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Учасники 

 

 представники МОНмолодьспорту України, інститутів НАПН України, міських 

управлінь освіти і науки, районних відділів освіти, навчальних закладів; 

 

 керівники, науково-педагогічні працівники структурних підрозділів ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України; 

 

 координатори з питань роботи Всеукраїнської школи новаторства керівних, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників; 

 

 працівники регіональних інститутів (академій) післядипломної педагогічної 

освіти; 

 

 начальники відділів (управлінь) освіти; 

 

 працівники районних (міських) методичних кабінетів, навчально-методичних 

центрів; 

 

 педагогічні працівники навчальних закладів. 

 

Місце проведення, адреса: 

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

вул. В. Чорновола, 74, м. Рівне, Україна, 33028 
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Всеукраїнська школа новаторства  

керівних, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників післядипломної педагогічної освіти 
 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 

21 березня 2012 року 

 

09
00 

–
 
10

00
 – реєстрація учасників; презентація виставки  «Педагогічні здобутки 

освітян Рівненщини»; перегляд фільму про Рівненський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти – базовий заклад 

Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти; 

10
00 

– 11
30

 –   творча зустріч за підсумками ІХ обласного конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості, міжнародних виставок; 

11
30  

–
 
12

00
 –   кава-брейк; 

12
00 

– 13
45

 – презентація результатів конкурсу головами експертних комісій; 

майстер-класи переможців ІХ обласного конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості; 

12
45 

–
 
13

00
 – бліц-інтерв′ю з учасниками засідання Всеукраїнської школи 

новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників післядипломної педагогічної освіти; 

13
45  

–
 
14

45
 –   перерва на обід; 

14
45 

–
 
15

00
 – методичний постскриптум «Педагогічна творчість у контексті 

випереджувальної освіти»; 

15
00 

– 17
30

 –   екскурсія в культурно-археологічний центр «Пересопниця»; 

18
00 

– 19
00

 –   вечеря. 

22 грудня 2012 року 

08
30 

–
 
09

30
 –   сніданок; 

09
30 

–
 
10

00
 – експрес-нарада координаторів Всеукраїнської школи новаторства 

керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників 

післядипломної педагогічної освіти; 

10
00 

–
 
11

30
 –   науково-теоретична частина  семінару; 

11
30 

–
 
13

00
 –   науково-практична частина  семінару; 

13
00 

–
 
13

30
 – підсумки засідання Всеукраїнської школи новаторства керівних, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної 

педагогічної освіти; 

13
00 

–
 
14

00
 –   перерва на обід; 

14
00 

–
 
16

00
 –   екскурсія м. Рівне; 

З 16
00

 – від’їзд учасників семінару. 
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21 березня 2012 року 

09
00

–10
00 

Презентація виставки  «Педагогічні здобутки освітян 

Рівненщини», перегляд фільму про Рівненський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти. 

 

10
00 

–
 
11

30
 ТВОРЧА ЗУСТРІЧ ЗА ПІДСУМКАМИ ІХ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ-

ЯРМАРКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ, МІЖНАРОДНИХ 

ВИСТАВОК. 

«Україна», пісня у виконанні Матюшенко Оксани Вікторівни, учителя Рівненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27. 

Урочисте відкриття творчої зустрічі. Вітальне слово учасникам 

Вєтров Іван Васильович, начальник управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації, заслужений учитель 

України. 

Віднічук Микола Антонович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доктор філософії, ректор Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, академік УААН, заслужений 

працівник освіти України.  

 

Нагородження учасників ХV Ювілейної міжнародної виставки навчальних 

закладів «Сучасна освіта в Україні - 2012», ІІІ Міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти - 2012» 

Вєтров Іван Васильович, начальник управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації, заслужений учитель 

України. 

Віднічук Микола Антонович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доктор філософії, ректор Рівненського Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, академік УААН, 

заслужений працівник освіти України.  

«Наш край», виконує Кіструга Софія, лауреат міжнародних та всеукраїнських 

конкурсів, учениця 10 класу навчально-виховного комплексу «Рівненський обласний 

ліцей-інтернат». 

Нагородження переможців другого (обласного) туру конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості 

Вєтров Іван Васильович, начальник управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації, заслужений учитель 

України. 

Віднічук Микола Антонович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доктор філософії, ректор Рівненського Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, академік УААН, 

заслужений працівник освіти України.  

 

«Ой, роде мій красний», пісня у виконанні Сосюк Наталії Володимирівни, 

директора навчально-виховного комплексу «Рівненський обласний ліцей-інтернат». 
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11
30  

–
 
12

00
 – Кава-брейк. 

