Програма проведення
Міжнародної науково-практичної конференції
«УНІВЕРСИТЕТ І ШКОЛА: ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ»
11 квітня
10:00 - 11:00 Реєстрація учасників у фойє 1 поверху головного корпусу НУВГП (м. Рівне, вул.
Соборна, 11)
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Open Office (ауд.162)

11:00 - 11:10 Вітальне слово ректора НУВГП Мошинського В.С.
11:10 - 11:30 Вступне слово проректора НУВГП Лагоднюка О.А.
11.30 - 16.00 Стендові презентації «Центр 3-D друку», «Відкритий шкільний університет» та
«Європейські волонтерські програми»
11.30 - 12.40 Панельна дискусія І
Роль школи у виборі професії та наступної освіти
ДИСКУТАНТИ
Ольга Матійчук, керівник проектів і програм Міжнародного інституту етики і проблем
сучасності УКУ, м. Львів
Сергій Терентьєв, засновник Християнської альтернативної школи "Світло", м. Рівне
Вікторія Лагодюк, директор школи-ліцею №12, м. Рівне
Олександр Андрєєв, директор обласного комунального позашкільного навчального закладу
«Рівненська Мала академія наук учнівської молоді» Рівненської обласної ради
МОДЕРАТОР
Віктор Мисан, заступник директора з навчальної роботи комунального закладу «Рівненський
обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради
12:40 - 13:00 Перерва на каву
13.00 -14.10 Панельна дискусія ІІ
Університет майбутнього: перспективи розвитку, мотивація до співпраці зі школою
ДИСКУТАНТИ
Віктор Мошинський, ректор НУВГП
Єгор Стадний, директор Аналітичного центру CEDOS
Василь Тарас, випускник НУВГП, професор міжнародного бізнесу в Університеті Північної
Кароліни, США (Vasyl Taras, associate Professor of International Business,
University of North Carolina at Greensboro, NC, USA)
Максим Кідрук, випускник НУВГП, український письменник, мандрівник
Петро Коржевський, заступник начальника – начальник відділу професійно-технічної та вищої
освіти начальника управління освіти і науки Рівненської обласної державної
адміністрації
МОДЕРАТОР
Оксана Руда, керівник сектору «Освіта» Проектного офісу секторальної децентралізації при
КМУ, м. Київ
14:10 - 14:40 Перерва на каву

14:40 -15:50 Панельна дискусія ІІІ
Бізнес і освіта: міжнародний досвід та перспективи для України
ДИСКУТАНТИ

Бартош Соботка, к.е.н, проф., директор з розвитку бізнесу ТзОВ Syntea, м. Люблін
Олексій Михасюк, директор IT-компанії Zagrava Games
Ольга Степанченко, директор інноваційного підрозділу «Інжинірингова лабораторія Ноосфера
в НУВГП», м. Рівне
Анатолій Горецький, директор Рівненської філії компанії Нова пошта
МОДЕРАТОР
Сергій Гемберг, начальник управління стратегічного розвитку та інвестицій м. Рівне
15:50 - 16:10 Перерва на каву
16.10 -17.25 Воркшоп. Електронний документообіг: як це працює? Реальні кейси –
Назарук Віталій, директор інформаційно-обчислювального центру НУВГП (ауд.141)
12 квітня
10.00 -12.00 Інформаційний блок І, Open Office (ауд.162)
Презентація Української академії лідерства – Роман Тичківський, керівник програми
Економічного лідерства Western NIS Enterprise Fund, директор Української академії лідерства
Кластер розвитку освіти і креативності: як співпраця змінює освітній Львів – Тарас
Добко, перший проректор Українського католицького університету
Robot-proof education: як освіта повинна реагувати на виклики штучного інтелекту –
Олексій Молчановський, співзасновник платформи безкоштовних масових онлайн-курсів
Prometheus
Презентація проекту національних обмінів «Плацкарт» – Іванна Грицюк, голова відділу
зовнішніх відносин студентського парламенту НУВГП
10.00 - 12.00 Інформаційний блок ІІ, Конференцзала (ауд.103)
Конституційні зміни у регулюванні розвитку науки та вищої освіти у Республіці Польща –
Агнешка Клюска, заступник Канцлера Люблінського Технічного Університету
Роль незалежного оцінювання в отриманні якісної освіти здобувачами вищих начальних
закладів – Федір Швець, директор навчально-наукового центру незалежного оцінювання
НУВГП
Аналіз перевірки студентських кваліфікаційних робіт на плагіат – Віктор Корбутяк,
начальник відділу якості освіти НУВГП
«Дизайн-пісочниця». Кухня урбаністичних циркулярних навичок майбутнього для дітей
та молоді – Антон Шинкарук, доцент НУВГП, керівник НУО Інститут креативного міста
12:00 - 12:30 Перерва на каву
12:30 - 14:30 Воркшопи:
- Технології 3D-друку в навчанні – Анна Тимошок (ауд.162)
- Як працює система незалежного оцінювання? – Олександр Мороз заступник
директора навчально-наукового центру незалежного оцінювання (ауд.141)
14:30 - 15:00 Перерва на каву
15:00 - 16:00 Brainstorm: пошук нових векторів у синергії університетів та шкіл
16:00 - 17:30 Підведення підсумків конференції та прийняття резолюції конференції

