МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НАПНУ
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РОЗУМНЕ МІСТО ТА ЕКОСИСТЕМА»
ТОВ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА АГЕНЦІЯ»

РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ

«ІННОВАЦІЙНІ СМАРТ-РІШЕННЯ ДЛЯ ОСВІТИ»

ПРОГРАМА

Рівне, 05 червня 2019 року
РОІППО
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
08:00 – 9:55

-

Реєстрація учасників форуму. Огляд виставки. Ранкова кава

10:00 – 10:50 -

Урочисте відкриття форуму. Представлення спікерів

11:00 – 12:30 -

Перше секційне засідання

12:30 – 13:00 -

Перерва на каву. Неформальне спілкування. Огляд виставки

13:00 – 14:30 -

Друге секційне засідання

14:30 – 15:30 -

Обідня перерва. Неформальне спілкування. Огляд виставки

15:30 – 17:00 -

Третє секційне засідання

17:00 – 17:30 -

Підсумки. Закриття Форуму

РОЗКЛАД РОБОТИ ТЕМАТИЧНИХ БЛОКІВ

11.00 – 12.30
Ауд. 01
І поверх
Ауд. 02
І поверх
Ауд. 10
ІІ поверх
Ауд. 11
ІІ поверх

13.00 – 14.30

15.30 – 17.00

Тематичний блок
«Інновації в освіті» № 1

Тематичний блок
«Інновації в освіті» № 2

Тематичний блок
«Інновації в освіті» № 3

Тематичний блок
«Інновації в освіті» № 2

Тематичний блок
«Інновації в освіті» № 3

Тематичний блок
«Інновації в освіті» № 1

Тематичний блок «Екота енергосистеми»

Тематичний блок
«Інновації в освіті» № 1

Центр
енергоефективності
НУВГП

Тематичний блок
«Інновації в освіті» № 3

Тематичний блок
«Інноваційні технології
у національнопатріотичному
вихованні»

Тематичний блок
«Інновації в освіті» № 2
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І. УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ. АНОНСУВАННЯ РОБОТИ
ТЕМАТИЧНИХ БЛОКІВ. ПРЕДСТАВЛЕННЯ СПІКЕРІВ
Модератори:
ВЄТРОВ Іван Васильович, проректор із зовнішніх зв’язків та моніторингу якості освіти
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, заслужений вчитель
України.
ТИТАРЕНКО Ігор Юрійович, віце-президент ГО «Розумне місто та екосистема», керівник
проекту «Е-schools».
ХОБЗЕЙ Павло Кузьмович, перший заступник
міністра освіти і науки України
Формування та реалізація державної політики у
сфері освіти і науки, наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності, трансферу (передачі)
технологій.

ДАНИЛЬЧУК Олександр Юрійович,
Рівненської обласної ради.

голова

Обласна
рада
є
органом
місцевого
самоврядування, що представляє спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ та міст області.
Затверджує програми соціально-економічного та
культурного розвитку області, обласні бюджети.

МУЛЯРЕНКО Олексій Віталійович, голова
Рівненської облдержадміністрації.
Обласна державна адміністрація в межах своїх
повноважень здійснює виконавчу владу на території
відповідної
адміністративно-територіальної
одиниці — області, а також реалізує повноваження,
делеговані їй відповідною обласною радою.
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ТИМОШЕНКО Ігор Олександрович, заступник
голови Рівненської облдержадміністрації.
Забезпечення реалізації в області державної
економічної та державної регіональної політики,
виконання програми економічного та соціального
розвитку.
КУЛЬЧИНСЬКА Галина Григорівна, заступник
Рівненського міського голови.
Здійснення діяльності з питань гуманітарної
політики у міській територіальній громаді.

