський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». 

Тема: «Вплив ІКТ технологій на розвиток особистості учасників навчально-

виховного процессу». 

Доповідач: Волочаєва Олена Миколаївна, заступник директора Криворізького  

гуманітарно-технічного ліцею № 129 Дніпропетровської області. 

Тема: «Особистісна продуктивна діяльність учнів як основа дистанційного 

навчання». 

Доповідач: Голтвянський Олег Григорович, директор Верхньодніпровської  

середня загальноосвітня школа № 2 Дніпропетровської області. 

Тема: «Медіаосвітній потенціал філософської освіти молоді та майбутнє 

шкільної і університетської медіаосвіти». 

Доповідач: Доброносова Юлія Дмитрівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії 

та педагогіки Національного транспортного університету. 

Тема: «Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами через 

дистанційне навчання з використанням ІКТ в умовах ЗНЗ». 

Доповідач: Шевченко Галина Володимирівна, заступник директора 

Павлоградського міського ліцею відділу освіти Павлоградської міської ради 

Дніпропетровської області. 

Тема: «Використання ІКТ на уроках біології, як засіб формування соціальної 

компетентності учнів». 

Доповідач: Калініченко Світлана Григорівна, учитель біології КЗ «Вербківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Вербківської сільської ради 

Павлоградського району Дніпропетровської області. 

Тема: «Розвиток особистості в освітньому інфомедіа просторі». 

Доповідач: Луньова Юлія Олександрівна, учитель інформатики Навчально-

виховного об’єднання «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів – ліцей нових інформаційних технологій м. 

Дніпродзержинська». 

Тема: «Інтернет та медіа освітні технології як засіб підвищення якості 

освіти та  розвитку інтелекту учнів». 

Доповідач: Блоха Ольга Миколаївна, заступник директора Царичанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради 

Дніпропетровської області.  

Цільова аудиторія: керівники установ і закладів освіти, наукові та науково-

педагогічні працівники. 

15:00 – 16:30 Семінар «Дисемінація педагогічного досвіду як необхідна умова модернізації 

змісту позашкільної освіти». 

Доповідачі: Мосякова Ірина Юліївна, Заслужений працівник освіти України, 

Відмінник столичної освіти, директор Центру творчості дітей та юнацтва 

«Шевченківець» м. Києва; Бут Світлана Володимирівна, головний спеціаліст 

відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини 

Міністерства освіти і науки України; Павлова Людмила Михайлівна, методист 

вищої категорії відділу дослідження підготовки вчителів ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» МОН України; Вержбицька Ірина Володимирівна, 

методист Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва, керівник 

творчої лабораторії образотворчого, декоративно-вжиткового мистецтва і 

народних ремесел; керівник Народного художнього колективу «Студія 

образотворчого мистецтва «БДЖІЛКА». 

Питання, що обговорюватимуться: в межах роботи семінару будуть розглянуті 

основні проблеми виявлення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду з 

проблем змістовного наповнення напрямів позашкільної освіти. Буде 

організована дискусія з питань дисемінації педагогічного досвіду, виділені 
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критерії його оцінки. Значущою формою семінару стане представлення власної 

діяльності педагогів. Складовою семінару стане практикум «Продуктивне 

мережеве спілкування і взаємодія педагогів позашкільної освіти». 

Цільова аудиторія: педагоги позашкільних навчальних закладів. 

25 жовтня 2016 року 

Конференц-зал № 3 – (Аудиторія 217-а)  

10:00 – 11:50 

 

Круглий стіл «Реалізація варіативної складової змісту дошкільної освіти: 

досвід, проблеми і перспективи».  

Доповідачі: Богуш Алла Михайлівна,  завідувач кафедри теорії і методики 

дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного 

університету ім. К. Д. Ушинського,  д.пед.н., професор, дійсний член НАПН 

України, Заслужений діяч науки і техніки України; Низковська Олена 

Вікторівна, начальник відділу дошкільного розвитку ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» МОН України; Купрієнко Валентина Іванівна, 

завідувач відділу дошкільної освіти КВНЗ «Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти»; Кулікова Інна Анатоліївна, 

директор навчально-методичного центру матері і дитини «Джерело» м. Києва; 

Резніченко Ірина Юріївна, методист дошкільного напряму ТОВ «ПРОЛЕГО».   

Питання, що обговорюватимуться: компоненти варіативної складової змісту 

дошкільної освіти, їх науковий, програмно-методичний і дидактичний супровід; 

реалії практичної реалізації варіативної частини змісту дошкільної освіти в 

межах базового компонента дошкільної освіти (іноземна мова, шахи, 

комп`ютерна грамота); готовність дошкільних навчальних закладів до 

запровадження інших складників варіативного змісту дошкільної освіти 

(хореографія, економічне виховання та ін.). 

Цільова аудиторія: методисти обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти,  районних, міських управлінь/департаментів/відділів освіти, керівники і 

методисти дошкільних навчальних закладів, викладачі ВНЗ.  

12:00 – 12:40 Майстер-клас «Як створити інноваційний електронний освітній ресурс». 

Доповідачі: Лисенко Ірина Василівна, к.пед.н., доцент, проректор з науково-

методичної роботи Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського; Покришень Дмитро Анатолійович, 

к.пед.н., доцент, завідувач кафедри інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського. 

Питання, що обговорюватимуться: етапи та методика розробки електронних 

освітніх ресурсів (з досвіду створення електронного освітнього ресурсу). 

Цільова аудиторія: педагогічні та науково-педагогічні працівники.  

12:50 – 13:30 Круглий стіл «Теоретико-методичні основи управління якістю освітньої 

діяльності у вищих медичних навчальних закладах». 

