
ПРОГРАМА ЗАХОДУ 
 

Час Порядок денний Учасники / доповідачі 

10.00 – 10.30 

Прибуття і реєстрація учасників 
виїзного засідання та науково-
методичного семінару (зала 
ЮНЕСКО) 

 

10.30 – 11.00 Кава-брейк  

11.00 – 11.10 
Вітальне слово директора ліцею 
міжнародних відносин № 51 м. 
Києва (зала ЮНЕСКО) 

Директор ліцею, канд. 
філософських наук 
Шевцова Світлана 
Михайлівна 

11.10 – 11.40 Екскурсія ліцеєм міжнародних 
відносин № 51 м. Києва 

Наукові співробітники, 
представники 
експериментальних шкіл 
лабораторії, 
представники шкіл 
Печерського району 
м. Києва 

11.40 – 13.00 

Засідання Всеукраїнського науково-
практичного семінару «Актуальні 
проблеми оцінювання 
інноваційного розвитку 
загальноосвітнього навчального 
закладу» (актова зала) 

Науковці, учасники 
науково-практичного 
семінару 

13.00 – 13.30 Кава-брейк  

13.30 – 15.00 

Засідання Всеукраїнського науково-
практичного семінару «Актуальні 
проблеми оцінювання 
інноваційного розвитку 
загальноосвітнього навчального 
закладу» (актова зала) 

Представники 
експериментальних ЗНЗ 
лабораторії педагогічних 
інновацій Інституту 
педагогіки НАПН 
України, учасники 
семінару 

15.00 – 15.30 

Презентація інноваційної освітньої 
діяльності ліцею міжнародних 
відносин № 51 м. Києва (актова 
зала) 

Директор ліцею, канд. 
філософських наук 
Шевцова Світлана 
Михайлівна 

15.30 – 15.40 

Підведення підсумків 
Всеукраїнського науково-
практичного семінару (актова зала) 

Завідувач лабораторії 
педагогічних інновацій, 
канд. пед. наук, Пузіков 
Дмитро Олегович 

15.40 – 16.00 Від’їзд учасників  



 
ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 

 
 

Доповідач Тема доповіді 
Кириленко Світлана 
Володимирівна, к. пед. н., нач. 
відділу інноваційної діяльності 
та дослідно-експеримент. роботи 
Інституту інновац. технологій і 
змісту освіти МОН України 

Інноваційні процеси в загальноосвітніх 
навчальних закладах як стратегічний напрям 
реалізації завдань Національної стратегії 
розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 року 

Єрмаков Іван Гнатович, к. іст. н. 
Педагогіка життєтворчості як стратегічний 
ресурс інноваційного розвитку загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Цимбалару А. Д., к. пед. н., ст. н. 
сп. лабораторії початкової освіти 
Інституту педагогіки НАПН 
України 

Аналіз освітнього простору як організаційна 
основа інноваційного розвитку 
загальноосвітнього навчального закладу 

Пузіков Дмитро Олегович, 
к. пед. н., зав. лабораторії 
педагогічних інновацій Інституту 
педагогіки НАНП України 

Критерії оцінювання інноваційного розвитку 
загальноосвітнього навчального закладу 

Зоц Віра Миколаївна, 
к. пед. н., доцент, пров. н. сп. лаб. 
педагогічних інновацій 

Варіативність підходів до оцінювання якості 
шкільної освіти в зарубіжних країнах 

Гораш Катерина Вікторівна, 
к. пед. н., ст. н. сп. лабораторії 
педагогічних інновацій 

Технологічний підхід до оцінювання 
інноваційного розвитку загальноосвітнього 
навчального закладу 

Варава Валентина Юріївна, 
н. сп. лаб. педагогічних інновацій 

Європейські критерії оцінювання якості 
навчально-методичної літератури 

Ананьєва Надія Василівна, 
к. пед. н., заст. директора 
Першої міської гімназії, 
м. Черкаси 

Технологія оцінювання інноваційного розвитку 
полілінгвістичної гімназії 

Литвин Тетяна Миколаївна, 
директор Бобровицької гімназії 
Бобровицької районної ради 
Чернігівської обл., м. Бобровиця 

Оцінювання досягнень учнів у школах 
Сполучених Штатів Америки (на матеріалі 
штату Аризона) 

Склярова Галина Миколаївна, 
директор Білоцерківського 
колегіуму, м. Біла Церква 

Забезпечення варіативності змісту загальної 
середньої освіти як чинник інноваційного 
розвитку сучасного колегіуму 

Шевцова Світлана Михайлівна, 
к. філос. н., директор ліцею 
міжнародних відносин № 51, 
м. Київ 

Ефективна школа в Російський Федерації та 
країнах Європейського Союзу: критерії 
оцінювання 

 