 

12
00 

– 13
45 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ ГОЛОВАМИ 

ЕКСПЕРТНИХ КОМІСІЙ; МАЙСТЕР-КЛАСИ ПЕРЕМОЖЦІВ ІХ 

ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ-ЯРМАРКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ. 

 

12
00 – 

12
45 

Експертний висновок голови комісії та майстер-клас у номінації: 

«Дошкільна освіта» 

Шишолік Лілія Андронівна, голова експертної комісії. 

Лаба Наталія Георгіївна, вихователь-методист Здолбунівського дошкільного 

навчального закладу  № 5 «Усмішка». 

«Початкова освіта» 

Салтишева Вікторія Михайлівна, голова експертної комісії. 

Ляхович Лариса Хомівна, методист  Володимирецького районного методичного 

кабінету. 

Ковальчук Надія Василівна, вчитель Жовкинівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Володимирецького району. 

«Фізика» 

Трофімчук Анатолій Борисович, голова експертної комісії. 

Левшенюк Ярослав Філімонович, учитель Рівненської гуманітарної гімназії 

«Гармонія». 

«Географія» 

Лис Юрій Володимирович, голова експертної комісії. 

Чернуха Віра Антонівна, вчитель Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 18. 

«Інформатика» 

Буняк Володимир Олександрович, голова експертної комісії. 

Яремов Володимир Адамович,  Яремова Зоя Зіновіївна, вчителі Бугринського 

агротехнічного ліцей  і загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гощанського району. 

 

12
45 

–
 
13

00
 – Бліц-інтерв′ю з учасниками засідання Всеукраїнської школи 

новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників післядипломної педагогічної освіти. 

 

13
00 – 

13
45 

Експертний висновок голови комісії та майстер-клас у номінації: 

«Спеціальна освіта» 

Гузь Наталія Леонідівна, голова експертної комісії. 

Нагорна Ольга Борисівна, кандидат наук із фізичної культури і спорту, старший 

викладач кафедри корекційної освіти Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, вчитель-реабілітолог навчально-

реабілітаційного центру «Особлива дитина». 

 

«Хімія» 

Музика Василь Михайлович, голова експертної комісії. 
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Доридор Ольга Іванівна, вчитель Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 28. 

«Математика» 

Пекарська Лариса Володимирівна, голова експертної комісії. 

Турчинська Світлана Давидівна, вчитель Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 імені Володимира Короленка.  

«Економіка» 

Башинська Алла Іванівна, голова експертної комісії. 

Зінчук Людмила Феодосіївна, вчитель Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 імені Володимира Короленка.  

«Інформаційні технології у навчально-виховному процесі» 

Крутова Наталія Іванівна, голова експертної комісії. 

Гончаров Олександр Олександрович, учитель Рівненського навчально-виховного 

комплексу «Колегіум».  

 

13
45  

–
 
14

45
 – Перерва на обід. 

14
45 

–
 
15

00
 Методичний постскриптум «Педагогічна творчість у контексті 

випереджувальної освіти». 

15
00 

– 17
30 

Екскурсія в культурно-археологічний центр «Пересопниця». 

18
00 

– 19
00

 Вечеря. 

 

22 березня 2012 року 

09
30 

–
 
10

00
 Експрес-нарада координаторів Всеукраїнської школи новаторства 

керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної 

педагогічної освіти. 

Любченко Надія Василівна, директор науково-методичного центру 

координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних 

та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України.  

Мельник Надія Адамівна, завідувач кабінету координації методичної 

роботи, доцент кафедри управління освітою Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Всеукраїнський науково-практичний семінар 

«Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту науково-методичної 

діяльності в установах і закладах освіти: вектори випереджувального 

розвитку»  
10

00
 – 11

30 
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Вітальне слово учасникам Всеукраїнського науково-практичного семінару 

Чернишова Євгенія Родіонівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

перший проректор – проректор з науково-педагогічної, методичної 

роботи та міжнародної діяльності ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України.  

Віднічук Микола Антонович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доктор філософії, ректор Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, академік УААН, заслужений 

працівник освіти України.  
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Діяльність Школи новаторства як чинник формування кадрового потенціалу в 

системі післядипломної освіти  
Чернишова Євгенія Родіонівна,  перший проректор – проректор                  

з науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародних зв’язків 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, доцент.  

Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту науково-методичної 

діяльності районних методичних кабінетів 

Віднічук Микола Антонович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доктор філософії, ректор Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, академік УААН, заслужений 

працівник освіти України.  

