
9.04 - 11.04 Х  Х  ІV

“Інноваційний пошук освітян Черкащини”
ІІ поверх

* Ауд. 309

* Музей 
!Експозиції районів області 

!КЗ «Черкаський обласний центр туризму, краєзнавства і 
екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради»;
!КЗ «Черкаський обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради»;
!КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими 
дітьми Черкаської обласної ради»

!Уманський державний педагогічний  університет імені 
П.Г.Тичини;

!КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж       
ім.Т.Г.Шевченка»

!КВНЗ «Корсунь-Шевченківське педагогічне училище         
ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради»

9.00 - 16.00

ІІІ поверх
* Актова зала

!Експозиції районів області 

* Ауд. 215

!Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького;

!Навчально-тренінговий центр STEM-освіти                     
КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

* Ауд. 214

* Ауд. 310
! кладів освіти об’єднаних теріторіальних 
громад 

Експозиції за

9 квітня, вівторок
11.00 - Урочисте відкриття ХХІV обласної педагогічної виставки 

«Інноваційний пошук освітян Черкащини - 2019»

14.00 – 15.00.  МАЙСТЕР-КЛАС з оригамі. 
Лепетуха Ю.В., керівник гуртка КЗ «ЧОЦНТТУМ ЧОР» (ауд.309).

8.30 – 9.50. КРИТИЧНИЙ ДИСКУРС «Психологічні засади трансформаційних процесів 
особистості в сучасному освітньому просторі» для вихователів закладів дошкільної освіти. 
Коновальчук В.І., завідувач кафедри психології, доктор філософських наук, доцент (ауд.312).
8.30 – 9.50. ВОРКШОП «Особистісна траєкторія формування інноваційної культури педагога» 
для вчителів англійської мови. 
Андрющенко Т.К., завідувач кафедри професійного розвитку педагогів КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 
доктор педагогічних наук (ІІ корпус, ауд.3).
9.00 – 16.30. СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ «Розбудова ефективної системи методичної роботи        
в умовах децентралізації управління освітою» для завідувачів методичних служб області. 
                                                                                                                                                      (ауд. 303).
10.00 – 11.00. ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «Рівний доступ до якісної освіти: задоволення освітніх 
потреб та розвиток творчого потенціалу учнівської молоді в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти». Семінар-практикум для заступників директорів з навчально-
методичної, навчально-виробничої роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Мартинюк Н.В., директор НМЦПТО  у Черкаській області (ауд.301).
10.00 – 11.20. ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНЯ «Формування впевненості у собі у дітей старшого 
дошкільного віку засобами групової діяльності».
Ванько К.І., методист відділу дошкільної освіти КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР» (ауд.312).
11.00 – 12.30. ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ. Розвиток учнівського самоврядування, використання 
нових форм реалізації виховного потенціалу молодіжного руху, розвиток волонтерського руху. 
Семінар-практикум для заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти (ауд.301).
Ткаченко В.І., заступник начальника управління – начальник відділу вищої, професійно-технічної 
освіти та фінансового забезпечення управління освіти і науки обласної державної адміністрації.
10.00 – 14.00. СЕМІНАР «Засоби імплементації наскрізних ліній у математиці» для керівників 
методичних об'єднань учителів математики (читальна зала).
Козлова О.М., методист лабораторії природничо-математичних дисциплін КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР». 
11.30 – 13.00. ЗАСІДАННЯ творчої групи педагогів-організаторів «Педагогічна скарбниця 
організаційно-виховної роботи».
Бугайчук Н.В., методист лабораторії виховної роботи КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР» (ауд.311).
11.30 – 13.00. ПСИХОЛОГІЧНІ ДІАЛОГИ «Емоційно-вольова саморегуляція педагога як 
важливий фактор успішності його життєдіяльності» для вчителів англійської мови (ІІ корпус, ауд.3).
Руденко І.М., доцент кафедри психології КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», кандидат психологічних наук.

10:00 – 11:30. МАЙСТЕР-КЛАС «STEM-освіта інструмент сучасної школи».
Зоря Ю.М., завідувач навчально-тренінгового центру  КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

корпус ІІ, ауд.3).
10.00 – 12.50. МАЙСТЕР-КЛАС «Впровадження робототехніки у роботу вчителів інформатики та 
фізики».
Безпоясний Б.С., методист лабораторії-центру інформаційних технологій КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»
корпус ІІ, ауд.4).