Доповідачі: Гордійчук Світлана Вікторівна, к.б.н., проректор з навчальної 

роботи КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»; Шигонська Наталія 

Вікторівна, к.пед.н., начальник науково-методичної лабораторії КВНЗ 

«Житомирський інститут медсестринства»; Коваленко Валентина Олексіївна, 

к.пед.н., методист КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства». 

Питання, що обговорюватимуться: організація внутрішньої системи  

забезпечення якості освітньої діяльності у ВМНЗ; інноваційні підходи у 

формуванні базових та професійних компетентностей медичних фахівців як 

елемент забезпечення якості освітньої діяльності; cучасні підходи до створення 

якісного навчально-методичного забезпечення. 

Цільова аудиторія: керівний склад,  викладачі ВНЗ, абітурієнти. 

13:40 – 14:25 Майстер-клас «Моніторинг якості дошкільної освіти за БКДО (базовий 

компонент дошкільної освіти): інструментарій, технологія оцінки та аналіз 

результатів». 

Доповідачі: Байєр Ольга Миколаївна, к.психол.н., доцент, завідувач кафедри 
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дошкільної освіти Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти; Павлова Світлана Олегівна, завідувач обласного НМЦ моніторингових 

досліджень якості освіти Запорізького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

Питання, що обговорюватимуться: метод експертної оцінки в дошкільній 

освіті: теорія та особливості використання; технологія організації та проведення 

оцінки якості дошкільної освіти.  

Цільова аудиторія: викладачі, наукові працівники, практичні психологи, 

керівники дошкільних навчальних закладів, методисти РМК, керівники закладів 

освіти.  

14:30 – 15:15 Презентація «Психолого-андрагогічний коучінг як форма роботи із слухачами 

з числа демобілізованих учасників АТО, ВПО та членів їх сімей». 

Доповідачі:  Сидорчук Лариса Володимирівна, заступник директора з навчально-

виробничої роботи Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти 

державної служби зайнятості; Хозей Людмила Владиславівна, практичний 

психолог Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної 

служби зайнятості. 

Питання, що обговорюватимуться: презентація роботи навчального закладу 

щодо  психолого-андрагогічного коучінгу слухачів з числа демобілізованих 

учасників АТО, ВПО та членів їх сімей; методичні рекомендації проведення 

психологічних тренінгів з слухачами зазначеної категорії; фрагмент тренінгу 

«Злітна смуга», автор розробки практичний психолог Хозей Л.В.  

Цільова аудиторія: педагоги навчальних закладів.  

15:20 – 16:00 Круглий стіл «Інноваційні технології підготовки фахівця до розбудови нової 

української школи». 

Доповідачі: Старєва Анна Михайлівна, к.пед.н., доцент кафедри історії та 

археології МНУ імені В.О. Сухомлинського; Савінова Наталія Володимирівна, 

д.пед.н., професор, завідувач кафедри соціальної освіти МНУ імені В. О. 

Сухомлинського; Єпур Анастасія, магістрантка факультету педагогіки та 

психології МНУ імені В. О. Сухомлинського; Дінжос Роман Володимирович, 

к.фіз.-мат.н., доцент кафедри фізики МНУ імені В. О. Сухомлинського; Манькусь 

Ірина Володимирівна, к.пед.н., доцент кафедри фізики МНУ імені В. О. 

Сухомлинського; Мироненко Тетяна Платонівна, к.пед.н., доцент кафедри 

англійської мови та літератури МНУ імені В. О. Сухомлинського. 

Питання, що обговорюватимуться:  

• Стартап «Неформально про формальну освіту». 

• Робота волонтерської групи «Відкрите серце». 

• Соціальне партнерство у підготовці фахівців в контексті STEM і Art освіти. 

• Європейські виклики: впровадження дистанційних курсів в процесі підготовки 

вчителів іноземної мови в рамках програми ТЕМПУС. 

Цільова аудиторія: викладачі, молоді науковці, аспіранти, магістранти, вчителі, 

абітурієнти.  

25 жовтня 2016 року 

Конференц-зал № 4 – (Бібліотека – 1 поверх)  

10:00 – 10:50 

 

Презентація «Науково-методичний та організаційний супровід 

транскордонної співпраці у системі освіти Чернівецької області».  

Проводить: Білянін Григорій Іванович, к.пед.н., доцент, директор Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. 

Доповідачі: Куриш Наталія Костянтинівна, завідувач НМЦ менеджменту та з 

координації діяльності РМК/ММК Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області; Говорнян Лілія Серафимівна, методист НМЦ суспільно-

гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області; Боднарюк Микола Іванович, директор Опришенської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Глибоцького району Чернівецької області; Онищук Світлана 

Ярославівна, директор Мамаївського ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 2 Кіцманського району 
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Чернівецької області. 

11:00 – 11:50 Круглий стіл «Сучасні напрями проектування розвитку освітньої галузі 

Чернівецької області».  

Проводить:  Куриш Наталія Костянтинівна, завідувач НМЦ менеджменту та з 

координації діяльності РМК/ММК Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області. 

Доповідачі: Кошурба Григорій Григорович, завідувач НМЦ інформаційних 

технологій навчання Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 

області; Фесік Людмила Іванівна, директор державного вищого навчального 

закладу «Чернівецький політехнічний коледж»; Зегрюк Микола Емануїлович, 

директор ліцею № 3 Чернівецької міської ради; Олексюк Оксана Ярославівна, 

завідувач Кіцманської районної психолого-медико-педагогічної консультації 

Чернівецької області; Руснак Іван Васильович, директор Лашківського ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів Кіцманського району Чернівецької області; Скидан Антоніна 

Олександрівна, завідувач Усть-Путильського дошкільного навчального закладу 

Путильського району Чернівецької області. 

