План проведення тижневого освітнього фестивалю управлінської майстерності «Kyiv EdFest»
з 30 жовтня по 3 листопада 2017 року
Захід / Перелік локацій

Майстер-клас з надання
першої медичної
допомоги на
туристичному маршруті
(спільно з відділенням
наук про Землю)

Час
провед
ення

Коротка інформація

Всього
осіб

Категорія
учасників

30 жовтня 2017
11.00 – Демонстрація процесу
15-20 Вчителі
14.00 надання першої
географії,
медичної допомоги на
хімії,
туристичному
біології,
маршруті ; практичні
природозна
поради
вства,
екології

Модератор

Місце
проведення

Курлова Зінаїда
Олександрівна,
завідувач відділення
наук про Землю,
керівник секції
кліматології та
метеорології
Слободянюк Тетяна
Володимирівна,
керівник секції
географії
та ландшафтознавств
а
Бабійчук Світлана
Миколаївна, керівник
секції «ГІС
у географії»
Руда Валентина
Олексіївна, методист
відділення наук про
Землю
Козюк Людмила
Володимирівна,
методист відділення
хімії та біології

о. Гідропарк,
Об’єднана
гідрологічна
станція «Київ»

Пономарьова
Анастасія
Миколаївна, керівник
секції медицини
Косович Тетяна
Юріївна, керівник
секції медицини
Семінар
«Медіа 11.00 –
психологічна
13.00
компетентність вчителя»

Cемінар-презентація
освітньої платформи
InTeLa Education

Деструктивний впливи
медіа на учнів і як
йому можна
протистояти

15-20

Інноваційний освітній
10:00 –
проект Open Data
11:00
Science. Буде
представлено детальну
інформацію, як
працювати з
надсучасними
програмами для аналізу
великих даних, щоб

30-40

Вчителі,
учні

Найдьонова Любов
Антонівна, доктор
психологічних наук,
член-кореспондент
НАПН України,
керівник секції медіа
психологія
Дятел Надія
Леонідівна,
молодший науковий
співробітник
Інституту соціальної
та політичної
психології НАПН
України

Вчителі
Ломакін Сергій
інформатик Володимирович,
и
директор з розвитку
компанії Intela

Інститут
соціальної та
політичної
психології НАПН
України, актова
зала

Торговопромислової
палати України,
конференц-центр,
(вул. Велика
Житомирська, 33)

Презентація проекту
системи дистанційного
навчання з
використанням хмарних
технологій

навчати цьому
школярів
Система дистанційного
14:00 –
навчання.
15:00
Особливість системи є
її відкритість та
використання для
розміщення усіх
ресурсів хмарних
технологій.

20-30

Директори
шкіл та
вчителі

31 жовтня 2017
Презентація програми 11.00 – Створення шкільних
20
Вчителі
для
вчителів
«Від 13.00 проектів.
історії,
враження до розуміння».
художньої
культури
Майстер-клас
«Застосування
геоінформаційних
систем та дистанційного
зондування Землі» на
прикладі
картографічних
матеріалів міста Києва

Можливості
15.00 – застосування
15.45
геоінформаційних
систем та
30
дистанційного
зондування Землі
з використанням
програмного
забезпечення
ENVI/ERDAS
Майстер-клас
Будь-яка людина, не
«Вимірювання в ІТ» та
10.00 – володіючи синтаксисом 15-20
«Програмування без мов 11.00
мов програмування,
програмування»
може складати
комп’ютерні програми

Вчителі
географії,
екології та
учні

Вчителі
інформатик
и

Міщенко Володимир
Олександрович,
керівник проекту,
Хаустов Дмитро
Вікторович, директор
з питань розвитку
проекту,
Миронов Дмитро
Вікторович,
виконавчий директор

Президія НАНУ
мала конференцзала,
вул.
(Володимирська,
55 (2 поверх)

Марина Кафтан –
відділ освітніх
програм НКММК
«Мистецький
Арсенал»
Ращук Віта Ігорівна,
методист відділу
впровадження
інформаційних та
інноваційних
технологій

ККПНЗ
«Київський
міський будинок
учителя»,
ауд.103

Дем’яненко
Валентина Борисівна,
завідувач відділення
комп’ютерних наук,
кандидат

Факультет
інформатики
НПУ імені М. П.
Драгоманова,
ауд. № 340

Київський
національний
університет
архітектури та
будівництва,
ауд. 319

Презентація
«Обдарованість і талант.
Що вимірюємо?»

