
 

 

Форум учасників пілотного експерименту НУШ 
«АГЕНТИ ЗМІН» 

  
28 листопада 2019 року 

(НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська, 55) 

8.30 – 10.00  Реєстрація, вітальна кава 

9.30 – 10.15 
Пресконференція «Презентація Українського інституту 

розвитку освіти» для журналістів та директорів 
департаментів освіти (зала Altius) 

Загальна панель: «Досягнення та виклики пілоту НУШ» (велика зала) 

10.00 – 12.00 
(2 год 00 хв) 

Модератор: Галина Титиш 
Елемент Team building (вправа на визначення настрою 
учасників Форуму) 

10:00 Ранкова зустріч «У колі освітян» 

Вітальне слово: 

10:30 Ганна Новосад – Міністр освіти і науки України  
10:40 Päivi Laine – надзвичайний і повноважний посол 

Фінляндії в Україні  

Спікери: 

10:45 «Результати пілотування НУШ в початкових 
класах та візія переходу до базової школи» – Роман 
Шиян, координатор робочої групи з 
навчально-методичного супроводу НУШ  

11:00 «Про важливість командної роботи в проєктному 
експерименті» – Любомира Мандзій, заступник Міністра 
освіти і науки України 

11:15 «Руханка» 
11:20 «Нові форми професійного розвитку вчителів» – 

Наталія Софій, експерт команди підтримки реформи та  
Оксана Рома, керівник освітніх ініціатив The LEGO 
Foundation в Україні 

11.45 «Школа та батьки: педагогіка партнерства» – 
Світлана Клімковська, директор Івано-Франківської ЗОШ 
№21 та  

Оксана Добровольська, директор Тернопільської ЗОШ 
№14  

12.10 – 12.30 
(20 хв) 

Кава-пауза, фотозона 



 

Робота в секціях 
12.30-14.00 

«Конструювання програм та різні 
підходи до інтеграції»  

«Нові ідеї для освітнього середовища»  

Модератор:  
Роман Шиян 

Модератор:   
Світлана Олексюк 

«Система оцінювання»  «Агенти змін – директори» 

Модератор:  
Олена Ліннік 

Модератори:  
Любомира Мандзій та Вікторія 

Андрієвська 

Перерва 

14.00 – 15.00 
(60 хв)  

Обід (фуршет), 2-й поверх 

Підсумкова сесія (велика зала) 

15.00 – 15.45 
(45 хв)  

Модератор:  Оксана Рома 

«Діяльнісний підхід у навчанні: міжнародний досвід» –  
професорка Патрісія Кастанхейра, спеціаліст з наукових 
досліджень, експерт з професійного розвитку педагогів 
та Рейчел Паркер – старший науковий 

співробітник Австралійського центру освітніх досліджень, 
співавтор дослідження «Діяльнісний підхід у початковій 
школі» 

15.00 – 15.45 
(45 хв)  

Зустріч Міністра з директорами департаментів освіти 
(паралельно, зала Sprint) 

15.45 – 15.50 
(5 хв)  

Руханка 

15.50 – 17.00 
(1 год 10 хв)  

Питання до Міністра та модераторів секцій 

17.00 – 17.30 
(30 хв) 

Спільні фото 

 

 

 

 