Питання, що обговорюватимуться: психолого-педагогічний супровід 

організації інклюзивного навчання; впровадження сучасних інформаційних 

систем та технічних засобів навчання у навчально-виховний процес  з метою 

забезпечення якості освіти; cоціальне партнерство у контексті модернізації 

національної освіти; упровадження компетентнісного підходу у навчально-

виховний процес загальноосвітнього навчального закладу. 

Цільова аудиторія: керівники органів управління освітою, закладів освіти; 

методисти методичних кабінетів/центрів та інститутів післядипломної 

педагогічної освіти; педагогічні працівники. 

12:00 – 12:30 

 

Майстер-клас «Творчі методи вивчення англійської мови з дітьми 

(handmade)». 

Проводить: Сирбу Світлана Петрівна, викладач мовного центру «Top Way». 

12:40 – 13:50 Круглий стіл «Сучасна школа – середовище для формування ключових 

компетентностей учнів». 

Доповідачі: Стецюк Юрій Вікторович, директор департаменту освіти і науки 

Луганської обласної державної адміністрації; Цимбал Ірина Іванівна, к.пед.н., 

доцент, ректор Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти; Савенко Любов Миколаївна, методист кафедри управління Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Ростовська Наталія 

Юліївна, директор Лисичанської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 12 

Лисичанської міської ради Луганської області; Демчук Світлана Вікторівна, 

заступник директора  з навчально-виховної роботи середньої загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів № 6 м. Сєвєродонецька Луганської області; Вашура Олена 

Григорівна, в.о. директора Білокуракинської загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів № 1 Білокуракинської районної ради Луганської області. 

Питання, що обговорюватимуться: пріоритети та шляхи розбудови нової 

української школи; інновації в освітньому процесі сучасної школи; партнерство 

школи з родиною та громадою: нові реалії, технології взаємодії; забезпечення 

професійного зростання педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти 

відповідно до базових напрямків нової української школи.  

Тема: «Інноваційні педагогічні технології в навчанні англійської мови». 

Доповідачі: Касьянова Ольга Володимирівна, к.пед.н., доцент, проректор із 

наукової роботи Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти;  Данильєв Анатолій Олексійович, к.і.н., доцент, проректор із навчальної 

роботи Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 

Нікітченко Олена Станіславівна, методист кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін та методики їх викладання Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти; Коробченко Надія Борисівна, учитель 

англійської мови середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 16 м. 
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Сєвєродонецька Луганської області; Кравцова Вікторія Іванівна, учитель 

англійської мови Біловодської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

Біловодської районної ради Луганської області; Єресько Світлана Іванівна, 

учитель англійської мови Попаснянської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

№ 21 Попаснянської районної ради Луганської області.  

Питання, що обговорюватимуться: інтенсифікація процесу навчання 

англійської мови в контексті розбудови нової української школи; робота учнів з 

інтерактивним онлайн-середовищем на уроках англійської мови; інноваційні 

підходи в організації виховної роботи з англійської мови в навчальному закладі. 

Цільова аудиторія: науково-педагогічні працівники, керівники та педагоги 

навчальних закладів. 

14:00 – 14:50 Круглий стіл «Міжнародний проект «10 Minschool», як засіб формування 

дистанційного освітнього простору в Україні». 

15:00 – 15:50 

 

Презентація «Освіта в Словенії». 

Проводить: Сорокіна Тетяна, керівник регіонального офісу компанії «2ТМ». 

16:00 – 16:50 Круглий стіл «Вимоги до сучасних засобів навчання та навчального 

обладнання та їх інтеграція в цілісну навчальну систему». 

Доповідачі: Наконечна Галина Мирославівна, начальник відділу шкільного 

менеджменту ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України; Чуприна 

Ольга Борисівна, завідувач сектора менеджменту якості ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» МОН України; Тарасевич Тетяна Вікторівна, голова 

Асоціації виробників та постачальників засобів навчання та обладнання;  

Барсученко Сергій Миколайович, управляючий розвитком бізнесу ТОВ «Діксі-

Центр». 

Питання, що обговорюватимуться: систематизація сучасних засобів навчання 

та навчального обладнання, проблеми сертифікації та стандартизації, ринок 

сучасних засобів навчання, впровадження сучасних засобів навчання в 

навчально-виховний процес. 

Цільова аудиторія: директори, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, 

батьки, методисти, виробники та постачальники засобів навчання. 

25 жовтня 2016 р. 

Презентація на стенді товариства з обмеженою відповідальністю 

«Львівський медичний інститут». 

12.30–13.00 

 

Тема: «Здорове харчування для сучасної людини». 

Проводить: Ткачук Анастасія Леонідівна, студентка 4-го курсу Львівського 

медичного інституту. 

25 жовтня 2016 р. 

Майстер-класи на стенді 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

10.30–13.30 

 

Тема:  «Культурологiчний напрямок формування патрiотизму сучасної 

молодi засобами нацiонального декоративного мистецтва» («Класичний 

пейзаж», «Тематичний натюрморт», «Традицii нетканих гобеленів», 

«Декоративнi плетива з тканин»). 

Керівники: Смірнова Оксана Олексіївна, к.пед.н., доцент кафедри мистецьких 

дисциплін і методик навчання; Мотузок Роман Миколайович, старший викладач 

кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання.  

