
ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ – 2019 
 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради 

www.osvita-omr.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-20 квітня 2019 року 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ – 2019 
 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради 

www.osvita-omr.gov.ua 

 

ДЕНЬ 1  - 19 квітня 2019 року 
 

Місце проведення: Одеська національна  

академія харчових технологій (ОНАХТ),  вул. Канатна, 112 

 

 

13.00-14.00 Реєстрація учасників, спікерів, запрошених на  форум, ЗМІ  

Відвідування виставки  «Сучасні технології в освіті» (хол корпус "А") 
 

14.00-15.00  - Офіційне відкриття Форуму (конференц-зал Б-210) 

 ТРУХАНОВ Геннадій Леонідович, Одеський міський голова, 

привітальне слово.  

 БУЙНЕВИЧ Олена Валеріївна, директор департаменту освіти та 

науки,«Основні задачі Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

 ЄГОРОВ Богдан Вікторович, ректор Одеської національної академії 

харчових технологій, «Розв’язання проблем загальної середньої та 

вищої освіти: взаємодія + розвиток + творчість». 

 

 

15.00-15.15   Перерва. Кава-брейк (простір перед конференц-залом Б-210 та 

хол 2-го поверху) 

 

 

15.15 -17.15 - Робота в секціях за обраними напрямками 

                        (вручення сертифікатів учасникам) 

 

 

Майстер-клас  «Пошук, створення та 

використання інтерактивних технологій 

для проведення уроків» (ауд. А.-215) 

 

ЗАДНІПРЕНКО Максим 

Анатолійович, менеджер проекту 

CаmTouch,  м. Київ 

Педагогічний меседж «Інклюзія в школі: 

реалії і перспективи» (ауд. А.-225) 

 

 

БОНДАРЕНКО Артем 

Сергійович, директор 

Криворізької загальноосвітньої  

школи №10, м. Кривий Ріг 

Майстер-клас  «Можливості 

інтерактивних хмарних технологій 

SMART для взаємодії, розвитку та 

творчості» (ауд. А.-216) 

 

БІЛИНСЬКА Наталія 

Станіславівна, тренер SMART, 

компанія ДП «Литер»,  

м. Київ 
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Тренінг «Використання електронних 

освітніх ігрових ресурсів у початковій 

школі» (ауд. Б.-227) 

 

ШАБАС Ігор Леонідович, 

вчитель-тренер від 

мультимедійного видавництва 

"Розумники", м. Київ 

 

Майстер-клас «Формування рефлексійної 

культури педагогів і вихованців»  

(ауд. А.-228) 

 

 

 

КОНДРАТЕЦЬ Інна Вікторівна, 

старший викладач кафедри 

дошкільної освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка,  Педагогічний 

інститут, м. Київ 

 

Тренінг «Конфліктологія. Управління 

складними конфліктними ситуаціями» 

(ауд. А.-234) 

 

 

ЧЕПУРНИЙ  Геннадій 

Анатолійович, педагог, психолог, 

засновник і голова оргкомітету 

Міжнародного фестивалю 

освітніх технологій 

«ПЕРСПЕКТИВА», керівник 

Міжнародного центру освітніх 

технологій «Школа ейдотехніки», 

м. Вінниця 

 

Презентація «Інтер Системс» -  сучасне 

обладнання для освіти. Документ-камери 

ELMO та цифрові лабораторії NeuLog - 

нові можливості для освіти» (ауд. Б.-219) 

 

 

КОЛІСНИК Дарина Петрівна, 

менеджер з маркетингу компанії 

«Інтер Системс», СІПІЙ 

Володимир Володимирович, 
к.п.н, науковий співробітник 

відділу біологічної, хімічної  та 

фізичної освіти Інституту 

педагогіки Національної академії 

педагогічних  наук України, м. Київ 

 

 

 

17.15-18.00 -  Організація екскурсій до лабораторій ОНАХТ 
                   «#MiRONAFT — FabLab лабораторія для кожного» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://odesa.makerfaire.com/maker/entry/78/
https://odesa.makerfaire.com/maker/entry/78/
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ДЕНЬ 2  - 20  квітня 2019 року 
 

Місце проведення: Одеська національна  

академія харчових технологій (ОНАХТ),  вул. Канатна, 112 

 

 

09.00-10.00 Реєстрація учасників, спікерів, запрошених на  форум, ЗМІ  

Відвідування виставки  «Сучасні технології в освіті» (хол корпус "А") 

 

 

10.00-11.00 - Організація екскурсій до лабораторій ОНАХТ 
                 «#MiRONAFT — FabLab лабораторія для кожного» 

для учасників, які реєструвались на спікерів: Комара М.М., Рашкову Т.М., 

Хворостянову В.І., Колесніченко Н.Ф., Волковську Т.І.  

