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Додаток до листа ІІТЗО 

від 04.05.2015 № 14.1/10-812_ 

 

Орієнтовний перелік вебінарів у рамках Всеукраїнського педагогічного інтерактивного марафону  

«Відкриті педагогічні студії «Якісна освіта — це…» 

(08 – 22 червня 2015 р.) 
 

Для участі у марафоні необхідно зареєструватися за адресою: http://www.ranok.com.ua/webinar.html/ 

 

Дата і час Тема вебінару Спікер(и) Цільова аудиторія 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

8 червня 

10:00–11:00 

«Якісна освіта — це…» Співробітники департаменту загальної середньої та дошкільної освіти 

Міністерства освіти і науки України 
Керівники, 

вчителі ЗНЗ, 

методисти 

22 червня 

12:00–13:00 

«Якісна освіта — це…» Дубовик Олена Анатоліївна, начальник відділення науково-методичного 

забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і 

змісту освіти МОН України 

Керівники, 

вчителі ЗНЗ, 

методисти 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

11 червня 

11:00–12:00  

Організація проектної діяльнос-

ті як однієї з форм розвитку піз-

навальної активності дітей дош-

кільного віку (проект «Україна 

— моя рідна Батьківщина») 

Ванжа Світлана Миколаївна, старший вихователь ДНЗ № 15 м. Харкова, 

вихователь-методист вищої категорії, автор серії методичних посібників 

Вихователі та 

методисти ДНЗ 

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

ПОЧАТКОВА ШКОЛА 

8 червня 

12:00–12:15 

Вітальне слово від Інституту 

педагогіки НАПН України 

Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України, 

доктор педагогічних наук, професор  
Вчителі  почат-

кових класів, 

методисти 

8 червня 

12:15–13:15 

Освіта, спрямована на 

компетентнісні результати 
Бібік Надія Михайлівна, головний науковий співробітник лабораторії 

початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних 

наук, професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки 

України, лауреат Державної премії України в галузі освіти (2011). Співавтор 

Державного стандарту початкової загальної освіти, навчальної програми «Я у 

Вчителі 

початкових 

класів, 

методисти 
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Дата і час Тема вебінару Спікер(и) Цільова аудиторія 

світі» для 3–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та автор підручників  

8 червня 

13:30–14:30 

Якість початкової освіти: 

проблеми і шляхи забезпечення 
Онопрієнко Оксана Володимирівна, докторантка Інституту педагогіки НАПН 

України, кандидат педагогічних наук, співавтор Державного стандарту 

початкової загальної освіти в галузі «Математика» та навчальної програми з 

математики для 1–4 класів, співавтор підручників  

Вчителі 

початкових 

класів, 

методисти 

9 червня 

10:00–10:30 

Якісна громадянська освіта — 

міцна держава 
Тагліна Ольга Валентинівна, доцент кафедри генетики і цитології 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат 

біологічних наук, доцент, учитель Державного університетського ліцею, учитель-

методист, співавтор підручника  

Іванова Галина Жанівна, учитель початкових класів авторської школи Бойка 

(м. Харків), керівник курсу з експериментальної програми «Я і світ навколо 

мене», учитель-методист, співавтор підручника  

Вчителі 

початкових 

класів, 

методисти 
9 червня 

10:30–11:00 

Учням — цікаво, вчителям — 

легко. Немає нічого більш 

упорядкованого, ніж природа 

9 червня 

13:00–14:00 

Освіта, яка надихає на дії Цимбалару Анжеліка Дмитрівна, завідувач відділу початкової освіти Інституту 

педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, автор серії навчальних 

посібників 

Вчителі почат-

кових класів, 

методисти 

9 червня 

14:00–15:00 

Здоров’я учня та педагога — 

стратегія і тактика сучасної 

освіти 

Бойченко Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений 

працівник освіти України; донедавна — проректор з наукової роботи Науково-

дослідного інституту післядипломної освіти УМО НАПН України. Співавтор 

Державного стандарту початкової загальної освіти, навчальної програми 

«Основи здоров’я» для 1–4 класів та підручників  

Вчителі 

початкових 

класів, 

методисти 

10 червня 

10:00–11:00 

Впровадження інноваційних 

технологій у початковій освіті 

(особливості викладання курсу 

«Навчання грамоти») 

