Тренінгові заняття секції педагогів-учасників
проекту природничо-математичних дисциплін

10.4511.45

Інтерактивні освітні технології та
цифрові освітні ресурси у навчальному
процесі. Їх роль у становленні фахівця
Косик Вікторія Миколаївна, начальник
відділу
цифрової
освіти,
фінансової
грамотності та навичок підприємництва
Інституту модернізації змісту освіти МОН
України;
Організація
і
проведення
ІІІ
Всеукраїнського бізнес-турніру «Стратегія
фірми-2016»
Паздрій
Віталій
Ярославович,
генеральний директор КІНТ, викладач
кафедри стратегії підприємств КНЕУ.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

“Якщо запастися терпінням і
виявити старання, то посіяні
насіння знання неодмінно дадуть
добрі сходи. Навчання корінь гіркий,
та плід солодкий”
Леонардо да Вінчі

Обмін думками «Розвиток інноваційної та
підприємливої особистості через запровадження
освіти у навчально-виховному процесі»

12.5013.30

Презентація роботи секції педагогівучасників проекту природничо-математичних
дисциплін;
Презентація роботи секції педагогівучасників проекту суспільно-гуманітарних
дисциплін;
Успіхи та виклики на шляху реалізації
проекту, підсумок проведеного дослідження
Унгурян Ірина Корнеліївна, викладач
кафедри педагогіки, психології і теорії
управління освітою ІППОЧО.
Підведення підсумків
Руда Галина Василівна, заступник
директора ІППОЧО з науково-навчальної
роботи та міжнародних відносин.
Куриш Наталія Костянтинівна, завідувач
науково-методичного центру менеджменту та
координації діяльності РМК/ММК ІППОЧО.

ПРОГРАМА
Вернісажу педагогічного досвіду

«Формування ініціативності та
підприємливості учнів на уроках та
в позаурочний час»
у рамках реалізації міжнародного проекту
«Шкільна академія підприємництва-3»

Довідкова інформація
Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області
Директор Інституту –
Білянін Григорій Іванович
Тел.52-73-36
Заступник директора з
науково-методичної роботи –
Богачик Тамара Степанівна
Тел.52-73-36
Заступник директора з
науково-навчальної роботи
та міжнародних відносин –
Руда Галина Василівна
Тел.52-73-36
Завідувач НМЦ менеджменту та
координації діяльності РМК/ММК –
Куриш Наталія Костянтинівна
Тел. (050)55-20-225
Онлайн ресурс проекту –
ippobuk.cv.ua — вкладка “Міжнародні проекти” —
вкладка “Шкільна академія підприємництва”

Місце проведення:
Актовий зал ІППОЧО
вул. І.Франка , 20

Чернівці
20.01.2016

Час проведення

9.0010.00

Тема виступу, відповідальні
Заїзд учасників вернісажу. Реєстрація.

Відкриття Вернісажу педагогічного досвіду
Білянін Григорій Іванович,
директор Інституту післядипломної
10.00 педагогічної
освіти Чернівецької області;
10.20
Ісопенко Ірина Юліанівна,
заступник директора Департаменту освіти і
науки Чернівецької облдержадміністрації;
Косик Вікторія Миколаївна,
начальник відділу цифрової освіти,
фінансової грамотності та навичок
підприємництва Інституту модернізації змісту
освіти МОН України.
Міжнародний проект
“Шкільна академія підприємництва – 3”:
основні засади та загальні питання впровадження

10.2010.40

Розвиток ключових компетенцій педагогів та
учнів у рамках реалізації міжнародного проекту
“Шкільна академія підприємництва -3”
Куриш Наталія Костянтинівна, завідувач
НМЦ менеджменту та координації діяльності
РМК/ММК ІППОЧО;
Інтеграція підприємницького змісту у навчально
-виховний процес загальноосвітніх навчальних
закладів як засіб формування підприємливості та
ініціативності учнів
Унгурян Ірина Корнеліївна,
викладач кафедри педагогіки, психології і теорії
управління освітою ІППОЧО.

