МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОДА
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
МИКОЛАЇВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА
«АКАДЕМІЯ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ»
МИКОЛАЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ІІ МІЖНАРОДНА ШКОЛА
«АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ»
Педагогічна творчість як джерело освітніх інновацій і професійного
саморозвитку вчителя
29.06-02.07.2017 року в с. Рибаківка, Миколаївської області
Березанського району
в Дитячому оздоровчому комплексі «Космос»
відбудеться
засідання
ІІ
МІЖНАРОДНОЇ
ШКОЛИ
«АКАДЕМІЯ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ» на тему: «Педагогічна творчість як джерело
освітніх інновацій і професійного саморозвитку вчителя»
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Співголови:
ТОПУЗОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, Директор Інституту педагогіки НАПН
України, доктор педагогічних наук, професор, віце-президент, членкореспондент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ.
ОЛІЙНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ, ректор ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України, м. Київ.

Члени організаційного комітету:
МАТВЄЄВА
ГАННА
ДМИТРІВНА
СУПРУН
ЛЮДМИЛА
ПАВЛІВНА
КРЕМІНЬ ТАРАС
ДМИТРОВИЧ
ОТИЧ
ОЛЕНА
МИКОЛАЇВНА
КАЛІНІНА
ЛЮДМИЛА
МИКОЛАЇВНА
КАСЬКОВА
ГАННА
ЛЕОНІДІВНА
ШУЛЯР
ВАСИЛЬ
ІВАНОВИЧ
ДЕРКАЧ
ГАННА
ІЛЛІВНА
СТЕМКОВСЬКА
ЯРОСЛАВА
ЄВГЕНІВНА
МАЙБОРОДА
ТЕТЯНА
ОЛЕКСАНДРІВНА

директор Миколаївської спеціалізованої школи
«Академія
дитячої
творчості,
кандидат
педагогічних
наук,
старший
науковий
співробітник Інституту педагогіки НАПН
України
український політик, доктор економічних наук;
голова Народно-демократичноїпартії; голова
правління Українського фонду миру; віце-спікер
«Громадянського парламенту жінок України»
народний депутат України, голова підкомітету з
питань освіти комітету Верховної Ради України з
питань науки та освіти, кандидат філологічних
наук
проректор з науково-методичної роботи та
міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України,доктор
педагогічних наук, професор
завідувач відділу економіки та управління
загальною
середньою
освітою
Інституту
педагогіки НАПН України, доктор педагогічних
наук, професор
в.о. директора департаменту освіти і науки
Миколаївської облдержадміністрації
директор Миколаївського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, доктор
педагогічних наук, професор
начальник
управління
освіти
виконкому
Миколаївської міської ради
заступник
директора
Миколаївської
спеціалізованої школи «Академія дитячої
творчості», кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник Інституту педагогіки
НАПН України
заступник
директора
Миколаївської
спеціалізованої школи «Академія дитячої
творчості»

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ МІЖНАРОДНОЇ ШКОЛИ
«АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ»
29.06.2017 р.
– з 1000
– з 1130 до 1800

Реєстрація учасників
Робота майстер-класів
11.00
11.30
–
12.40

15.00
–
16.20
16.20
–
18.00

Відкриття ІІ Міжнародної школи «Академія педагогічної
творчості»
Концептуальний дискурс управління розвитком особистості
на засадах інтеграції, сингулярності та аксіології
КАЛІНІНА Людмила Миколаївна, доктор педагогічних
наук професор, завідувач відділу економіки та управління загальною
середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України
Коуч-технології як інструмент особистісного розвитку і
саморозвитку
МАСОЛ Людмила Михайлівна, експерт ЮНЕСКО з художньої
освіти в Україні, кандидат педагогічних наук
Розвиток творчого потенціалу особистості засобами мистецтва
ГАЙДАМАКА Олена Василівна, старший науковий співробітник
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, кандидат
педагогічних наук