Проводять: Козачук Юлія, магістрантка педагогічного факультету спеціальності 

«Образотворче мистецтво»; Ладчук Оксана, магістрантка педагогічного 

факультету спеціальності «Образотворче мистецтво»; Саченок Тетяна, 

магістрантка педагогічного факультету спеціальності «Образотворче мистецтво»; 

Овчиннiкова Дар’я, магістрантка педагогічного факультету спеціальності 

«Образотворче мистецтво»; Грицюк Iванна, магістрантка педагогічного 

факультету спеціальності «Образотворче мистецтво»; Белашенко Юлiя, 

студентка 4-го курсу педагогічного факультету спеціальності «Образотворче 
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мистецтво»; Корпач Людмила, магістрантка педагогічного факультету 

спеціальності «Образотворче мистецтво»; Iваненко Олена, магістрантка 

педагогічного факультету спеціальності «Образотворче мистецтво». 

25 жовтня 2016 р. 

Майстер-класи на стенді комунального вищого навчального закладу 

«Вінницька академія неперервної освіти» 

10:00 – 16:00 

 

 

26 жовтня 2016 р. 

Конференц – зал № 1 - (ЮН-ПРЕС - Медіа-зал)  

10:00 – 10:50 Круглий стіл «Інноваційні проекти у новій інноваційній школі». 

Доповідачі: Гончаренко Наталья Миколаївна, начальник відділу стратегій 

розвитку освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України; Роман 

Рудюк, керівник програми «Партнерство в навчанні» компанії «Майкрософт 

Україна». 

Питання, що обговорюватимуться: дистанційна платформа як інструмент для 

надання освітніх послуг; тренди, що «визначають майбутнє», система adaptive 

learning – навички для ХХІ століття). 

Цільова аудиторія: педагогічні працівники. 

11:00 – 12:30 

 

 

Дискусійна панель «Прийняття рішень з урахуванням найкращих інтересів 

дитини: міжнародні стандарти та механізми їх впровадження». 

Доповідачі: Семчук Надія Іванівна, к.філос.н., доцент, начальник відділу 

соціальної роботи й етики ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 

України; Петрочко Жанна Василівна, д.пед.н., професор, заступник директора з 

науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН 

України; Вовк Володимир Семенович, заступник директора департаменту захисту 

прав дитини та усиновлення Міністерства соціальної політики України;  Кияниця 

Зінаїда Петрівна, к.пед.н., заступник директора МБО «Партнерство «Кожній  

дитині»; Петушкова Лариса Антонівна, практичний психолог вищої категорії, 

спеціаліст з навчально-методичної роботи МБО «Партнерство «Кожній  дитині». 

Питання, що обговорюватимуться: 

• Міжнародні стандарти забезпечення прав дитини. 

• Суть та зміст принципу дії в найкращих інтересах дитини. 

• Міжвідомча та міждисциплінарна взаємодія у забезпеченні прав та найкращих 

інтересів дитини. 

• Своєчасність виявлення  дитини, яка потребує підтримки та захисту. 

• Дитина як учасник процесу прийняття рішень стосовно неї. 

• Оцінка потреб дитини та її сім’ї як механізм прийняття рішень в найкращих 

інтересах дитини. 

Цільова аудиторія: директори, заступники директорів ЗНВ, методисти 

районних, міських методичних служб, працівники психологічних служб, науко-

методичні працівники інститутів післядипломної педагогічної освіти. 

12:40 – 13:50 

 

Круглий стіл «Наукова школа у світовому освітньому просторі». 

Доповідачі: Дем’яненко Наталія Миколаївна, д.пед.н., професор, зав. кафедри 

педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П. Драгоманова; Кравченко 

Ірина Миколаївна, к.пед.н., доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи 

НПУ імені М.П. Драгоманова; Смікал Вікторія Олексіївна, к.пед.н., доцент 

кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П. Драгоманова; 

Коноваленко Юрій Васильович, к.пед.н., старший викладач кафедри педагогіки і 

психології вищої школи НПУ імені М.П. Драгоманова; Акініна Наталія 

Леонідівна, к.пед.н.,  доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ 

імені М.П. Драгоманова. 

Питання, що обговорюватимуться: актуальність наукових шкіл у системі 

університетської освіти, відомі наукові школи українських вчених, специфіка 
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розвитку наукових шкіл за кордоном, найпрестижніші європейські та 

американські наукові школи. 

Цільова аудиторія: магістранти та аспіранти.  

14:00 – 14:45 

 

Семінар-презентація «Інтерактивна дошка – нові можливості для освіти». 

Доповідачі: Серебрянська Катерина Володимирівна, маркетолог компанії «Інтер 

Системс»; Садовников Євгеній Генадійович, керівник відділу продажів компанії 

«Інтер Системс». 

Питання, що обговорюватимуться: ми маємо на меті продемонструвати, які 

конкретні вчительські завдання можна вирішити за допомогою інтерактивної 

дошки. На семінарі-презентації ви дізнаєтесь: 

• Як інтерактивна дошка допоможе зробити навчальний процес цікавим та 

захоплюючим. 

• Чим корисна інтерактивна дошка у школі та ВНЗ, на тренінгах та семінарах. 

• Як використовувати функції інтерактивної дошки для ефективного навчання. 

• Як швидко навчитись працювати з інтерактивною дошкою. 

А також побачите все на власні очі та зможете спробувати працювати з 

інтерактивною дошкою власноруч.  

Цільова аудиторія: керівники ВНЗ, керівники управлінь освіти, викладачі, 

вчителі, керівники шкіл. 

15:00 – 18:00 

 

Воркшоп «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу». 

Тема: «Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова 

українська школа». Педагогіка партнерства». 

Доповідач: Гущина Наталія Іванівна, начальник відділу неформальної та 

інформальної освіти для дорослих ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

МОН України. 

Тема: «Відповідальне батьківство в рамках Всеукраїнського проекту 

«Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу». 

Доповідач: Коломоєць Галина Анатоліївна, завідувач сектору навичок 

материнства і батьківства відділу неформальної та інформальної освіти для 

дорослих ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. 

