
  

             
 

МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ 

«Інноваційні проекти у 

 новій Українській школі» 

19 -23 вересня 2016 року 

м. Одеса 
 

 
Організатори Форуму: 

 

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»                      

МОН України; 

Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC), 

Польша; 

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України; 

Український відкритий університет післядипломної освіти; 

Одеська обласна державна адміністрація; 

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації; 

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів; 

Комунальний заклад «Рішельєвський ліцей»; 

Громадська спілка «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти» 

 

 

Адреса проведення Форуму: 

 Одеський обласний інститут удосконалення вчителів 

(м. Одеса, провулок Нахімова, 8) 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ФОРУМУ: 

 
19 вересня 

9.00-12.00 – реєстрація учасників (провулок Нахімова, 8) 

12.00 – 12.30 – урочисте відкриття Форуму        

12.30 – 13.30 - Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних 

працівників та керівних кадрів освіти у відкритому суспільстві    

                             (В. Олійник, М. Кириченко) 

13.30 – 14.00 – перерва 

 

 

Частина перша форуму 

 

Польсько-Українська науково-практична конференція 

«Співпраця українських та польських загальноосвітніх навчальних закладів 

в рамках проектів, дофінансованих за програмою Erazmus+» 

 

14.30 – 16.00 – Формування та функціонування єдиного європейського освітнього 

простору в суспільстві, що глобалізується     (М.Смолінський)  

16.00 – 16.30 – кава-брейк 

 16.30 -  18.00 -  Програми співпраці і мобільності у сфері освіти (можливості 

дофінансування співпраці навчальних закладів у рамках програми Еразмус+; 

підготовка до участі у міжнародних проектах, фінансованих з джерел ЄС: 

приклади, досвід, вимоги до учасників)      (М.Смолінський)  

18.00 – 18.30 -  запитання – відповіді 

 

20 вересня 

10.00 – 11.30 - Проектування інноваційного змісту загальної середньої освіти в 

умовах реалізації реформи національної школи      

        (Ю. Завалевський, Н.Гончаренко) 

11.30 – 13.00 - Єдиний навчально-інформаційний on-line простір для забезпечення 

безперервності освіти за допомогою хмарних сервісів (технологічні можливості 

для ІППО та ВНЗ в умовах євроінтеграційного розвитку післядипломної освіти 

України: сертифікація для викладачів; дистанційна платформа як інструмент для 

надання освітніх послуг; тренди, що „визначають майбутнє”, система adaptive 

learning – навички для ХХІ століття)       (Р. Рудюк) 

13.00 – 14.00 – перерва 

14.00 – 15.30 - Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального 

закладу на прикладі реалізації інноваційного проекту «Шкільна електронна 

бібліотека «ШБІЦ-інфо»      .(Ю. Зражевський ) 

15.30 -17.00 – Круглий стіл «Досвід проектної діяльності колективів 

загальноосвітніх закладів та закладів післядипломної освіти педагогічних 

працівників» 

 



 

Друга частина форуму 

 

Науково-практична конференція 

«Дистанційна освіта і навчання – проблеми та перспективи» 

21 вересня 

 

10.00 – 10.20 - вступне слово       (Н. Стельмах ) 

10.20 – 11.00 - Психолого-педагогічні та методичні аспекти дистанційного 

навчання          (Б. Кремінський ) 

11.00 – 11.40 - Форми і методи здійснення дистанційного навчання   

          (С. Колебошин ) 

11.40 – 12.30 – Практика створення освітнього інтернет-простору та використання 

можливостей інтернет-порталу «Освіта Одещини» для організації дистанційних 

форм навчання учнів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

          (І. Пєрлов) 

12:30 – 13:00 -  Мотивація та інші психологічні особливості дистанційного 

навчання          (О. Кореновська ) 

13.00 – 14.00 – перерва 

14.00 –17.00 – Круглий стіл «Проблеми й досвід впровадження дистанційних форм 

освіти в навчальній роботі  загальноосвітніх шкіл України» 