ЧЕРНІЙ Алла Леонідівна, ректор Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти, кандидат політичних наук, голова постійної
комісії з питань гуманітарної політики Рівненської
обласної ради.
Інститут
здійснює
освітню
діяльність,
спрямовану на набуття педагогічними працівниками
нових та вдосконалення існуючих компетентностей
на основі здобутої раніше вищої освіти та
практичного досвіду.
ЖЕРЛІЦИН Юрій Іванович, президент ГО
«Розумне місто та екосистема».
Громадська організація «Розумне місто та
екосистема» сприяє розвитку громадянського
суспільства в повній гармонії з навколишнім
середовищем на основі сучасних інформаційних
технологій та інновацій.
СИДОРУК Святослав Миколайович, начальник
відділу загальної середньої та дошкільної освіти
управління
освіти
і
науки
Рівненської
облдержадміністрації.
Забезпечення реалізації на території Рівненської
області державної політики у сфері загальної
середньої та дошкільної освіти.
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ІІ. СПІКЕРИ ТЕМАТИЧНИХ БЛОКІВ
ІННОВАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ
ПУШКАРЬОВА Тамара Олексіївна, начальник
відділу проектного управління Державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти»
МОН України, доктор педагогічних наук, професор.
Інститут здійснює
наукове і навчальнометодичне забезпечення модернізації змісту освіти,
процесу виховання, розвитку та соціалізації
особистості, проведення фундаментальних і
прикладних наукових досліджень та впровадження
їхніх результатів.
1. ВИКОРИСТАННЯ

ІКТ

У

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ

ВИХОВАННІ МОЛОДІ
НЕДІЛЬКО Сергій Вікторович, директор
Українського державного центру національнопатріотичного виховання, краєзнавства і туризму
учнівської молоді
Централізація
процесу
національнопатріотичного виховання в системі освіти для
формування у дітей та молоді національної
самосвідомості та самоідентифікації, активної
громадянської позиції.
1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТІВ НОВОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ
ШКОЛИ
НА
ПРИКЛАДІ
СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВЕРБИЦЬКИЙ Володимир Валентинович,
директор Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, доктор педагогічних наук,
професор, академік Академії наук вищої освіти
України.
Реалізація державної політики у галузі
позашкільної освіти, професійного самовизначення
та самореалізації учнівської молоді.

МОЖЛИВОСТІ ХМАРНОГО ОФІСУ 365
ЛИТВИНОВА Світлана Григорівна, завідувач
відділу
технологій
відкритого
навчального
середовища Інституту інформаційних технологій і
засобів
навчання
НАПН
України,
доктор
педагогічних наук, старший науковий співробітник.
Забезпечення впровадження наукових досліджень
в освітній процес закладів освіти України шляхом
проведення педагогічних експериментів, освітніх
проектів та конкурсів.
5

Інноваційні смарт-рішення для освіти
РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ

2. ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОНТЕНТУ З ІНСТРУМЕНТАМИ
ПРОЕКТУ «E-SCHOOLS»
ТИТАРЕНКО Ігор Юрійович, віце-президент ГО
«Розумне місто та екосистема», керівник проекту
«Е-schools».

ОСВІТНЬОГО

Сприяння розвитку громадянського суспільства.
Упровадження в закладах освіти України
електронного освітнього проекту «E-schools».
ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ПЛАТФОРМИ E-SCHOOLS В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
БЕЗРУЧЕНКО
Володимир
Сергійович,
заступник директора ТОВ «Київська енергетична
агенція», кандидат фізико-математичних. наук,
доцент, старший науковий співробітник.
Розробка та впровадження в закладах освіти
цифрового контенту.
2. WEB-ПІДТРИМКА ОСВІТИ РЕГІОНУ
ВЄТРОВ Іван Васильович, проректор із
зовнішніх зв’язків та моніторингу якості освіти
Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти, заслужений учитель України.
Здійснення
інформаційно-комунікаційної
підтримки освітнього середовища регіону, зовнішніх
зв’язків та моніторингу якості освіти.

