
 
 

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА* 
Форуму інноваційної освіти INED 2019 

15 листопада 2019 р. 
*Організатори залишають за собою право внесення змін у програму 

 
Локація: Центр А. Шептицького 
Учасники: 90 осіб 
 

9:00 - 9:30 
 
9:30 - 14:00 
 
14:20 - 15:30 
 
15:30 - 16:30 
  
15:30 -17:30  
 

Реєстрація 
 
Eкскурсія у школи  
 
Обід  
 
Уроки толерантності за книгою «Який такий» 
 
Школа викладацької майстерності Дмитро Шеренговський 
 
 

 
16 листопада 2019 р. 

 
Локація: Центр А. Шептицького 
Учасники: 200 осіб 

8:45 - 9:30 
 
9:30 - 9:50 

Реєстрація учасників. Неформальне спілкування за кавою. Екскурсія по УКУ  
 
Відкриття. Вітальне слово 



9:50 - 11:00  Панельна дискусія: Синергія закладів всіх рівнів освіти у формуванні 
соціального капіталу  
Учасники: Христина Шабат, співзасновниця дитячого садка “Пташеня.       
Дитячий простір”, Ярослав Рущишин, співзасновник Бієнале довіри у місті         
Львові, сенатор УКУ, народний депутат України, Григорій Баран,        
менеджер програми “Соціальний капітал” Міжнародного Фонду      
“Відродження”, Любомир Шимків, менеджер осередку Української      
академії лідерства  
 
Модератор: Данило Судин, соціолог, доцент кафедри соціології       
Українського католицького університету 
 

11:00 - 12:30  Майстер-класи (на вибір): 
Інклюзія “під ключ”. Наталія Приймак - методист відділу        
методико-педагогічного супроводу інклюзивного навчання навчально-методичного     
центру освіти м.Львова 
 
Авторська методика EC-PLAY (Everyone Can Play - Кожен може грати)          
Йоштейн Скааре - засновник фонду для сприяння та розвитку музичної освіти в            
Норвегії - The Classband Foundation (Korps i Skolen) 
 
Використання AR & VR-технологій в навчальному процесі. STEAM        
лайфхаки. Ольга Доскочинська - співзасновниця ГО "Гільдія вчителів", вчитель           
ліцею імені Івана Пулюя та СЗШ 62, тренер з робототехніки 3Д школи, стем             
викладач, Людмила Сакович - співзасновниця ГО "Гільдія вчителів", вчитель          
ліцею імені Івана Пулюя, Ірина Коропецька - співзасновниця ГО "Гільдія             
вчителів", вчитель НВК "Школа-садок Софія" та IT Step School 
 
Додатки Google в освітній діяльності. Антоніна Букач - сертифікований         
тренер Google for Education, автор курсу “Додатки Google”, учитель-методист                 
Білоцерківської ЗШ №18, методист з інформаційних технологій             
науково-методичного центру управління освіти й науки Білоцерківської міської               
ради, Олег Стечкевич - тренер дистанційного курсу “Додатки Google”, кандидат          
педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного         
університету «Львівська політехніка» 
 
3D принтер як інструмент інноваційного та змішаного навчанння.        
Проговорення кейсу та дорожніх карт. Андрій Мочурад - проектний         
менеджер соціальних проектів у Львівській ІТ школі LITS, координатор проекту          
"Ourcraft - сучасні технології, що доступні в середній школі" під час якого вчителі             
вивчають як використовувати 3D візуалізацію в навчальному процесі 
 
Школа + батьки = Партнерство. Ризики та можливості. Олена         
Петрушкевич -  експертка КМДШ, психолог, тренерка 
 
Геймофікації в школі на платформі Minecraft Education Edition. Анна          
Величко - викладач і розробник програм Computer Science в інноваційній школі           
Thinkglobal Lviv Microsoft Innovator Expect Education Ukraine 2019/2020 Global         
Trainer Minecraft Education Edition 
 
Комунікація від нуля. Марія Титаренко - засновниця Магістерської програми         
з медіакомунікацій Українського католицького університету, кандидатка наук із        
соціальних комунікацій, доцентка кафедри медіакомунікацій УКУ 
 



"Безпека дитини". Як пояснити дитині правила фізичної та        
психологічної безпеки в щоденному житті та соціумі. Соломія Бойкович         
- співзасновниця мережі дитячих закладів "Пташеня. Дитячий простір", випускниця         
Львівської бізнес-школи УКУ, учасниця освітніх навчальних заходів в Україні та          
закордоном. Членкиня НСОУ Пласт, ГО "Батьки в дії", щаслива мама донечки           
Юстинки 

12:40 - 13:30  Обід 

13:30 - 13:50 
13:50 - 15:00 

Ознайомлення з програмами УКУ 
Виступи-презентації  іноземного досвіду (на вибір): 
Освіта для ХХІ ст.: виклики  та перспективи. Ека Гегешидзе (Грузія), 
виконавчий директор із досвідом роботи в галузі управління освітою. Експертка з 
питань неприбуткових організацій, політології, статистики, аналітичних навичок та 
управління. Професіоналка у розвитку бізнесу, докторка наук економічного 
факультету Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі 
 
“Дозвольте нам теж подолати щось”. Класика, формування характеру        
та класична освіта сьогодні. Браян Лапса (Великобританія) - доктор         
філософії Оксфордського університету, досліджує напрямок філософії освіти у        
сучасному суспільстві 

15:00 -15:40 Кава перерва 

15:40 - 16:00 Відкриймо дар неповносправних осіб. Виступ інтеграційного театру “І 
сміх, і сльози” , що діє при Центрі “Емаус” в УКУ  
 

16:00 - 17:15 Соціальне служіння як основа зародження соціального капіталу.       
Шон-Патрік Лаветт (Італія) - професор із комунікацій, який раніше працював          
військовим кореспондентом, був волонтером у Матері Терези, їздив світом із          
медіаворкшопами та працював із п’ятьма Римськими Папами. Майже 40 років працює на            
посаді керівника англомовної служби «Радіо Ватикан», а також модерує сторінки Папи у            
соціальних мережах 

17:15 - 17:40 
 
17:40 - 18:30  

Завершення. Рефлексія.  
 
Неформальне спілкування 
 
 
 
 

 