Нові форми впровадження і поширення педагогічного досвіду як необхідна 

умова створення інноваційного освітнього середовища 

Мельник Надія Адамівна, завідувач кабінету координації методичної 

роботи, доцент кафедри управління освітою Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Педагогічний досвід як продукт пошуково-експериментальної діяльності 

педагогів-новаторів 

Гавлітіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, проректор 

із наукової роботи, доцент кафедри управління освітою Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Експертна оцінка та інноваційний розвиток потенціалу педагогічних 

працівників у системі науково-методичної роботи 

Гуменюк Віра Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Моніторингові дослідження у системі науково-методичної роботи 

Приходько Валентин Миколайович, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри андрагогіки і освітніх вимірювань 

Запорізького обласного інституту післядипломної освіти.  

Педагогічний досвід як визначальний чинник формування професійної 

компетентності педагогічного працівника 

Горкуненко Петро Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент  

кафедри управління освітою Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

Акмеологічні детермінанти в освітній діяльності загальноосвітніх навчальних 

закладів Рівненщини 
Пальчевський Степан Сергійович, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки і психології Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти,  віце-президент Української 

академії акмеологічних наук. 

Умови реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах 
Коновальчук Іван Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільного виховання і педагогічних інновацій,  докторант 
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кафедри педагогіки Житомирського державного університету ім. Івана 

Франка. 

Педагогічний досвід як єдність теорії і практики 

Шинкарук Ірина Вікторівна, завідувач відділу інновацій та передових 

педагогічних технологій Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

Педагогічний досвід, інновації: спільне та відмінне 

Щоголєва Людмила Олександрівна, доцент кафедри управлінської 

діяльності Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Педагогічний досвід: управлінський аспект 

Лук’янчук Галина Ярославівна, старший викладач кафедри 

управлінської діяльності Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

Роль учителя-методиста у забезпеченні якості загальної середньої освіти 

регіону 

Бобкова Олена Степанівна, завідувач центру координації роботи з 

методичними кабінетами Київського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Роль методичних служб у впровадженні педагогічного досвіду 
Пономаренко Наталія Іванівна, завідувач методичного кабінету при 

відділі освіти Пятихатської районної державної адміністрації 

Дніпропетровської області. 

Презентація педагогічного досвіду з теми «Інноваційні підходи до організації 

науково-методичної роботи з учителями географії» 
Трубіна Валентина Геларіївна, методист відділу освітнього 

менеджменту Кіровоградського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

Даценко Олександр Васильович, методист методичного кабінету 

відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області. 

«Освітній навігатор» − на допомогу навчально-освітньому процесу 

Щербан Раїса Миколаївна, головний бібліотекар із питань координації 

і формування електронних ресурсів Рівненської державної обласної 

бібліотеки. 

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне 

забезпечення 
Бусол Ігор Віталійович, заступник головного редактора Інституту 

передових технологій. 

 
11

30
 – 13

00                
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах 

Дубенського району: досвід та перспективи  

Вознюк Галина Федорівна, начальник відділу освіти Дубенської 

районної державної адміністрації 

Педагогічний досвід: інноваційні форми впровадження та поширення в 

навчальних закладах та освітніх установах 
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Пасічник Олеся Борисівна, завідувач Рівненського міського 

методичного кабінету.  

Інноваційні форми впровадження педагогічного досвіду з реалізації виховних 

орієнтирів учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 
Гавриш Ніна Павлівна, завідувач кабінету виховної роботи, старший 

викладач кафедри педагогіки і психології Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Шевчук Ольга Мефодіївна, методист методичного кабінету відділу 

освіти Рівненської районної державної адміністрації. 

Упровадження досвіду як необхідна умова методичної підтримки та 

професійного розвитку вчителя 

Чумак Надія Петрівна, методист кабінету іноземних мов,  доцент 

кафедри методики та змісту соціогуманітарної освіти Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Використання сучасних психологічних технологій як чинник гармонізації 

освітнього середовища 

Мельник Юлія Василівна, завідувач кабінету-центру практичної 

психології і соціальної роботи, старший викладач кафедри педагогіки 

та психології Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

Пилипчук Галина Володимирівна, практичний психолог Дерманського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня-

гімназія» Здолбунівського району. 

Науково-методичний супровід роботи з обдарованими учнями 

Шарапа Валентина Калістратівна, методист Костопільського 

районного методичного кабінету. 

Педагогічний досвід: інновації, технології, розробки 

Гожа Алла Анатоліївна, керівник методичного об’єднання вчителів 

української мови та літератури м. Рівного. 

Упровадження інноваційних управлінських технологій як ресурсна основа 

базового навчального закладу 

Фаєвська Алла Василівна, директор Радивилівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1-

гімназія». 

 

13
00 

–
 
13

30
 Підсумки засідання Всеукраїнської школи новаторства керівних, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної 

педагогічної освіти. 

 

13
00

 – 14
00

  – перерва на обід. 

14
00

 – 16
00

  – екскурсія м. Рівне. 

 

 

З 16
00 

  – від’їзд учасників семінару. 

 