SMART ОСВІТА - ОСНОВА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
ПРОЦЕНКО Катерина Василівна - виконавчий
директор Асоціації малих міст України.
Навчання
з
актуальних
питань
для
представників місцевого самоврядування та малих
міст: підготовка аналітичних матеріалів, аналіз
законодавства,
статистики,
соціологічних
досліджень; пропаганда ідей розвитку місцевого
самоврядування та його принципів, закладених в
Європейській Хартії місцевого самоврядування та
Хартії Українських міст.
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ПРОФЕСІЙНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ВИВОДУ ЗОБРАЖЕНЬ
ВОЛКОВИНСЬКА Ганна Миколаївна, керівник
відділу рішень Prestigio.
Міжнародний бренд Prestigio вже 15 років
пропонує широкий вибір споживчої електроніки для
освіти, осель і бізнесу. Продукція Prestigio успішно
продається в 30 країнах світу.
3. ОСВІТНІ РІШЕННЯ LEGO EDUCATION
ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОГРАМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
ТАБІНСЬКА Олена Олександрівна, менеджер з
розвитку освітніх рішень LEGO Education в Україні.
Компанія «Інноваційні освітні рішення» –
офіційний дистриб`ютор LEGO Education в Україні.
Компанія впроваджує міжнародні освітні STEMпрограми у закладах освіти України та забезпечує
найсучаснішими засобами та технологіями для
навчання дітей.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ
«Я-ДОСЛІДНИК»
КОРШУНОВА Ольга Вікторівна,
редактор Видавничого дому «Освіта»

головний

Створення навчально-методичних комплектів
відповідно до концепції Нової української школи.
Застосування QR-кодів для наочної демонстрації
процесів і явищ, інтелект-карти, розробки
навчальних проектів.

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЕКСПЕРИМЕНТУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ У
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
ОСТРОГЛЯД Іван Васильович, учитель фізики,
вчитель-методист, «Відмінник освіти України»,
завідувач
науково-експериментальною
лабораторією
ПрАТ
«Електровимірювач»,
м. Житомир.
Компанія ElizLabs пропонує великій вибір будьяких товарів, обладнання та навчальні посібники для
вивчення
шкільних
предметів
природничоматематичного циклу та інше.
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОСВІТНЬОГО РЕСУРСУ «ФІЗИКА.
ЛЕГКО»
ЛОПАТКІН Роман Юрійович, к.ф.-м.н.,
доцент, директор Міжшкільного ресурсного центру
«Нова школа», м. Суми.
Принцип центрів колективного користування.
Забезпечення необхідним обладнанням закладів
освіти всіх рівнів акредитації. Популяризація
сучасних засобів навчання і новітніх методик (виїзні
майстер-класи і семінари).

ЧИСТА ПИТНА ВОДА – ДІТЯМ!
НЕСТЕРЕНКО Микола Іванович, директор
ТОВ «НІМЕКС СЕРВІС».
Вироблення
питних
фонтанчиків
різних
модифікацій, які призначені для гігієнічного та
економного вживання питної води у закладах освіти,
оздоровчих та інших громадських закладах, офісах,
на виробництві.

ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ДАНИЛІНА Тетяна Володимирівна, тренер
ТОВ «Видавництво «Розумники».
Розробка та впровадження нових технологій в
освітній
процес
України.
За
підтримки
Міністерства освіти і науки України, Національної
академії педагогічних наук України, компанія
«Розумники» реалізовує низку проектів із
впровадження інтерактивних цифрових освітніх
ресурсів та сучасних мультимедійних технологій.
Раціональні рішення для інформатизації закладу
освіти!

БАЛАНС МІЖ ТРАДИЦІЙНИМИ ТА ЦИФРОВИМИ НАВЧАЛЬНИМИ
ЗАСОБАМИ. ЗНАЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ.
ДОРОШ Олександр Валерійович, керівник
освітніх проектів НВП «Енглер».
Поставка демонстраційного, лабораторного,
практичного та цифрового обладнання високої
якості для шкіл.
За 15 років досвіду обладнано 3150 класів, 5840
вчителів пройшли навчання. Власне виробництво та
розробка, апробація всіх товарів на базі закладів
освіти.
8

Інноваційні смарт-рішення для освіти
РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ

МОЖЛИВОСТІ
МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ
НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНЬОЇ
СИСТЕМИ «КМ МЕДІА ED PROFI» ЯК СУЧАСНОГО ЕЛЕКТРОННОГО
ЗАСОБУ НАВЧАННЯ
РОЄВА Тетяна Григорівна, головний редактор
видавництва «КМ МЕДІА», учитель вищої категорії,
відмінник
освіти
України,
розробник
мультимедійного дидактичного матеріалу «КМ
МЕДІА ED PROFI».
Вітчизняне
виробництво
програмного
забезпечення
та
освітнього
дидактичного
мультимедійного
контенту
на
засадах
компетентнісного підходу до навчання, які
відповідають типовим програмам Нової української
школи.

ІНТЕРАКТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ INTBOARD У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ:
ДЛЯ ЧОГО ТА ЯК ВЧИТИ.
ЛУЦЕНКО Валерій Володимирович, керівник
ТОВ «КРЕО СІНЕРЖІ».
Виробництво та реалізація інтерактивного
обладнання для сфери освіти та бізнесу. На ринку
України компанія представлена торгівельними
марками Intboard - інтерактивні дошки і сенсорні
LCD-панелі
та NEOR - електронно-цифрове
обладнання.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ВИСОКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
КУЗЬМЕНКО Олена Анатоліївна, директор
приватного
навчального
закладу
«Центр
дистанційної освіти «ДЖЕРЕЛО, кандидат
юридичних наук, доцент.
Навчання учнів, екстернів і слухачів за
дистанційною формою в 1-11 класах без вікових та
територіальних обмежень. Випускники отримують
документи про освіту єдиного державного зразка.

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ
ЛЕВЧЕНКО Євген Маркович, директор
«Контур плюс (Нова школа)», МІЧКА-ЛЕВЧЕНКО
Юлія, ГУЗЬ Віта
Створення цифрових продуктів (освітній портал
"Нова школа", Програмні засоби для ПТНЗ,
електронний розклад)
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ВИСОКООБ'ЄМНІ ПАНОРАМИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ДЛЯ
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
ГЛАДУШИН Юрій Вікторович,
компанії "ТESTPLAY UA".

директор

Виробництво
високооб'ємних
панорам
міжнародного класу G09B, посібників для навчання
письму, читанню та рахуванню з високим
дидактичним ефектом.

ГЛАДУШИН Олександр Іванович, директор
компанії - розробника "TESTPLAY",
Виробництво
високооб'ємних
панорам
міжнародного класу G09B, посібників для навчання
письму, читанню та рахуванню з високим
дидактичним ефектом.

СУЧАСНІ МЕБЛІ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
КЛИМЕНКО
Степан
регіональний
менеджер
з
"СЕКТОРПЛЮС".

Михайлович,
розвитку
ТОВ

Розбудова Нової української
створення якісних умов для навчання.

школи

та

РЕАЛІЗАЦІЯ КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКИХ ВИХОВНИХ ТРАДИЦІЙ – ЕФЕКТИВНИЙ
ПІДХІД У НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ
БЕРЕКА Віктор Євгенович, професор, доктор
педагогічних наук, ректор Хмельницького обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти.
Інститут здійснює освітню діяльність,
спрямовану на набуття педагогічними працівниками
нових та вдосконалення існуючих компетентностей
на основі здобутої раніше вищої освіти та
практичного досвіду.
ІНТЕГРАЦІЯ ІДЕЙ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ В ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНІХ
ПРЕДМЕТІВ ТА У СИСТЕМУ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
ОРЛОВСЬКА
Надія
Михайлівна, методист
науково-методичного центру виховної роботи,
старший викладач кафедри менеджменту та
освітніх технологій Хмельницького обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти.
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ЦЕНТР ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ
СОРОКА Валерій Степанович, проректор з
науково-педагогічної
та
навчальної
роботи
Національного університету водного господарства
та природокористування, к. с-г. н., доцент.
Сприяння розвитку енергоефективності регіону.

ВАХНЮК Петро Сидорович, керівник проектів
з енергоефективності ТОВ "Реноме-Партнер".
Сприяння розвитку енергоефективності регіону

Липко Володимир Святославович, директор
ТОВ "Реноме-Партнер".
Виробництво
енергоефективних
металопластикових вікон, дверей та інших
конструкцій з ПВХ. Для виготовлення продукції
компанія використовує виключно високоякісні
німецькі комплектуючі: профіль" REHAU" та
фурнітуру" WINKHAUS"
ДОВБЕНКО
Володимир
Сергійович;
представник центру енергоефективності, к.т.н.

Сприяння розвитку енергоефективності регіону.
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ПАРТНЕРСТВО

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ФОРУМУ
РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
http://www.roippo.org.ua/
вул. В.Чорновола, 74
м. Рівне
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