11.00 –
12.00

Майстер-клас
Національнопатріотичне виховання
шкільної молоді.
Збереження
національних традицій.
«Народний одяг.
Традиції і сучасність»

11.00 – Цікава інформація про
12.30 розвиток національного
українського одягу та
споконвічні традиції
його оздоблення, з
початку 17 століття.
Місце, роль та значення
національного одягу
українців щодо
творення власної
історії. Збереження
національних традицій
та власної гідності.
Використання медіа

Семінар-практикум

Демонстрація on-line
технології, призначеної
для визначення
напрямів найбільш
ефективного
використання
здібностей та
інтелектуального
потенціалу підлітка

40

Педагоги,
практичні
психологи

15-20

Вчителі,
учні

30

Педагоги,

педагогічних наук
(вул. Пирогова, 9)
Вельбицький Ігор
В’ячеславович,
професор, доктор
фізико-математичних
наук
Крот Олена
КПДЮ,
Миколаївна,
бібліотека
завідуюча відділом,
Буров Олександр
Юрійович, доктор
технічних наук,
провідний науковий
співробітник
Інституту
інформаційних
технологій та засобів
навчання НАПН
України.
Кот Тетяна Юріївна,
Школа І-ІІІ
завідувач відділення
ступенів № 218
філософії та
Деснянського
суспільствознавства,
району міста
керівник секції
Києва
правознавства;
Пінчук Вікторія
Олексіївна,
старший вчитель
історії школи І-ІІІ
ступенів №218
Деснянського району
міста Києва
Іллюк Надія
КПДЮ

«Медіаосвітні практики
як вимога сучасного
Наказу МОН України
№ 1199 від 18.08.2017
"Про проведення
всеукраїнського
експерименту за темою:
«Стандартизація
наскрізної соціальнопсихологічної моделі
масового впровадження
медіаосвіти у вітчизняну
педагогічну практику»
на базі навчальних
закладів України»

10.00 – освітніх практик у
11.00 навчальному процесі
під час проведення
позашкільних і
факультативних занять

керівники
гуртків,
керівники
секцій, учні

1 листопада 2017
Інтервізія «Супровід
10.30 – Розроблення і втілення
20
Заступники
освітнього процесу»
14.00 моделі
директорів
внутрішньошкільного
(10 осіб),
моніторингу,
учителі
ресурсного
(10 осіб)
забезпечення
освітнього процесу
2 листопада 2017
Круглий стіл
11.00 – Обговорення основних
20
Практичні
«Індивідуальний
15.00 характеристик
і
психологи
прогрес учня як
особливостей
інструмент оцінки якості
упровадження
результатів навчання»
індивідуального
прогресу в навчальних
закладах.
Міні-орієнтування
11.00 – Надання методичної та
80
Педагогічні
13.30
практичної допомоги з
працівники

Олексіївна,
керівник секції
журналістики,
завідувач відділу
інформаційнотворчого агентства
«ЮН-ПРЕС»,
кандидат наук із
соціальних
комунікацій

Інформаційнотворче агентства
«ЮН-ПРЕС»

Клименко Ірина
Володимирівна,
начальник відділу
змісту та розробки
тестових матеріалів

КНП «Освітня
агенція міста
Києва»
(вул. Кудряшова,
12/14)

Казиміренко Тетяна
Леонідівна,
начальник відділу
аналітики

КНП «Освітня
агенція міста
Києва»
(вул. Кудряшова,
12/14)

Смалюга Наталія
Ігорівна, керівник

Туристськоекскурсійна база

організації навчальновиховного процесу та
змагань у ЗНЗ та ПНЗ
Туристсько-спортивна
смуга перешкод

11.00 –
13.30

Смуга перешкод як
основа фізичного гарту
юних патріотів

80

Педагогічні
працівники

Підкорення скеледрому

11.00 –
13.30

Вивчення та
відпрацювання
елементів скелелазіння
на штучному рельєфі

80

Краєзнавчий квест

11.00 –
13.30

Основи гри в закритих
приміщеннях з
елементами закритого
орієнтування

80

Педагогічні
працівники
(змінне
спортивне
взуття)
Педагогічні
працівники

Краєзнавчий
калейдоскоп

11.00 –
13.30

Застосування ігрових
форм у краєзнавстві

80

Педагогічні
працівники

Історична лекція
«Козацьке вбрання та
амуніція»