Цепова Ірина Вікторівна, доцент кафедри теорії і методики викладання 

філологічних дисциплін у початковій школі Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, кандидат педагогічних наук 

Вчителі 

початкових 

класів, 

методисти 

10 червня 

12:00–13:00 

 

Можливості інтеграції 

літературного розвитку та 

медіаосвіти учнів початкової 

школи 

Коченгіна Маріанна Вікторівна, учитель початкових класів вищої 

кваліфікаційної категорії, кандидат педагогічних наук, автор деяких чинних 

програм для початкової школи, підручників і дидактичних посібників для 

молодших школярів, а також науково-методичних посібників для вчителів 

початкової школи.  

Вчителі 

початкових 

класів, 

методисти 

10 червня 

 13:00-14:00 

Гармонійне поєднання різнома-

нітних видів образотворчої діяль-

ності на уроках образотворчого 

мистецтва в 4 класі 

Трач Світлана Казимирівна, вчитель образотворчого мистецтва 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 23 м. Тернопіль, вчитель-методист 
Вчителі 

початкових 

класів, 

методисти 

11 червня Проблемы литературного Джежелей Ольга Валентинівна, кандидат педагогічних наук, професор Вчителі 
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Дата і час Тема вебінару Спікер(и) Цільова аудиторія 

10:00–11:00 

 

образования младших 

школьников 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 

керівник лабораторії методичного забезпечення неперервної системної освіти 

школа – вищий навчальний заклад ХНПУ імені Г. С. Сковороди; співавтор 

підручника «Литературное чтение» для 4 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням російською мовою. 

Ємець Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Автор близько 

300 робіт, пов’язаних із вивченням дитячої літератури та методики читання. 

Співавтор підручника«Литературное чтение» для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням російською мовою  

початкових 

класів, 

методисти 

11 червня  

13:00–14:00 

Розвиток у четвертокласників 

мотивацій дбайливого ставлення 

до власного здоров’я 

Кікінежді Оксана Михайлівна, доцент кафедри психології Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат 

психологічних наук 

Вчителі почат-

кових класів, 

методисти 

11 червня 

14:00–15:00 

 

Формування мовної особистості 

в процесі вивчення української 

мови як державної в початковій 

школі 

Коваленко Ольга Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії 

методичного забезпечення неперервної системної освіти школа – вищий 

навчальний заклад Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди, кандидат педагогічних наук за напрямом «методика викладання 

української мови», викладач методики вивчення української мови в початковій 

школі ХНПУ імені Г. С. Сковороди; вчитель початкової школи. Автор 

підручника  

Вчителі 

початкових 

класів, 

методисти 

12 червня 

 15:00-16:00 

Інноваційний підхід до 

формування 

у четвертокласників соціальної 

та життєвої компетентностей на 

уроках з предмета «Я у світі» 

Беденко Марко Васильович, вчитель початкових класів приватної школи 

«АІСТ» м. Вінниця, вчитель-методист. 

Заброцька Світлана Григорівна, вчитель початкових класів Тернопільської 

спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних 

мов, учитель-методист 

Вчителі 

початкових 

класів, 

методисти 

15 червня 

11:00–12:00 

Психологічний розвиток 

молодших школярів: сучасні 

підходи 

Марінушкіна Олена Євгенівна, психолог-методист, директор Харківського 

Інституту Гештальту і Психодрами, гештальт-терапевт (диплом Норвезького 

інституту гештальт-терапії) 

Психологи, соц. 