 

 

11.00-11.15   Перерва. Кава-брейк (простір перед конференц-залом Б-210 та 

хол 2-го поверху) 

 

 

11.15 -13.15 - Робота в секціях за обраними напрямками 

                        (вручення сертифікатів учасникам) 

 

  

Майстер-клас «Педагог НУШ - 

інструменти для змінення себе і дитини» 

(ауд. А.-215) 

 

КОМАР Михайло Миколайович, 

керівник ПП«Учбовий  центр 

експрес-навчання «УцМ»,  

м. Одеса 

Тренінг «Самооцінювання якості роботи 

закладу ЗЗСО» 
 (ауд. А.-234) 

 

ХВОРОСТЯНОВА Вікторія 

Іванівна, методист КУ "ОМЦОІ", 

м. Одеса 

Майстер-клас «Проектне навчання в 

початковій школі: від постановки 

проблеми до артефакту» (ауд. А.-225) 

 

РАШКОВА Тетяна Миколаївна, 

керівник Дитячого розвивального 

центру "Дети будущего", м. Одеса 

Workshop (воркшоп) «Педагогічна техніка 

в роботі учителя як фактор формування 

життєвих компетентностей учнів»  

(ауд. А.-216) 

 

ВОЛКОВСЬКА Тетяна Іванівна, 

методист КУ «ОМЦОІ», м. Одеса 

https://odesa.makerfaire.com/maker/entry/78/
https://odesa.makerfaire.com/maker/entry/78/
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Майстер-клас  «Виховання по-іншому: 

допомагаємо дітям творити власне 

майбутнє»   (ауд. Б.-219) 

 

 

КОЛЕСНІЧЕНКО Наталія 

Федорівна, заступник директора 

Миколаївської гімназії №3, 

 м. Миколаїв 

 

 

10.00 -11.00 - Робота в секціях за обраними напрямками 

                        (вручення сертифікатів учасникам) 

 

 

Тренінг «Мнемотехніка як засіб 

підвищення продуктивності освітнього 

процесу в умовах НУШ» (ауд. А.-234) 

 

 

ЛАЙТАН Олена Павлівна, 

вчитель початкових класів 

Одеської ЗОШ № 106, 

 м. Одеса 

Майстер-клас «Використання Інтернет-

додатків  у  навчальному  процесі  

початкової  школи на прикладі 

Learningapps» (ауд. Дх-42 9#MiRONAFT) 

  

 

БАЛАНДІНА Ірина Валеріївна, 

вчитель початкових класів 

Одеського НВК №13, м. Одеса 

Майстер-клас «Storytelling – ефективний 

метод навчання та виховання в НУШ» 

(ауд. А.-215) 

 

БОНДАРЕНКО Діана 

Аркадіївна, вчитель початкових 

класів Одеського НВК №13,  

 м. Одеса 

Педагогічний меседж «Формування 

фінансової компетентності учнів через 

створення клубів фінансової грамотності 

та використання ігри-тренінгу «Життєвий 

капітал» (ауд. Б.-219) 

 

БЕДІКЯН Надія Іванівна, 

вчитель історії Одеського НВК 

№13,  м. Одеса 

Майстер-клас   «Робота з батьками в 

навчальному проекті   «На крилах успіху» 

(ауд. А.-225) 

 

РУДКОВСЬКА Алла Петрівна, 

вчитель початкових класів 

Одеського НВК №13, м. Одеса 

Майстер-клас «Тайм-менеджмент як 

основа організації сучасного уроку» 

 (ауд. Б.-227) 

 

 

 

ФЕДОРЕЦЬ Микола 

Олександрович, учитель 

Одеського ліцею 

"Ланжеронівський"; доцент ДЗ 

«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені  

К.Д. Ушинського», м. Одеса 
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Майстер-клас «Впровадження та 

використання робототехніки у середній та 

старшій школі» (ауд. А.-228) 

 

ШАБАС Ігор Леонідович, 

вчитель-тренер від 

мультимедійного видавництва 

"Розумники", м. Київ 

 

Педагогічний меседж «Сучасний підхід до 

профорієнтації школярів 13-18 років. 

Проект «ПРОФОРІЄНТАТОР.UA» 

(ауд. А.-216) 

 

ШУБАРТОВСЬКИЙ Олексій 

Георгійович, директор ООО 

"ISC", м. Одеса 

Тренінг «Інноваційні підходи у 

профорієнтаційній роботі з учнівською 

молоддю» (ауд. А.-214) 

 

 

 

ПОПКОВ Денис Миколайович, 

директор центру комп'ютерних 

технологій, помічник проректора з 

НП та НР з профорієнтаційної 

роботи «Одеська національна 

академія харчових технологій»,  

м. Одеса 

 

 

 

11.10-11.15   Перерва. Кава-брейк (простір перед конференц-залом Б-210 та 

хол 2-го поверху) 

 

 

 

11.30-12.30   Організація екскурсій до лабораторій ОНАХТ  

                «#MiRONAFT — FabLab лабораторія для кожного» 
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Контактна інформація: 
 

Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради 

тел.(048)725-35-93,  

факс:(048)776-12-99, 

www.osvita-omr.gov.ua 

e-mail:  deposvita@omr.gov.ua 

 

 

Комунальна установа «Одеський 

методичний центр освітніх 

ініціатив» 

тел. (048)722-05-04,  

факс (048)722-05-04 

e-mail: оmcoi@ukr.net 

 

 

 

Одеська національна академія 

харчових технологій 

 

тел.: (048) 725-32-84, (048) 712-41-40 

факс: (048) 725-32-84, (048) 722-80-42 

www.onaft.edu.ua 

postmaster@onaft.edu.ua 
 

Відкритий освітній форум - 2019 «Нова українська 

школа: взаємодія + розвиток + творчість» проводиться в 

рамках відкритого освітнього простору, що діє з 2018 року. 

Це – територія взаємодії всіх учасників освітнього процесу, 

професійного зростання педагогів, підтримки творчої 

ініціативи.  

  Головна мета форуму:  обговорення пропозицій щодо 

змін в освіті, обмін досвідом щодо їх впровадження для 

формування конкурентоспроможних учнів, здатних вільно 

та швидко адаптуватися в умовах інформаційного суспі-

льства та європейської інтеграції України. 

 

http://www.don.od.ua/
mailto:gorono@omr.odessa.ua
mailto:postmaster@onaft.edu.ua