30.06.2017 р.
Робота майстер-класів
Обідня перерва
Робота майстер-класів

– з 1000 до 1230
– з 1300 до 1400
– з 1500 до 1800

10.00
–
11.20

Сталий розвиток та кризовий менеджмент через активне
навчання та екологічну компетентність
ХМІЛЬ ІринаАндріївна, координатор українсько-естонського
проекту «Сталий розвиток: демократія для верств населення.
Кризовий менеджмент через активнее навчання та екологічну
компетентність», директор Львівської СШ «Надія», викладачка
федрикорекційної педагогіки та психології ЛНУ імені Івана Франка

11.30
–
12.40

Формування екологічної компетентності учнів в умовах
сучасної української освіти
ГОЛОСОВА Лідія Віталіївна, модератор українсько-естонського
проекту «Сталий розвиток: демократія для верств населення.
Кризовий менеджмент через активне навчання та екологічну
компетентність», вчитель географії, екології та природознавства
ЛСШ «Надія»

15.00
–
16.20

16.30
–
17.50

Навчальні моделі свободи
МИХАЙЛЕНКО-БЛЕЙОН Олена – асоційований дослідник
лабораторії освітньої інформатики (EILAB) Університету Онтаріо
Інституту Технологій (UOIT), лідер проекту «Трансформуюче
онлайн-навчання в Україні», кандидат економічних наук (Онтаріо,
Канада)
БЛЕЙОН Тод, МА – дослідник EILABUOIT, фахівець зі
стародавньої історії та філософії, інноваційних навчальних моделей і
технологій, міжнародний освітній консультант, президент компанії
VistasCanadaEdu (Онтаріо, Канада)
Випереджальна освіта
ЖУК Михайло Василійович, завідувач кафедри соціальногуманітарної освіти Сумського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти, кандидат філософських наук, доцент

01.07.2017 р.
Робота майстер-класів
Обідня перерва
Робота майстер-класів
10.00
–
11.20
11.30
–
12.40

15.00
–
16.20

16.30
–
17.50

– з 1000 до 1230
– з 1300 до 1400
– з 1500 до 1800

Урахування власної життєвої позиції у роботі освітянина
ПОМИТКІНА Любов Віталіївна,доктор психологічних наук,
професор кафедри авіаційної психології Національного авіаційного
університету
Розвиток ціннісно-смислової сфери особистості на різних вікових
етапах
ПОМИТКІН Едуард Олександрович,доктор психологічних наук,
професор, директор Психологічного консультативно-тренінгового
центру, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України
Case Management (Zarządzanie Przypadkiem) w perspektywie
podnoszenia jakości szkolnictwa wyższego.
МІРОВСЬКА Маріола, керівник Департаменту соціальної роботи і
охорони здоров’я в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові, доктор
філософії, доцент (Республіка Польща)
Проектна діяльність Корпусу миру в Україні
JamesFishon (Фішон Джеймз Грегорі, USA), спеціаліст Корпусу
миру з молодіжного розвитку

10.00
–
11.20

11.30
–
12.40

12.40
–
14.00

15.00
–
16.20
16.30
–
17.50

02.07.2017 р.
Науково-методична студія
«Інформаційно-аналітична компетентність педагога – шлях до
професійного успіху»
ДУБІНІНА Оксана Володимірівна, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін
Навчально- наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН України
Формування
моделі
конкурентноздатності
інноваційного
навчального закладу
КИРИЛЕНКО Світлана Володимірівна начальник відділу
інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи
Інституту модернізації змісту освіти МОН України
Образовательная
политика:
индексы
социального
измерения
МИНБАЄВА Айгерім Казиєвна, професор, професор кафедри
педагогіки та освітнього менеджменту, доктор педагогічних наук
Казахського національного університету ім. аль-Фараби (м. Алмати,
Республіка Казахстан)
Взаємозв’язок педагогічної етики і духовного здоров’я педагога
ОТИЧ Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук,
професор, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних
зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Круглий стіл «Підбиття підсумків роботи
Міжнародної школи «Академія педагогічної творчості»,
Вручення сертифікатів

Гала-концерт, закриття
XIХ Міжнародного фестивалю
дитячої творчості «Золотий лелека»

– з 2000 до 2200