педагоги, вчителі 

початкових кла-

сів, методисти 
15 червня 

12:00–13:00 

Досконале оволодіння учнями 

українською мовою як засобом 

навчання 

Пономарьова Катерина Іванівна, провідний науковий співробітник відділу 

початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, канд. пед. наук, 

співавтор серії навчальних посібників 

Вчителі 

початкових 

класів, методисти 

15 червня  

13:00–14:00 

Світоглядне та патріотичне 

виховання учнів засобами 

української і світової літератури 

Чумарна Марія Іванівна, засновник авторської школи Марії Чумарної 

«Тривіта» у м. Львові 

Вчителі 

початкових 
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Дата і час Тема вебінару Спікер(и) Цільова аудиторія 

та народної творчості класів, 

методисти 

16 червня 

11:00–12:00 

 

Практичне спрямування уроків 

трудового навчання у почат-

кових класах загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Павич Ніна Миколаївна, старший викладач кафедри теорії та методик 

природничо-математичних дисциплін Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Вчителі 

початкових 

класів, 

методисти 

16 червня 

12:00–13:00 

Особливості роботи з 

художніми текстами на уроках 

літературного читання у 2–4 

класах загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доцент кафедри дошкільної освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 

педагогічних наук, доцент 

Вчителі 

початкових 

класів, 

методисти 

16 червня 

13:00–14:00 

Підручник з математики — 

поєднання традицій та інновацій 
Листопад Наталя Петрівна, науковий співробітник відділу початкової освіти 

Інституту педагогіки НАПН України, автор підручників та навчальних 

посібників з математики 

Вчителі 

початкових 

класів, 

методисти 

16 червня  

14:00–15:00 

Інноваційні підходи 

проектування підручників 

з інформатики для початкової 

школи 

Левшин Микола Миколайович, професор кафедри соціальної філософії та 

філософії освіти Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. 

Лодатко Євген Олександрович, професор кафедри педагогіки вищої школи і 

освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Б. 

Хмельницького, доктор педагогічних наук 

Вчителі 

початкових 

класів, 

інформатики, 

методисти 

17 червня  

11:00–11:30 

Впровадження інформаційних 

та ігрових технологій на уроках 

музичного мистецтва в 4-му 

класі 

Кондратова Людмила Григорівна, старший науковий співробітник відділу 

виховних систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих Національної академії педагогічних наук України, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

Вчителі 

початкових 

класів, 

музичного 

мистецтва, 

методисти 

17 червня 

13:00–14:00 

Формування природознавчої 

компетентності 

четвертокласників на уроках 

природознавства 

Гладюк Тетяна Володимирівна, доцент кафедри педагогіки і методики 

початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка, кандидат педагогічних наук 

Вчителі 

початкових 

класів, 

методисти 

18 червня  

10:00–11:00 

Формування креативного 

мислення учнів початкових 

класів засобами інтеграції 

методів традиційного та 

Беденко Марко Васильович, вчитель початкових класів приватної школи 

«АІСТ» м. Вінниця, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист 

Вчителі 

початкових 

класів, 

методисти 
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Дата і час Тема вебінару Спікер(и) Цільова аудиторія 

розвивального навчання 

18 червня  

14:00–15:00 

Особливості викладання 

інформатики у початковій школі 
Корнієнко Марина Михайлівна, учитель інформатики  

Харківської гімназії № 55, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-

методист, заслужений учитель України, співавтор підручника  

Крамаровська Світлана Миколаївна, учитель інформатики Харківської 

гімназії № 172, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, 

співавтор підручника  

Вчителі 

початкових 

класів, вчителі 

інформатики 

19 червня  

10:00–11:00 

Комунікативна спрямованість 

процесу пізнання на уроках 

української мови 

Варзацька Лариса Олександрівна, старший науковий співробітник лабораторії 

навчання української мови Інституту педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доктор філософії, 

доцент 

Вчителі 

початкових 

класів, 

методисти 

ОСНОВНА ТА СТАРША ШКОЛА 

 Мови і література 

 Українська мова та література, російська мова та література 

12 червня 

11:00–12:00 

Інноваційна концепція змісту 

підручників із зарубіжної 

літератури для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Ніколенко Ольга Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка, заслужений діяч науки і техніки України 