Тема: «Соціальні виміри когнітивних технологій в освіті».  

Доповідач: Нестерова Мар’я, заступник директора науково-дослідного центру 

когнітивістики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 

голова громадської організації «Інститут розвитку соціальної згуртованості», 

методолог громадської платформи «Нова Країна». 

Тема: «Формування у старшокласників образу «Я-громадянин-сім’янин і 

майбутній професіонал». 

Доповідач: Мельник Олександр Васильович, заступник директора Інституту 

проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.  

Тема: «Проект «Соціальна згуртованість та побудова партнерства в новій 

українській школі». 

Доповідач: Хмель Леся Іванівна, виконавчий директор громадської організації 

«Нові Ми».  

Тема: «Практична реалізація Всеукраїнського проекту «Розвиток соціальної 

згуртованості суб’єктів освітнього процесу» (досвід роботи)». 

Доповідач: Федунова Тетяна Миколаївна, директор спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва, голова 

Асоціації керівників шкіл м. Києва. 

Тема: «Міжнародна співпраця в рамках Всеукраїнського проекту «Розвиток 

соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу». 
Доповідач:  Войчишин Олександра Дмитрівна, директор Заліщицької державної 

гімназії Тернопільської області.  

Питання, що обговорюватимуться: проект «Розвиток соціальної згуртованості 

суб’єктів освітнього процесу», презентація нової української школи, 

європейського досвіду соціальної згуртованості в освітньому процесі, 



 11 

фасилітаційна робота в групах з питань відповідального батьківства. 

Цільова аудиторія: представники обласних інститутів післядипломної 

педагогічної освіти, викладачі, науковці, керівники та вчителі загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

26 жовтня 2016 року 

Конференц-зал № 2 - (Кінолекційний зал)  

10:00 – 12:00 Семінар «Формування інноваційного освітнього середовища у професійно-

технічному навчальному закладі». 

Тема: «Професійна освіта – інвестиції в майбутнє України». 

Доповідач: Штика Юрій Михайлович, заступник директора департаменту-

начальник управління професійної, вищої освіти, наукової та освітньо-виховної 

роботи, соціального захисту дітей та правового забезпечення Сумської обласної 

державної адміністрації. 

Тема: «Якість професійної освіти: експериментальні пошуки». 

Доповідач: Стойчик Тетяна Іванівна, к.пед.н., заступник директора 

Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею. 

Тема: «Стан та перспективи розвитку інформаційного освітнього 

середовища в професійно-технічних навчальних закладах Донецької 

області». 

Доповідач: Гончаров Едуард В’ячеславович, директор Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області.  

Тема: «Формування інноваційного середовища в професійно-технічних 

навчальних закладах Сумської області». 

Доповідач: Чхайло Олена Миколаївна, директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Сумській області 

Тема: «Нові підходи до надання освітніх послуг в професійно-технічному 

навчальному закладу: з досвіду роботи із зарубіжними партнерами». 

Доповідач: Шевченко Григорій Олександрович, заступник директора 

Березівського вищого професійного училища Одеського національного 

політехнічного університету. 

Тема: «Соціальне партнерство у професійно-технічних навчальних закладах 

як необхідна складова підготовки висококваліфікованого робітника». 

Доповідач: Аніна Надія Григорівна, директор державного професійно-

технічного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти з 

дизайну та сфери послуг». 

Тема: «Англійська мова як один із засобів формування професійної 

компетентності». 

Доповідач: Слободяник Яна Сергіївна, викладач Київського професійного 

енергетичного ліцею. 

Тема: «Професійно-технічний навчальний заклад як осередок 

євроінтеграційних змін». 

Доповідач: Авраменко Ольга Олексіївна, директор державного навчального 

закладу «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва». 

Тема: «Інноваційні підходи до впровадження медіаосвітніх технологій на 

уроках художньо-естетичного спрямування». 

Доповідач: Мошковська Олександра Валеріївна, викладач Київського вищого 

професійного училища технологій та дизайну одягу. 

13:00 – 14:30 Зустріч з авторами видавництва «Шкільний світ» й автограф-сесія. 

Тема: «Квести – нова форма проведення уроків». 

Доповідачі: Мосієнко Марина Володимирівна, генеральний директор 

видавництва «Шкільний світ»; Калюжна Олена Володимирівна, головний 

редактор видавництва «Шкільний світ»; Агапшук Світлана Сергіївна, редактор 

газет «Біологія», «Хімія», «Здоров’я та фізична культура» видавництва 

«Шкільний світ»; Престинська Марина Сергіївна, редактор газети «Початкова 

освіта» видавництва «Шкільний світ»; Харченко Наталя Вікторівна, редактор 
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газет «Методист», «Управління освітою», «Шкільний світ» видавництва 

«Шкільний світ»; Сташко Жанна Миколаївна, редактор газет «Завуч», 

«Краєзнавство. Географія. Туризм» видавництва «Шкільний світ». 

Питання, що обговорюватимуться: труднощі, особливості та специфіка 

квестів, як нової форми проведення уроків; методи роботи з квестами; форми 

проведення.  

Цільова аудиторія: учителі, заступники директорів НЗ, керівники НЗ, освітяни. 

14:40 – 15:25 

 

Презентація «Інтернет в освіті: стан, проблеми, перспективи». 

