
 
 

 

 

 

Організатори форуму:  

 

відділ освіти Чорноморської міської ради  

Одеського району Одеської області,  

громадська організація «Центр розвитку освіти»,  

Чорноморська міська організація профспілки 

працівників освіти і науки України, 

КЗВО  «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради»,  

відділ суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України, 

за партнерством управління Державної служби якості 

освіти в Одеській області 

 

 

за підтримки Чорноморського міського голови  

Василя Гуляєва 

 

 

 

 

 
 

 
Всеукраїнський педагогічний форум  

«Якісна освіта – 30 кроків до стандарту  

нового покоління» 

 

Програма Форуму 
 

28 серпня 2021 року 

 

 

 
м. Чорноморськ 

 



 

08.30 – 09.30 

 

 

Реєстрація, робота локацій на майданчиках у сквері Палацу культури 

 

09.30 – 11.30 

 

 

Стратегічна сесія «Якісна освіта – запорука міста успішних людей» (велика зала) 

 

 

 

11.40 – 12.25 

Експертна паралель 

Локація 1 

(велика зала) 

Тетяна Ремех 

Науково-методичні 

здобутки відділу 

суспільствознавчої 

освіти (до 95-річчя 

Інституту педагогіки 

НАПН України) 

Локація 2 

(каб. № 51) 

Олег Охредько 

ДеТоксична 

комунікація: 

ефективна взаємодія 

учасників освітнього 

процесу 

 

Локація 10 

(каб. №25) 

Ольга Дума 

Самооцінювання – 

перший крок до успіху 

Локація 4 

(каб. № 43) 

Олена Бальбуза  

Суперсили вчителя: 

підтримуємо та 

перезавантажуємо 

Локація 5 

(каб. № 15) 

Ірина Паламарчук, 

Віра Скрипник 

Казковий простір 

закладу дошкільної 

освіти 

Локація 6 

(каб. № 1Р) 

Марія Гриньова 

Вчитель НУШ = 

лідер для себе & 

для інших 

Локація 7 

(каб. № 49) 

Олена Колосова 

«Дослідники і туземці 

цифрових джунглів» 

 

Локація 8 

(каб. № 47) 

Анна Болдирєва 

Ефективна 

комунікація: йдемо до 

успіху разом 

 

Локація 9 

(каб. № 25) 

Наталя Шатайло 

Прокачуємо свій soft 

skills: критичність та 

креативність 

Локація 10 

(каб. № 17) 

Володимир 

Немерцалов 

Оцінювання без 

знецінення 

Локація 11 

(каб. № 11) 

Олена Гапонова 

Ми і хмари - гарні 

друзі (хмарні 

технології в роботі 

учителів початкової 

школи 

 

 

 

12.35 – 13.40 

Панельна дискусія «Від якісної освіти до нової якості життя» 

 

Чи бачите ви реальні зміни в системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти? 
Що ви бачите позитивне, а чого вам бракує в освітній реформі, яка йде? 
Які кроки варто зробити для удосконалення системи освіти міста Чорноморська? 
 

Оксана Левчишена, Тетяна Ремех, Олег Охредько 

 

 