Робота у секціях
Засідання секції педагогів-учасників проекту
природничо-математичних дисциплін:
практичні аспекти впровадження

10.4511.45

Модератор Куриш Наталія Костянтинівна,
завідувач НМЦ менеджменту та координації
діяльності РМК/ММК
Впровадження
економіко-орієнтованих
проектів на уроках фізики
Кізіма Сергій Сергійович, головний спеціаліст
управління освіти Чернівецької міської ради;

Впровадження активних методів навчання на
уроках біології – запорука успішної соціалізації
учнів
Міхєєва Анна Василівна, вчитель біології
Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Чернівецької
міської ради;
Використання прикладних задач для активізації
мотивації навчання на уроках математики
Андрух Юлія Олександрівна, вчитель
математики Чернівецького багатопрофільного
ліцею №4;
Розвиток професійного володіння хімією і
основами екології шляхом проведення уроків з
підприємницьким тлом
Казімірська Аліна Яківна, викладач хімії та
екології Чернівецького коледжу Львівського
національного аграрного університету;
“Шкільний клуб підприємництва” як одна з
ефективних форм позакласної роботи із
школярами
Куриш Діана Григорівна, вчитель географії
Лужанського ЗНЗ І-ІІІ ст. ім. В.Орелецького
Кіцманського району;
Сучасні форми подання інформації на уроках
інформатики
Юрченко Валентина Василівна, вчитель
інформатики Ломачинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Сокирянського району;
Використання елементів підприємливості при
вивченні варіативних модулів програм з трудового
навчання
Коцур Тетяна Омелянівна, вчитель
обслуговуючої праці Чернівецького
багатопрофільного ліцею №4.
Тренінгові заняття секції педагогів-учасників проекту
суспільно-гуманітарних дисциплін
Інтерактивні освітні технології та цифрові
10.4511.45 освітні ресурси у навчальному процесі. Їх роль у

становленні фахівця
Косик Вікторія Миколаївна, начальник відділу
цифрової освіти, фінансової грамотності та
навичок підприємництва Інституту модернізації
змісту освіти МОН України;
Організація і проведення ІІІ Всеукраїнського
бізнес-турніру “Стратегія фірми-2016”
Паздрій Віталій Ярославович, генеральний
директор КІНТ, викладач кафедри стратегії
підприємств КНЕУ.

Продовження роботи у секціях
Засідання секції педагогів-учасників проекту
суспільно-гуманітарних дисциплін:
практичні аспекти впровадження
11.45Модератор Унгурян Ірина Корнеліївна,
12.45 викладач кафедри педагогіки, психології і теорії
управління освітою ІППОЧО
Школа управлінської майстерності лідерів
учнівського самоврядування
Шкраба Олена Тарасівна, педагог-організатор,
Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів Хотинського
району;
Художньо-педагогічне моделювання сучасних
уроків образотворчого мистецтва
Фочук
Анна
Октавіанівна,
вчитель
образотворчого мистецтва Чернівецької ЗОШ І-ІІІ
ступенів №2 Чернівецької міської ради;
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках
зарубіжної літератури шляхом використання
інтерактивних методів навчання
Євілевіч
Наталя
Миколаївна,
учитель
зарубіжної літератури Чернівецької ЗОШ I-III ст.
№3 Чернівецької міської ради;
Інтерактивні методи навчання як інструмент
виховання підприємливості учнів на уроках
німецької мови
Бучинська
Мар’яна
Георгіївна,
вчитель
німецької
мови
комунальної
обласної
спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням окремих предметів
“Багатопрофільний ліцей для обдарованих
дітей”;
Розвиток дивергентного й конвергентного
мислення в гармонійному поєднанні - дієвий засіб
оптимізації навчання школярів
Окяй Христина Мірчівна, учитель української
мови та літератури Чернівецької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №2
Чернівецької міської
ради;
Майстер клас “Активні методи навчання
підприємництву на уроках англійської мови”
Вудвуд Інна Валеріївна, Кипка Славяна
Ярославівна, вчителі англійської мови
Лужанського ЗНЗ І-ІІІ ст. ім. В.Орелецького
Кіцманського району