15.00 – 16.00. ВЕБІНАР «Веб-ресурс сучасного педагога: змістово-технологічна модель. 
Леснікова Ю.В., завідувач відділу дистанційної освіти КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР» ( ).
13.00 – 14.30. МАЙСТЕР-КЛАС «Основи дизайну та просування веб-сайту» для вчителів 
інформатики. 
Шемшур В.М., завідувач лабораторії-центру інформаційних технологій КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР» 
(ауд. 204).

10 квітня, середа

11 квітня, четвер

STEM-освіти , 
кандидат педагогічних наук (

 
(

http://webinar.ua/

* Ауд. 208
Заклади професійно-технічної освіти Черкащини

8.30 – 9.50. ІНТЕЛЕКТ-СТУДІЯ «Формування стратегічної рамки розвитку закладу загальної 
середньої освіти в умовах європейського вектору розвитку галузі освіти в Україні» для 
заступників директорів закладів загальної середньої освіти. 
Волошенко О.В., доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 

(читальна зала).
9.00 – 16.30. СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ «Розбудова ефективної системи методичної роботи в 
умовах децентралізації управління освітою» для завідувачів методичних служб області (ауд. 
303).
Чепурна Н.М., ректор КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений 
працівник освіти України;
Дзюбак Р.М., проректор з навчально-методичної роботи КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»;
Замулко О.І., завідувач лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій КНЗ «ЧОІПОПП 
ЧОР».
9.00 – 12.00. МАЙСТЕР-КЛАС  «Уміння 21 століття – навчання продовж життя» для вчителів 
англійської мови.
Пахомова Т.Г., методист лабораторії гуманітарних дисциплін КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»(ІІ корпус, 
ауд.3).
11.30 – 12.50. Сузір'я педагогічних ідей «Нова українська школа крізь призму гуманної 
педагогіки». Представлення досвіду вчителів, які мають звання «Гуманний учитель України». 
Гаряча С.А., завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 

(читальна зала).
11.30 – 12.50. КРУГЛИЙ СТІЛ «Формування емоційної сфери дітей дошкільного віку 
шляхом використання казки» для вихователів закладів дошкільної освіти. 
Сіренко А.Є., завідувач відділу дошкільної освіти КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 

12.00 – 14.00. СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ «Впровадження світових інноваційних технологій, 
спрямованих на підвищення рівня інноваційного розвитку навчального закладу» для директорів 
закладів освіти – учасників обласної цільової програми «Інноваційні школи Черкащини».
Воскобойнік Н.І., методист відділу перспективного педагогічного досвіду КНЗ «ЧОІПОПП 
ЧОР» (ІІ корпус, ауд.4)
12.00 – 12.30. ПРЕЗЕНТАЦІЯ інноваційної діяльності навчально-тренінгового центру STEM-
освіти. «STEM  – освіта інноваційних можливостей!».
Зоря Ю.М., завідувач Качкар Є.В., методист навчально-тренінгового центру 

STEM підходу під час формування у дітей 
дошкільного віку інженерного мислення». 
Зоря Ю.М., завідувач навчально-тренінгового центру 

10.00 – 15.00. МЕТОДИЧНА ВІТРИНА. Презентація кращих методичних розробок 
педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти області. 
Мартинюк Н.В., директор НМЦПТО у Черкаській області (каб.208).
10.00 – 13.00. ВЕРНІСАЖ ПРОФЕСІЙ. Майстер-класи з професій, які опановують учні 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти області (фойє ІІ поверху).
13.00 – 13.45. ПРЕЗЕНТАЦІЯ переможців робіт обласного конкурсу на кращий дидактичний 
засіб навчання, виготовлений учнями закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Мартинюк Н.В., директор НМЦПТО у Черкаській області (ауд. 208).
13.45 – 14.45. ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «Створення інноваційного освітнього простору у 
закладах професійної (професійно-технічної) освіти». Семінар-практикум для директорів 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Данилевський В.В., начальник управління освіти і науки обласної державної адміністрації 
(ауд. 301).
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; STEM-освіти, 
кандидат технічних наук (ауд. 215).
13.00 – 14.20. ТРЕНІНГ «Використання 
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