
Програма проведення  

VII обласного форуму керівників-новаторів  

«Інноваційний освітній простір Чернівеччини» 

 

Модератор: Богачик Тамара Степанівна, заступник директора з науково-

методичної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 

області, кандидат історичних наук 

 
№ 

з/п 

Час 

проведення 
 

Тема виступу, відповідальні 

Відкриття 

1 

 

 

12.00-

12.10 
Вітальне слово: 

Білянін Григорій Іванович, директор Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, 

кандидат педагогічних наук 

Науково-методичний супровід проведення форуму  

2 12.10-

12.20 

 

 

 

 

 

 Інноваційні технології в управлінській діяльності керівника 

закладу освіти  

Богачик Тамара Степанівна, заступник директора з 

науково-методичної роботи Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат історичних 

наук 

12.20-

12.30 

 

 

 

Супровід розвитку управлінської компетентності керівника 

закладу освіти ІППОЧО  

Дячук Лілія Миколаївна, методист науково-методичного 

центру освітнього менеджменту Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області 

I напрям: Реалізація Концепції «Нової української школи» в умовах 

оновленого освітнього середовища 

3 

 

 

12.30-

12.40 

 

 
 

 

Актуальні управлінські аспекти реалізації Концепції «Нова 

українська школа»  

Куриш Наталія Костянтинівна, заступник директора з 

науково-навчальної роботи Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат 

педагогічних наук 
12.40-

12.50 

 

Управлінська діяльність керівника закладу освіти в реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання учнів 

Сандюк Аліна Валентинівна, директор Опорного закладу 

освіти «Перебиковецький заклад загальної середньої освіти I-

III ступенів» 

II напрям: «Керівник-новатор: сучасні аспекти діяльності» 

4 

 

 

12.50-

13.00 

 

Імідж сучасного закладу освіти 

Боднар Надія Сергіївна, директор Опорного закладу освіти 

«Клішковецький ЗЗСО I-III ступенів»  



 13.00-

13.10 

 

Партнерство школи та громади 

Кузик Олександр Танасійович, директор Міліївського ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів імені Д. Загула 
13.10-

13.20 

 
 

Пріоритетні завдання в управлінській діяльності щодо 

здійснення національно-патріотичного виховання: сучасні 

виклики та актуальні завдання 

Пасарюк Віра Степанівна,  директор Опорного закладу 

Розтоківський ліцей Усть-Путильської сільської ради  
13.20-

13.30 

 

 

Інноваційний стиль управлінської діяльності керівника закладу 

дошкільної освіти 

Скидан Антоніна Олександрівна, директор Усть-

Путильського закладу дошкільної освіти Усть-Путильської 

сільської ради 
13.30-

13.40 
 

 Інноваційна діяльність керівника закладу дошкільної освіти в 

умовах сьогодення 

Іванчик Лариса Казимирівна, директор ЗДО «Ясла-садок» 

комбінованого типу №25 «Малюк» Чернівецької міської ради 
13.40-

13.50 

 

Використання елементів білінгвальної освіти як засіб 

формування комунікативної міжкультурної та багатомовної 

компетентності учнів у сучасній національній школі 

Ігнат Іван Аврелович, директор Чернівецького ліцею №6 

імені О. Доброго Чернівецької міської ради 
13.50-

14.00 
З досвіду інноваційних змін в освітньому середовищі ліцею 

Матвійчина Світлана Володимирівна, директор 

Чернівецького багатопрофільного ліцею №11 «Престиж» 

Чернівецької міської ради  

V напрям: «Науково-методичний супровід інноваційної діяльності 

закладу освіти в умовах дистанційної організації освітнього процесу» 

5 14.00-

14.10 

 

 

 

 

 

Інноваційна діяльність керівника закладу освіти  в умовах 

антикризового менеджменту 

Поляк Олександра Василівна, доцент кафедри педагогіки, 

психології та теорії управління освітою Інституту 

післядипломної педагогічної роботи Чернівецької області, 

кандидат наук державного управління 
14.10-

14.20 

 

Перехід закладу загальної середньої освіти до електронного 

класного журналу 

Петров Олег Миколайович, директор Новоселицького ліцею 

№1 Новоселицької міської ради 

6 14.20-

14.30 
Підведення підсумків. Обмін  думками   

 