Доповідачі: Гуржій Андрій Миколайович, д.т.н., професор, заслужений 

працівник народної освіти України, лауреат Державної премії України в галузі 

науки і техніки, віце-президент Національної академії педагогічних наук 

України; Приходько Оксана Дмитрівна, директор НУО «Європейська Медіа 

Платформа»; Косик Вікторія Миколаївна, начальник відділу цифрової освіти, 

фінансової грамотності та навичок підприємництва ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти» МОН України; Китайцев Олег Миколайович, завідувач сектору 

цифрових навчальних технологій відділу цифрової освіти, фінансової 

грамотності та навичок підприємництва ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» МОН України; Перегуда Наталія Ігорівна, завідувач сектору навчальних 

програм ІКТ відділу цифрової освіти, фінансової грамотності та навичок 

підприємництва ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. 

Питання, що обговорюватимуться: інтернет-ресурси для освіти та управління 

інтернетом. 

15:40 – 18:00 

 

Круглий стіл «Освітній проект як складова інноваційного розвитку нової 

української школи». 

Доповідачі: Богуслав Марія Володимирівна, заступник директора з фінансово-

економічних питань ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України; 

Косик Вікторія Миколаївна, начальник відділу цифрової освіти, фінансової 

грамотності та навичок підприємництва ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» МОН України; Китайцев Олег Миколайович, завідувач сектору цифрових 

навчальних технологій відділу цифрової освіти, фінансової грамотності та 

навичок підприємництва ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 

України; Перегуда Наталія Ігорівна, завідувач сектору навчальних програм ІКТ 

відділу цифрової освіти, фінансової грамотності та навичок підприємництва ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» МОН України; Забуга Наталія Іванівна, 

завідувач сектору фінансової грамотності та навичок підприємництва відділу 

цифрової освіти, фінансової грамотності та навичок підприємництва ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» МОН України; Тропіна Ірина Вікторівна, 

науковий співробітник сектору фінансової грамотності та навичок 

підприємництва відділу цифрової освіти, фінансової грамотності та навичок 

підприємництва ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України; 

Ломаковська Ганна Віталіївна, Заслужений працівник освіти України, директор 

ліцею інформаційних технологій № 79 Печерського району м. Києва; Швець 

Тетяна Едуардівна, к.пед.н., заступник директора приватної школи «Афіни» м. 

Києва; Гриб’юк Олена Олександрівна, к.пед.н., провідний науковий співробітник 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; Калініна 

Людмила Миколаївна, д.пед.н., професор, завідувачка відділом економіки та 

управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України; 

Куриш Наталія Костянтинівна, завідувач науково-методичного центру 

менеджменту та координації діяльності РМК/ММК Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області; Паздрій Віталій Ярославович, к.е.н., 

викладач кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Литвинова Світлана 

Григорівна, к.пед.н., завідувач відділу технологій відкритого навчального 

середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України. 
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Питання, що обговорюватимуться: стан та перспективи впровадження 

інноваційних освітніх проектів. 

 26 жовтня 2016 року 

Конференц-зал № 3 – (Аудиторія 217-а)  

10:00 – 10:50 Круглий стіл «Побудова освітньої системи майбутнього у 

Дніпропетровському ліцеї інформаційних технологій». 

Доповідачі: Григор’єв Сергій Борисович, директор комунального закладу освіти 

«Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському 

національному університеті імені Олеся Гончара» Дніпропетровської міської 

ради; Водоп’ян Наталія Іванівна, заступник директора комунального закладу 

освіти «Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при 

Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара» 

Дніпропетровської міської ради; Малоіван Ірина Євгеніївна, заступник директора 

комунального закладу освіти «Дніпропетровський ліцей інформаційних 

технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся 

Гончара» Дніпропетровської міської ради. 

Питання, що обговорюватимуться: створення інноваційної освітньої системи у 

Дніпропетровському ліцеї інформаційних технологій при Дніпропетровському 

національному університеті імені Олеся Гончара.  

11:00 – 11:50 Презентація «Моделювання компетентнісно орієнтованого уроку». 

Доповідачі: Камінська Тетяна Адамівна, методист науково-методичного центру 

управління освіти Житомирської міської ради; Козак Таміла Петрівна, учитель 

початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36 ім. Я. 

Домбровського м. Житомира; Рубан Катерина Петрівна, учитель початкових 

класів загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів  № 19 м. Житомира; Міненко 

Наталія Миколаївна, учитель початкових класів Житомирської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 імені Василя Михайловича Кавуна; 

Комісарук Валентина Володимирівна, учитель початкових класів Житомирської  

міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М. Очерета. 

Питання, що обговорюватимуться:  

• Використання інформації глобального інформаційного постору з навчальною 

метою. 

• Цілепокладання за реалізації на уроці компетентнісного підходу. 

• Управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів як складова 

поліфункціональної діяльності вчителя на уроці.  

• Спосіб моделювання уроку в площині сучасного бачення процесу навчання. 

Цільова аудиторія: методисти методичних кабінетів, ОІППО, вчителі 

початкових класів.   

12:00 – 12:50 Презентація «Організаційно–методичні засади роботи літніх мовних 

таборів». 

Доповідачі: Волянська Ірина Іванівна, вчитель англійської мови Житомирського 

навчально-виховний комплексу № 25; Кошелєва Марина Володимирівна, вчитель 

англійської мови Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М. 

Очерета; Нагорнюк Інна Альфредівна, вчитель англійської мови Житомирської   

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21; Лавренчук Ірина Володимирівна, 

заступник директора з виховної роботи, вчитель англійської мови 

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів № 28 м. Житомира ім. гетьмана І. 

Виговського; Горбаченко Світлана Миколаївна, вчитель англійської мови 

Житомирської гуманітарної гімназії № 1. 

Питання, що обговорюватимуться:  

• Про здійснення заходів щодо організації роботи літніх мовних таборів. 

• Організаційно - методичний супровід організації та роботи літніх мовних 

таборів.  

•  Робота мовних загонів для учнів початкової, середньої та старшої школи. 

