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ПОРЯДОК РОБОТИ 
 

26 квітня  
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

 

11.00 – 12.00 Реєстрація учасників семінару. 

Презентація виставки «Освіта Луганщини»  
 

12.00 – 13.30 Привітання учасників науково-практичного семінару 
 

 Ірина Іванівна Цимбал, 

начальник Управління освіти і науки  

Луганської облдержадміністрації,  

кандидат педагогічних наук, доцент 

 

ДОПОВІДІ 
 

Регіональна післядипломна педагогічна освіта: пошук нових стратегій 

та моделей розвитку 

 Тамара Михайлівна Сорочан, 

ректор Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, доктор 

педагогічних наук, професор, Заслужений працівник 

освіти України 
 

Післядипломна освіта та безперервний професійний розвиток 

керівника: реалії, перспективи 

 Євгенія Родіонівна Чернишова, 

перший проректор – проректор із науково-

педагогічної, методичної роботи та міжнародної 

діяльності ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, 

доцент 
 

13.30 – 14.00 Переїзд до КЗ «Луганська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57» 
 

14.00 – 14.30 Знайомство із закладом освіти  
 

14.30 – 15.30 Круглий стіл «Управління загальноосвітнім навчальним 

закладом в умовах модернізації освіти» 

 Тетяна Миколаївна Панкратьєва, 

директор КЗ «Луганська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №57» 

Ірина В’ячеславівна Овчиннікова, 

психолог КЗ «Луганська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №57» 

 
 



 

15.30 – 16.00 Переїзд до КЗ «Луганська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

№ 45» 

16.00 – 16.30 Знайомство із закладом освіти  
 

16.30 – 17.30 Круглий стіл «Модель інклюзивної освіти КЗ «Луганська 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №45» 

Освітній менеджмент навчального закладу, у якому навчаються діти з 

особливими потребами 

 Володимир Леонідович Мартинов, 

директор КЗ «Луганська середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №45» 

Психологічний супровід навчання та виховання дітей з обмеженими 

психофізичними можливостями 

 Ірина Володимирівна Скорохват, 

психолог КЗ «Луганська середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №45» 

27 квітня 
 

10.00 – 13.00 Круглий стіл «Менеджмент загальноосвітніх навчальних 

закладів» 

Сучасний шкільний менеджмент 

 Тамара Михайлівна Сорочан, 

ректор Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, доктор 

педагогічних наук, професор, Заслужений працівник 

освіти України 

Про підготовку магістрів із спеціальності «Управління навчальним 

закладом» в Університеті менеджменту освіти 

 Михайло Семенович Слободяник, 

завідувач кафедри управління навчальним закладом і 

педагогіки вищої школи ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, доктор 

історичних наук, професор, член-кореспондент 

Міжнародної академії інформатизації при ООН 

Професійний розвиток керівників і педагогічних працівників у 

міжкурсовий період (проекти професійного розвитку) 

 Борис Андрійович Дьяченко, 

проректор із науково-педагогічної роботи Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат педагогічних наук, доцент 

Інноваційна освітня діяльність експериментальних ЗНЗ Луганщини 

 Ольга Михайлівна Рудіна, 

проректор із наукової роботи Луганського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат педагогічних наук, доцент 



 

Особливості організації навчання керівників ЗНЗ за кредитно-

модульною системою 

 Лейда Олександрівна Лоскутова, 

старший викладач кафедри управління освітою 

Луганського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Менеджмент інноваційного навчального закладу (із досвіду роботи) 

 Алла Аркадіївна Підтинна, 

директор КЗ «Луганський навчально-виховний 

комплекс спеціалізована школа І ступеня - гімназія 

№60 імені 200-річчя міста Луганська» 

Наталія Олексіївна Іващенко, 

директор КЗ «Лутугинський навчально-виховний 

комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей 

№1 Лутугинського району» 

Перспективи діяльності Всеукраїнської школи новаторства 

керівників, науково-педагогічних і педагогічних працівників 

післядипломної педагогічної освіти в умовах інноваційного розвитку 

 Надія Василівна Любченко, 

директор науково-методичного центру координації 

закладів післядипломної педагогічної освіти, 

регіональних та міжнародних зв’язків ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 

Підведення підсумків роботи науково-практичного семінару 

 Тамара Михайлівна Сорочан, 

ректор Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, доктор 

педагогічних наук, професор, Заслужений працівник 

освіти України 

Євгенія Родіонівна Чернишова, 

перший проректор – проректор із науково-

педагогічної, методичної роботи та міжнародної 

діяльності ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

Надія Василівна Любченко, 

директор науково-методичного центру координації 

закладів післядипломної педагогічної освіти, 

регіональних та міжнародних зв’язків ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 

Борис Андрійович Дьяченко, 

проректор із науково-педагогічної роботи Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат педагогічних наук, доцент 
 

 