 

22 вересня 
Місце проведення: Комп’ютерна академія «ШАГ» (м. Одеса, вул. Єврейська, 3) 

 

9.00 – 9.30 – Практика організації навчального процесу із застосуванням елементів  

дистанційного навчання та методичного супроводу самостійної роботи учнів і 

студентів         (І. Віхерко) 

9.30 – 10.30 - Нормативно-правові та організаційні аспекти дистанційного 

навчання          (В. Кухаренко)  

10.30 – 11.30 Фінансово-правові засади здійснення дистанційного навчання  

          ( С. Дрогаєв ) 

11.30 – 12.00 – кава-брейк 

12.00 – 13.00 - Форми та методи контролю за процесом дистанційного навчання

           (Ю.  Безрученков)  

13:00 – 14:00 - перерва 

14.00 – 15.00 –  Інформаційно-комуніційний інструментарій реалізації 

дистанційної освіти         (В. Зайцев) 

15.00 – 16.00 – Вільна трибуна – дискусія з проблем підготовки педагогічних 

працівників до впровадження дистанційних форм навчання 

16:00 – 16:30 - кава-брейк 

16:30 – 17:30 – Ознайомлення зі змістом навчання та його технічним супроводом в 

Комп’ютерній  академії «ШАГ»        (І. Віхерко) 

 

 



23 вересня 

 
Місце проведення: комунальний заклад «Рішельєвський ліцей» (м. Одеса,                          

вул. Єлісаветинська, 5)   

 

9.00 – 9.30 – Дослідно-експериментальна робота колективу Рішельєвського ліцею 

з впровадження педагогічних технологій дистанційного навчання   

           (В. Колебошин) 

9.30 – 10.30 –Телекомунікаційне середовище дистанційного навчання   

           (О. Стрижак ) 

10.30 – 11.30 - Хмарні технології в дистанційному навчанні   

           (С. Шуміхін ) 

11.30 – 12.30 - Особливості створення контенту для системи дистанційного 

навчання           (Ю. Пасіхов ) 

12.30 – 13.00 - Технологічне і апаратне забезпечення дистанційного навчання. 

           (О.Ворохаєв) 

13.00 – 14.00. – перерва 

14.00 – 15.00. - Ознайомлення з системою та змістом навчання в Рішельєвському 

ліцеї            (В. Колебошин) 

15.00 – 16.30. - завершення роботи форуму 
 

По закінченні роботи Форуму учасники отримають  

Сертифікати  міжнародного зразка, наявність яких враховуватиметься при 

проходженні стажування та підвищенні кваліфікації в ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 
 

 

В роботі Форуму беруть участь: 

Микола Смолінський, президент фундації Центрально-Європейської Академії 

освіти і сертифікації, Республіка Польша; 

Віктор Олійник – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН 

України, президент Консорціуму закладів післядипломної освіти, голова Ради 

ректорів/директорів Українського відкритого університету післядипломної 

освіти, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Україна; 

Юрій Завалевський – доктор педагогічних наук, професор, в.о. директора 

Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 

України, Україна; 

Микола Кириченко – доктор філософії, член-кореспондент Академії наук вищої 

освіти України, перший проректор – проректор з науково-педагогічної та 

навчальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 

Голова Правління Всеукраїнської академії інноваційного розвитку освіти, 

Україна; 

Наталія Гончаренко – кандидат психологічних наук, начальник відділу стратегії 

розвитку освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 

освіти» МОН України, Україна; 



Роман Рудюк – керівник освітніх програм компанії Microsoft «Партнерство в 

навчанні»,Україна; 

Юрій Зражевський - в.о. директора Українського інституту нормативної 

іноформації, керівник проекту «Інформаційне забезпечення загальноосвітньго 

навчального закладу»; 

Наталія Стельмах – в.о. директора Департаменту освіти та науки Одеської 

обласної державної адміністрації; 

Борис Кремінський - доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»; 