Вчителі 

зарубіжної 

літератури, 

методисти 

15 червня 

15:00–16:00 

 

Високі бали на ЗНО з 

української мови та літератури 

завдяки співпраці учителя та 

старшокласників 

Жовтобрюх Валентина Федорівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри українознавства Харківського національного економічного університету 

Вчителі 

української мови 

16 червня 

15:00–16:00 

Использование интерактивных 

форм обучения в решении задач 

литературного образования 

Надозірна Тетяна Володимирівна, доцент кафедри історії російської літератури 

філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна, кандидат філологічних наук 

Вчителі 

російської 

літератури 

17 червня  

10:00–11:00 

Як забезпечити грамотність 

учнів основної школи 

Ющук Іван Пилипович, кандидат філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри слов’янської філології і загального мовознавства Київського 

міжнародного університету, заслужений діяч науки і техніки України,  

член Національної спілки письменників України, член Центрального правління 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, лауреат 

Всеукраїнської премії імені Бориса Грінченка 

Вчителі 

української мови 

22 червня Современный инструментарий Коновалова Марина Валентинівна, головний редактор журналу «Русский язык Вчителі 
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Дата і час Тема вебінару Спікер(и) Цільова аудиторія 

10:00–11:00 на уроках русского языка и литература в школах Украины»  російської мови 

 Іноземні мови 

09 червня 

11:00–12:00 

Новітні форми й методи у 

викладанні німецької мови як 

першої іноземної 

Сотникова Світлана Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

німецької філології і перекладу Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна, автор серії підручників  

Вчителі 

німецької мови 

09 червня 

12:00–13:00 

Ефективні методи, техніки та 

прийоми навчання німецької 

мови як другої іноземної 

12 червня 

10:00–11:00 

Сучасна методика викладання 

англійської мови у початковій 

школі 

Губарєва Світлана Сергіївна, бренд-менеджер напряму «Іноземна література» 

видавництва «Ранок», автор посібника «Funny English. Starter Вook  

Вчителі 

англійської мови 

12 червня 

13:00–14:00 

 

Виконання програми з 

англійської  мови у 4 класі 
Климишина Надія Анатоліївна, головний редактор журналів «Англійська мова 

в початковій школі» та «Англійська мова. Усе для репетитора», директор 

приватної школи з англійської мови, викладач Харківської академії неперервної 

освіти, автор підручника  

Вчителі 

англійської мови 

18 червня  

11:00–12:00 

Якість освіти — це високий про-

фесіоналізм вчителя, ефективне 

навчально-методичне забезпе-

чення, інтерактивні технології і, як 

результат, успішні випускники 

Буренко Валентина Миколаївна, завідувач кафедри методики мов і літератури 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Гринченка, кандидат педагогічних наук, доцент, автор серії підручників  

Вчителі 

англійської мови 

19 червня  

13:00–14:00 

Особливості вивчення 

англійської як другої іноземної 

мови 

Морська Лілія Іванівна, завідувач кафедри англійської філології 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор 

Вчителі 

англійської мови 

 Математика 

12 червня 

12:00–13:00 

Сучасна стабільна лінія 

підручників 
Крижановський Олександр Феліксович, учитель математики Харківського 

НВК № 45 «Академічна гімназія», вчитель-методист, заслужений вчитель 

України, співавтор серії підручників з геометрії для 7–11 класів 

Вчителі 

математики 

12 червня 

 14:00–15:00 

 

Що, як і для чого вчити на 

уроках геометрії у 7-му класі 

Тадеєв Василь Олександрович, доцент кафедри математики Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат 

технічних наук 

Вчителі 

математики 

15 червня 

 10:00-11:00 

 