11.00 –
13.30

Зустріч із науковим
співробітником
національного
історикоархітектурного

50

Педагогічні
працівники

гуртків «Пішохідний
туризм» та
«Спортивний
туризм»
Шаповалов
Олександр
Михайлович,
керівник гуртків
«Пішохідний
туризм» та
«Спортивний
туризм»
Загрядський Олексій
Вікторович, керівник
гуртка «Пішохідний
туризм»
Лиховид Ольга
Валеріївна, методист
краєзнавчоекскурсійного
відділу
Рябих Світлана
Миколаївна,
методист
краєзнавчоекскурсійного
відділу
Майдибура Альона
Василівна, завідуюча
краєзнавчоекскурсійним
відділом

«Юний турист»
(вул.
Заболотного, 144)
Туристськоекскурсійна база
«Юний турист»
(вул.
Заболотного, 144)

Туристськоекскурсійна база
«Юний турист»
(вул.
Заболотного, 144)
Туристськоекскурсійна база
«Юний турист»
(вул.
Заболотного, 144)
Туристськоекскурсійна база
«Юний турист»
(вул.
Заболотного, 144)
Туристськоекскурсійна база
«Юний турист»
(вул.
Заболотного, 144)

Майстер-клас з хортингу 11.00 –
– ігрові форми
13.30

заповідника «Київська
фортеця»
Представлення ігрових
форм для розвитку
швидкісних якостей,
реакції, роботи в
команді

80

Педагогічні
працівники
(спортивна
форма)

Аспекти викладання
фехтування у
дисципліні Хортинг як
основи для розвитку
відчуття дистанції,
моторики швидкості
прийняття рішень та
точності
Методичні
рекомендації щодо
проведення конкурсу
«Впоряд»,
Практичне
відпрацювання команд

80

Педагогічні
працівники
(спортивна
форма)

50

Педагогічні
працівники

Дискусійний
майданчик

40

Педагогічні Ільчишин Сергій
працівники Орестович, методист
з музейної справи

Майстер-клас з
фехтування
(Хортинг)

11.00 –
13.30

Специфіка виконання
Статуту Збройних Сил
України у
Всеукраїнській дитячоюнацькій військовопатріотичній грі «Сокіл»
(«Джура»)
Українська революція –
погляд із сучасності

11.00 –
13.30

Виставка-лекція
Центрального
державного архіву
зарубіжної україніки

10.30 – Авторська лекція
12.30

11.00 –
13.30

20

Вчителі
історії,
права

Галашев Ілля
Ігоревич, завідуючий
відділом
національного та
військовопатріотичного
виховання
Петренко Богдан
Андрійович,
керівник гуртка
«Хортинг»

Туристськоекскурсійна база
«Юний турист»
(вул.
Заболотного, 144)

Коляда Ігор
Миколайович,
керівник гуртків
«Джура»

Туристськоекскурсійна база
«Юний турист»
(вул.
Заболотного, 144)

Мага Ірина
Миколаївна директор
Центрального

Туристськоекскурсійна база
«Юний турист»
(вул.
Заболотного, 144)

Туристськоекскурсійна база
«Юний турист»
(вул.
Заболотного, 144)
ККПНЗ
«Київський
міський будинок
учителя»,

державного архіву
зарубіжної україніки.
Виставка-фестиваль
«Дракон. Фенікс. І
Небесна перлина».

11.00 –
16.00

Інтерактивний геймтревел «Там, де квітне
сакура»

12.00 –
15.00

Тренінг з розвитку
дієвого мовлення

Майстер- клас
«Гербарій - краса,
непідвладна часу»

14.00 –
15.40
15.00 –
15.00

3 листопада 2017
Організовано до року
500
Педагоги,
Японії в Україні.
учні, кияни
Структура заходу:
та гості
виставка, лекторій,
столиці
конкурс «Ані-КоміКос» (аніме, комікси,
косплей), арт-простір,
гала-концерт,, майстеркласи з техніки
ошибани, каліграфії,
сумі-е тощо. Програма
заходу буде розміщена
а сайті КПДЮ.
Ігрова програма
700
Учні
підготовлена «АРТпочаткової
МІКС», творчим
та основної
центром КПДЮ
школи,
батьки,
педагоги
Робота над правилами
30
Вчителі,
дихання, артикуляцією,
учні
розвитком сили, тембру
діапазону голосу.
Основні закони
риторики.
Художньо-естетичне
15-20 вчителі,
оформлення
учні
гербарного матеріалу

ауд.103

Пархоменко Ірина
КПДЮ, І-ІІ
Миколаївна,
поверхи
заступник директора,
Долгова Олена
Валеріївна,
завідуюча відділом.