• Створення іншомовного середовища в рамках роботи шкільного мовного 
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загону тощо. 

Цільова аудиторія: методисти методичних кабінетів, ОІППО, вчителі іноземних 

мов, керівники мовних загонів.    

13:00 – 13:50 Круглий стіл «Сучасна школа – якою має бути? Ідеї, концепції, практика». 

Проводить: Гонтаровська Наталія Борисівна, д.пед.н., керівник Центру 

інноваційної педагогіки управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Дніпровської міської ради 

Доповідачі: Баляй Світлана Борисівна, директор Науково-методичного центру 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 

ради; Квятковська Наталія Анатоліївна, директор КЗО «Спеціалізована 

багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови» 

Дніпровської міської ради; Ситник Тетяна Володимирівна, директор КЗО 

«Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської міської ради; Маджбур Олена 

Абрамівна, заступник директора КЗО «Навчально-виховний комплекс № 100 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - ліцей» Дніпровської міської 

ради, аспірант Університету менеджменту освіти НАПН України; Нікіфорова 

Тетяна Іванівна, заступник директора КЗО «Фінансово-економічний ліцей» 

Дніпровської міської ради; Кирилюк Ольга Петрівна, заступник директора КЗО 

«Навчально-виховний комплекс № 61» «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 

ступенів техніко-економічний ліцей» Дніпровської міської ради. 

14:00 – 14:50 Семінар «Інноваційні підходи до розробки та впровадження дистанційних 

курсів в освітню діяльність». 

Доповідачі: Корсун Ярослав Петрович, директор ВСП «Рівненський коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України»; Царук 

Василь Юрійович, заступник директора з навчальної роботи ВСП «Рівненський 

коледж Національного університету біоресурсів і природокористування 

України»; Балдич Людмила Володимирівна, методист ВСП «Рівненський коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України»; 

Качановський Олег Ігорович заступник директора з виробничої роботи ВСП 

«Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України»; Кушнірук Олександр Миколайович, викладач 

циклової комісії землевпорядних дисциплін ВСП «Рівненський коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України». 

Питання, що обговорюватимуться: розробка та впровадження дистанційних 

курсів в освітню діяльність з використанням сервісів Google. 

Цільова аудиторія: викладачі коледжів та технікумів. 

15:00 – 15:50 Відкрите заняття (урок) «Проектування малого бізнесу». 

Доповідач: Лугіна Ніна Петрівна, викладач (викладач-методист) ДВНЗ 

«Київський коледж легкої промисловості». 

Питання, що обговорюватимуться: менеджмент підприємницької діяльності, 

презентація проектів малого бізнесу. 

Цільова аудиторія: студенти III-IV курсів, викладачі коледжу, відвідувачі. 

16:00 – 16:50 Круглий стіл «Проблеми впровадження багатомовної освіти в навчальних 

закладах з вивченням мов національних меншин». 

Доповідачі: Першукова Оксана Олексіївна, к.пед.н., старший науковий 

співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної 

літератури Інституту педагогіки НАПН України; Курач Лариса Іванівна, к.пед.н., 

старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання мов національних 

меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України; Фідкевич 

Олена Львівна, к.ф.н., старший науковий співробітник відділу навчання мов 

національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН 

України; Харченко Світлана Йосипівна, головний спеціаліст відділу змісту 

освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної 

середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, магістр 

державного управління; Кравченко Наталія Адамівна, начальник відділу 
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сприяння вивченню мов ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 

України. 

Питання, що обговорюватимуться: проблеми оцінювання, навчального 

методичного та кадрового забезпечення впровадження багатомовної освіти в 

навчальних закладах з вивченням мов національних меншин. 

Цільова аудиторія: науковці, вчителі ЗНЗ.  

26 жовтня 2016 року 

Конференц-зал № 4 – (Бібліотека – 1 поверх)  

10:00 – 11:30 

 

Круглий стіл «Сервісне науково-методичне обслуговування навчальних 

закладів в умовах децентралізації». 

Доповідачі: Боднар Оксана Степанівна, д.пед.н., доцент, в.о. завідувача кафедри 

методології та менеджменту освіти Тернопільського обласного комунального 

інституту післядипломної педагогічної освіти; Пушкарьова Тамара Олексіївна, 

к.пед.н., професор, начальник відділу проектного управління ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» МОН України; Клясен Наталія Леонідівна, к.пед.н., 

старший науковий співробітник відділу проектного управління ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» МОН України, координатор науково-педагогічного 

проекту «Академія інноваційного розвитку освіти»; Литвиненко Григорій 

Миколайович, доцент, старший науковий співробітник відділу проектного 

управління ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. 

Питання для обговорення: 

 Практичний досвід функціонування районних (міських) методичних кабінетів і 

центрів як науково-методичних установ в сучасних умовах та шляхи взаємодії з 

новоствореними управлінськими та методичними структурами в ОТГ 

(об’єднані територіальні громади). 

 Презентація проекту «Організаційно-педагогічні засади сервісного 

обслуговування навчальних закладів в умовах децентралізації органів 

управління освітою». 

 Організація та надання навчально-методичних послуг освітнім закладам та 

установам об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації органів 

управління освітою.  

 Інструктивно-методичні рекомендації організації та надання освітніх послуг 

навчальними закладам територіальних громад. 

Цільова аудиторія: управлінці, педагогічні працівники, науковці, методисти.   

11:40 – 13:10 Презентація досвіду «Модель STEM-освіти у Київському Палаці дітей та 

юнацтва». 

Майстер-клас: «Змагання з автомодельного спорту (Радіокеровані 

автомоделі), як важливий елемент STEM-освіти у Київському Палаці дітей 

та юнацтва». 