Сергій Колебошин – директор Овідіопольського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія» Овідіопольського району 

Одеської області; 

Віталій Зайцев – доктор технічних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи Національного аерокосмічного університету                              

імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; 

Валерій Колебошин - кандидат фізико - математичних наук, доцент, директор 

комунального закладу «Рішельєвський ліцей»; 

Ольга Кореновська – заступник директора комунального закладу «Рішельєвський 

ліцей»; 

Ірина Віхерко – координатор навчальної діяльності філій Комп’ютерної академії 

«ШАГ» 
Володимир Кухаренко – кандидат технічних наук, професор, керівник 

Проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ»; 

Станіслав Дрогаєв - директор центру «Вільна освіта»: 

Віктор Круглов - професор, директор Інституту математики, механіки та 

економіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова; 

Юрій Безрученков - кандидат педагогічних наук, доцент Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка; 

Ігор Пєрлов – завідувач центру інформаційно-комунікаційних технологій 

Одеського обласного інституту удосконалення вчителів; 

Олександр Стрижак - доктор технічних наук,  заступник директора з наукової 

роботи наукового центру «Мала академія наук України»; 

Сергій Шуміхін - кандидат фізико-математичних наук, доцент Інституту 

математики, механіки та економіки Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова; 

Юрій Пасіхов – заступник директора Фізико-математичної гімназії №17 

Вінницької міської ради; 

Олександр Ворохаєв - директор центру «Освіта-онлайн». 

 

Участь та реєстрація  

Детальніша інформація у вкладеннях та на сайті Інституту за посиланнями 

http://ooiuv.odessaedu.net  

 



1. Для часткового відшкодування витрат, пов’язаних з організацією, 

проведенням міжнародного освітнього форуму, учасники сплачують 

організаційний внесок у розмірі 350грн. (за 4 дні) за кожного учасника.  
2. Проїзд, проживання , харчування за рахунок сторони, що відряджає. 
 (Про необхідність резервування готелю( гуртожитку) прохання повідомити до 16 

вересня 2016 року). 

3. Оплату організаційного внеску можна надіслати на безготівковий рахунок   

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:  

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВСЕУКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ОСВІТИ», 

Код за ЄДРПОУ 39698149, 

Р/р 26000561505300, Банк АТ «Укрсиббанк», МФО 351005 

поле призначення платежу: Організаційний внесок за участь в міжнародному 

освітньому форумі  

Прізвище, ім'я по батькові (повністю). Сума: ___ грн. без ПДВ)  

 

 

Довідки за телефоном 
 

Контактні особи: 

від ІМЗО      від ООІУВ 

Лілія Гунько     Тувіченко Світлана  

+38(066) 847 97 50    +38(066) 590 72 39 

 liza185@ukr.net     оdessa-internet@ukr.net 

Оскільки кількість місць обмежена, просимо обов’язково попередити про 

участь у семінарах за вказаною вище @-адресою оdessa-internet@ukr.net 
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Додаткова інформація 

Проживання:  

 Готель "Центральний" (вул. Преображенська, 40)- один з найстаріших 

готелів міста. Побудований ще у кінці XIX ст., він є пам'яткою архітектури і 

знаходиться в самому серці культурного, історичного та ділового центру Одеси: 

Соборна площа, Спасо-Преображенський собор, Міський сад, Оперний театр, 

музеї, пам'ятники, знаменита на весь світ вулиця Дерибасівська 
 

 
 

Економ  2-х місний– 540 грн. за добу на 2 особи  зі сніданками. 

Стандарт2-х місний - 640 грн. за добу на 2 особи  зі сніданками. 

Є номери  люкс 

            
 

 

Гуртожиток Одеського обласного інституту удосконалення вчителів  

(площа Михайлівська, 17) – 100 грн. на добу за одну особу без сніданків 

 

Харчування: 

Комплексний обід від 85 – 90 грн. в кафе «Event» (вул. Маразліївська, 2) 
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