Долгова Олена
Валеріївна,
завідуюча відділом.

Андрій Павлович
Сенчук, методист
організаційно
масового відділу
Ісаченко Олена
Миколаївна,
завідувач відділення
екології та аграрних

КПДЮ,
Кіноконцертна
зала

Інститут історії
України НАНУ,
велика конференц
зала
Інститут історії
України НАНУ,
ауд. 212

Майстер-клас
«Управління за цілями»

10.00 –
10.45

Майстер-клас «Основи
результативних
переговорів»

11.00 –
11.45

Бесіда «Живописна
ботаніка»

14.00 15.00

Лекція «Медичні знання
Київської Русі на

12.00 –
13.00

Буде розглянуто:
розроблення чітких,
коротких формулювань
цілей, розроблення
реалістичних планів їх
досягнення,
систематичний
контроль, вимірювання
та оцінювання роботи і
результатів,
коригувальні заходи
для досягнення
запланованих
результатів.
Будуть розглянуті
психологічні основи
результативних ділових
переговорів. Учасники
отримають
актуалізацію власного
досвіду, діагностику
вже набутих навичок та
їх проекцію в контексті
Нової української
школи
Бесіда, присвячена
картинам відомих
художників, яка
супроводжується
презентацією
Лекція базується на
історії перших лікарень

15-20

Директори
шкіл,
керівники
РНМЦ

наук
Рябошапко Інна
Анатоліївна, тренер
(Сertificate IBSTPI),
психолог, коуч

15-20

Директори
шкіл,
керівники
РНМЦ

Рябошапко Інна
Анатоліївна, тренер
(Сertificate IBSTPI),
психолог, коуч

25-30

Вчителі,
Владимирська Ганна
учні, батька Овсіївна, керівник
секції історичного
краєзнавства

Інститут історії
України НАНУ,
ауд. 212

30-40

Вчителі,
Хорольська Тетяна
учні, батьки Володимирівна,

Інститут історії
України НАНУ,

Лабораторія
MANLab
(вул. Мельникова,
63)

Лабораторія
MANLab
(вул. Мельникова,
63)

прикладі КиєвоПечерської Лаври»
Навчально-пізнавальна
екскурсія Меморіальним
музеєм
О. В. Палладіна

Києво-Печерської
Лаври (презентаційний
супровід)
11.00 –
12.00

Виставка-фестиваль
«Дракон. Фенікс. І
Небесна перлина».

11.00 16.00

Інтерактивний геймтревел «Там, де квітне
сакура»

12.00 –
15.00

керівник секції
всесвітньої історії
15-20

4 листопада
Організовано до року
500
Японії в Україні.
Структура заходу:
виставка, лекторій,
конкурс «Ані-КоміКос» (аніме, комікси,
косплей), арт-простір,
гала-концерт,, майстеркласи з техніки
ошибани, каліграфії,
сумі-е тощо. Програма
заходу буде розміщена
а сайті КПДЮ.
Ігрова програма
700
підготовлена «АРТМІКС», творчим
центром КПДЮ

ауд. 212

Вчителі,
учні

Назаренко
Меморіальний
Володимир Іванович, музей
професор, кандидат
О. В. Палладіна
біологічних наук,
провідний науковий
співробітник,
керівник секції
екологія

Педагоги,
учні, кияни
та гості
столиці

Пархоменко Ірина
КПДЮ, І-ІІ
Миколаївна,
поверхи
заступник директора,
Долгова Олена
Валеріївна,
завідуюча відділом.

Учні
початкової
та основної
школи,
батьки,
педагоги

Долгова Олена
Валеріївна,
завідуюча відділом.

КПДЮ,
Кіноконцертна
зала