Проводить: Качур Віктор Валентинович, майстер спорту міжнародного класу з 

автомодельного спорту, керівник гуртка «Радіокеровані автомоделі» Київського 

Палацу дітей та юнацтва. 

Майстер-клас: «Трасове моделювання як форма реалізації STEM-освіти». 

Проводить: Лисиця Леонід Григорович, керівник гуртка  «Автотрасове 

моделювання» Київського Палацу дітей та юнацтва. 

Модератори: Пархоменко Ірина Миколаївна, к.пед.н., заступник директора 

Київського Палацу дітей та юнацтва; Штурмак Віталіна Олександрівна, 

завідувач відділу інформаційно-комунікаційних технологій Київського Палацу 

дітей та юнацтва. 

Учасники: Добровольська Оксана Миколаївна, директор Київського Палацу 

дітей та юнацтва; Клименко Олена Володимирівна, заступник директора 

Київського Палацу дітей та юнацтва; педагогічні працівники позашкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

13:20 – 14:10 Конференція Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Тема: «Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної 
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педагогічної освіти Закарпатської області» 

Доповідачі: Палько Тетяна Василівна, к.психол.н., директор Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти; Басараб Михайло Михайлович, 

к.і.н.,  заступник директора з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти; Химинець Василь 

Васильович, д.ф.-м.н., професор кафедри менеджменту та інноваційного розвитку 

освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти; Тріфан 

Мар’яна Степанівна, методист кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти; Поп Ірина Павлівна, завідувач центру 

інформаційно-видавничої діяльності Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти.  

Тема: «Соціальне партнерство в контексті модернізації сучасної школи».  

Доповідачі: Кіндюх Петро Ярославович, директор Ужгородської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Ужгородської 

міської ради Закарпатської області; Роман Сергій Іванович, директор класичної 

гімназії Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

Питання, що обговорюватимуться: становлення сучасної школи в контексті 

євроінтеграційного розвитку освіти України. 

Цільова аудиторія: науково-методичні працівники вищих навчальних закладів, 

педагоги. 

14:20 – 14:50 Майстер-клас «Творчі методи вивчення англійської мови з дітьми 

(handmade)». 

Проводить: Сирбу Світлана Петрівна, викладач мовного центру «Top Way». 

15:00 – 15:50 Презентація «Освіта в Словенії». 

Проводить: Сорокіна Тетяна , керівник регіонального офісу компанії «2ТМ». 

16:00 – 16:50 Презентація «Освіта в Канаді за півціни». 

Доповідачі: Уразова Анна Олександрівна, провідний спеціаліст з вищої освіти за 

кордоном освітньої агенції «Старт Плюс»; Бельма Ніна Анатоліївна, директор 

агенції «Старт Плюс». 

Питання, що обговорюватимуться:  

• як заощадити на навчанні в Канаді до 50% від вартості; 

• які переваги має освіта в Канаді (Бакалавр, Магістр, МВА); 

• які перспективи працевлаштування відкриваються для випускників канадських 

вишів; 

• які існують можливості вступу до канадського вишу без екзаменів. 

Цільова аудиторія: абітурієнти, учні 9-11 класів, батьки абітурієнтів та учнів 9-

11 класів, студенти всіх курсів, випускники бакалавріату та магістратури. 

26 жовтня 2016 р. 

Презентації на стенді Медичного коледжу «Монада». 

14.00–14.30 

 

Тема: «Профілактика стоматологічних захворювань». 

Доповідач: Колєбаба Аліна, студентка Медичного коледжу «Монада». 

27 жовтня 2016 р. 

Конференц – зал № 1 - (ЮН-ПРЕС - Медіа-зал)  

10:00 – 10:50 Круглий стіл «Методи розвитку творчого потенціалу педагогів». 

Тема: «Як розвивати власну креативність». 

Доповідач: Демура Оксана Олександрівна, завідувач сектору мистецтв і ремесел 

відділу неформальної та інформальної освіти для дорослих ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» МОН України;  

Тема: «Розвиток навичок мислення, спілкування, співробітництва в 

контексті нової школи». 

Доповідач: Герман Артем Юрійович, завідувач сектору розвитку мислення 

спілкування та співробітництва відділу неформальної та інформальної освіти для 

дорослих ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України; 
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Тема: «Особистісно-творчий компонент професіонально-педагогічної 

культури». 

Доповідач: Коршунова Ольга Вікторівна, методист вищої категорії сектору 

професійних навичок відділу неформальної та інформальної освіти для дорослих 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України; 

Тема: «Роль творчості в роботі з дітьми з особливими потребами». 

Доповідачі: Березовська Ольга Олександрівна, Придатко Тамара Сергіївна, 

корекційний центр «Наші діти. Аутизм. Корекція поведінки»  

Цільова аудиторія: представники ОІППО, педагоги ЗНЗ. 

11:00 – 11:50 Науково-практична конференція «Інноваційні методи діагностики стану 

зовнішніх обводів літальних апаратів у польоті». 

Доповідач: Казак Василь Миколайович, д.т.н., професор, директор Навчально-

наукового центру новітніх технологій Національного авіаційного університету. 

Питання, що обговорюватимуться: 

 Інноваційні методи діагностики стану зовнішніх обводів літальних апаратів у 

польоті.  

 Математичні моделі змін характеристик обводів, що отримали ушкодження у 

польоті.  

 Методики ідентифікації моменту, місця і ступеня пошкодження та оптимізації 

місць розміщення інформаційно-вимірювальних датчиків.  

 Методики проведення та результати машинного і напівнатурного експерименту 

щодо підтвердження отриманих теоретичних висновків.  

Цільова аудиторія: науковці, професорсько-викладацькі працівники, аспіранти, 

студенти. 

 

 