Проблеми викладання 

математики в початковій та 

основній школі 

 Гап’юк Ярослав Федорович, редактор видавництва «Підручники і посібники», 

кандидат педагогічних наук, доцент, автор підручника «Алгебра.10 клас» для 

шкіл з поглибленим вивченням математики 

Вчителі матема-

тики, вчителі 

початкових 
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Дата і час Тема вебінару Спікер(и) Цільова аудиторія 

класів 

22 червня  

14:00–15:00 

Кваліфікований вчитель плюс 

якісний підручник 
Якір Михайло Семенович, викладач математики ліцею Києво-Печерського 

ліцею № 171 «Лідер», Народний учитель України, співавтор лінійки підручників 

з алгебри та геометрії  

Вчителі 

математики 

 Інформатика 

11 червня  

15:00–16:00 

Формування інформаційної 

компетентності учнів 7-го класу 

засобами навчально-

методичного комплекту 

Казанцева Ольга Павлівна, вчитель інформатики Херсонського ліцею 

Херсонської обласної ради  
Вчителі 

інформатики 

16 червня 

 14:00–15:00 

Інноваційні підходи 

проектування підручників 

з інформатики для початкової 

школи 

Левшин Микола Миколайович, професор кафедри соціальної філософії та 

філософії освіти Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. 

Лодатко Євген Олександрович, професор кафедри педагогіки вищої школи і 

освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Б. 

Хмельницького, доктор педагогічних наук 

Вчителі 

початкових 

класів, вчителі 

інформатики, 

методисти 

18 червня  

14:00–15:00 

Особливості викладання 

інформатики у початковій школі 
Корнієнко Марина Михайлівна, учитель інформатики  

Харківської гімназії № 55, учитель-методист, заслужений учитель України, 

співавтор підручника  

Крамаровська Світлана Миколаївна, учитель інформатики Харківської 

гімназії № 172, учитель-методист, співавтор підручника  

Вчителі 

початкових 

класів, вчителі 

інформатики, 

методисти 

 Історія 

10 червня  

14:00-15:00 

Новітні технології 

індивідуалізації навчання історії 

в 7-му класі 

Гісем Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, викладач 

загальноосвітнього навчального закладу «Міжнародна українська школа» м. 

Києва, учитель-методист 

Вчителі історії 

17 червня 

12:00–13:00 

Як виховання особистості 

сучасного вчителя історії 

впливає на якість освіти 

Д’ячков Сергій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії Стародавнього світу та Середніх віків Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, учитель-методист 

Вчителі історії 

  19 червня 

14:00-15:00 

Історія як навчальна 

дисципліна: наука, мистецтво, 

ідеологія або …? 

Харламова Тетяна Борисівна, історик культури, мистецтвознавець, засновник 

та директор видавництва історичної літератури «Наш час», автор концепції серії 

науково-популярних книг «Невідома Україна», відмінник освіти України. 

Хірна Олена Олегівна, вчитель історії загальноосвітньої школи № 25 м. Києва, 

вчитель-методист, автор підручника  

Вчителі історії 

 Фізика та астрономія 
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Дата і час Тема вебінару Спікер(и) Цільова аудиторія 

18 червня 

13:00-14:00 

Навчання фізики з натхненням Бар’яхтар Віктор Григорович, директор Інституту магнетизму НАН України та 

МОН України, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН 

України, Герой України, співавтор лінійки підручників  

Божинова Фаїна Яківна, учитель-методист, відмінник народної освіти України,  

співавтор лінійки підручників  

Вчителі фізики 

19 червня 

11:00-12:00 

Учителю фізики: точки опори в 

різноманітті програм і 

підручників 

Гельфгат Ілля Маркович, учитель фізики Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27, учитель-методист, заслужений учитель України, кандидат фізико-

математичних наук; автор підручника  

Вчителі фізики 

19 червня 

 12:00-13:00 

Формування основ науково-

теоретичного мислення на 

уроках фізики в 7-му класі 

Добровольський Валерій Володимирович, вчитель фізики, директор 

Черкаської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської ради 

Черкаської області 

Вчителі фізики 

 Біологія, основи здоров’я, хімія 

10 червня 

11:00–12:00 

Секрети організації навчального 

процесу, у якому учням цікаво, а 

вчителям легко працювати на 

уроці 

Тагліна Ольга Валентинівна, доцент кафедри генетики і цитології 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат 

біологічних наук, доцент, учитель Державного університетського ліцею, учитель-

методист, співавтор  

Вчителі основ 

здоров’я, біології 

15 червня 

14:00-15:00 

Як виховати дитину, яка уміє й 

бажає мислити науково (із 

власного досвіду роботи) 

Задорожний Костянтин Миколайович, доцент кафедри міських та 

регіональних екосистем Харківського національного університету міського 

господарства ім. О. М. Бекетова, кандидат біологічних наук, головний редактор 

журналу «Біологія» ВГ «Основа», науковий редактор підручника  

Вчителі біології 

17 червня 

14:00-15:00 

Якість освіти — це 

професіоналізм та 

зацікавленість учителя 

Григорович Олексій Владиславович, старший науковий співробітник Науково-

дослідного інституту хімії Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна, кандидат хімічних наук, автор підручника  

Вчителі хімії 

18 червня 

12:00–13:00 

Сучасні технології навчання 

учнів на основі розвитку 

життєвих навичок 

Пономаренко Володимир Степанович, голова Всеукраїнської спілки вчителів і 

тренерів, співавтор навчальної програми «Основи здоров’я» та підручників  
Вчителі основ 

здоров’я, біології  

18 червня  

15:00-16:00 

Дидактичні аспекти 

методичного забезпечення 

вивчення хімії в 7-му класі 

Гладюк Микола Миколайович, доцент кафедри хімії Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат 

педагогічних наук 

Вчителі хімії 

22 червня  

13:00–14:00 

Досконалі навчальні програми, 

якісні підручники, кваліфіковані 

вчителі, добре оснащені 

кабінети хімії — запорука 

прогресу хімічної освіти 

Попель Павло Петрович, кандидат хімічних наук, доцент хімічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, автор 

підручників з хімії для 7–11 класів 

Вчителі хімії 
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Дата і час Тема вебінару Спікер(и) Цільова аудиторія 

 Географія 

16 червня 

10:00–11:00 

Якісна освіта — це інвестиції у 

майбутнє 

Стадник Олександр Григорович, доцент кафедри географії 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 

кандидат педагогічних наук, співавтор підручника  

Вчителі 

географії 

17 червня  

15:00-16:00 

Навчально-методичний комп-

лект географії материків і океа-

нів: структура, зміст, навчання 

Гілецький Йосип Романович, доцент кафедри географії та природознавства 

Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, кандидат 

педагогічних наук 

Вчителі 

географії 

 Трудове навчання 

22 червня  

11:00–12:00 
Технологічна освіта — освіта 

майбутнього 

Терещук Андрій Іванович, завідувач кафедри технологічної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 

доктор педагогічних наук, професор, співавтор підручників з технологій, автор 

методичних посібників для вчителів трудового навчання 

Вчителі 

трудового 

навчання 

 Мистецтво 

11 червня 

12:00–13:00 

Роль предмета «Музичне 

мистецтво» у патріотичному 

вихованні сучасного школяра 

Наземнова Тетяна Олексіївна, учитель музичного мистецтва Введенського 

НВК Чугуївського району Харківської області, учитель-методист, відмінник 

освіти України 

Вчителі 

музичного 

мистецтва 

17 червня  

11:00–11:30 

Впровадження інформаційних 

та ігрових технологій на уроках 

музичного мистецтва в 4-му 

класі 

Кондратова Людмила Григорівна, старший науковий співробітник відділу 

виховних систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих Національної академії педагогічних наук України, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

Вчителі почат-

кових класів, 

вчителі музич-

ного мистецтва, 

методисти 

17 червня  

11:30–12:00 

Інформаційні та проектні 

технології на уроках музичного 

мистецтва в основній школі 

Вчителі музич-

ного мистецтва 

 


