
Програма спеціальної сесії Інтерактивної школи творчого вчителя    
«Підручники для 4 класів як  запорука успішного закінчення початкової ланки НУШ» 

18.01.2021 

1 

18.01.2021 
понеділок 

 
з 16:00 до 17:00 

 
Challenges of Teaching English in New Ukrainian 
School  

 
Павліченко Оксана Михайлівна - учитель англійської мови вищої категорії, 
учитель-методист Харківської гімназії № 144 Харківської міської ради Харківської 
області, автор підручника та НМК Start Up! для 2, 3 і 4 класів ЗЗСО, які стали 
переможцями Всеукраїнського конкурсу підручників 
 

2 

18.01.2021 
понеділок 

з 18:00 до 20:00 
На фінішній прямій: особливості вивчення 
інтегрованого курсу «Українська мова та 
читання» в 4 класі 

 
Большакова Інна Олексіївна - методист НВК «Новопечерська школа», експерт 
ГС "Освіторія", сертифікований тренер Міжнародного проєкту «Читання і письмо для 
розвитку критичного мислення», тренер курсу «Розвиток критичного мислення» 
громадської спілки «Освіторія», співавтор підручників для початкової школи  
Хворостяний Ігор - радник із питань мови в проєкті «Фінська підтримка реформи 
української школи ("Навчаємось разом")», кандидат філологічних наук, учитель 
української мови і літератури 
 

19.01.2021 

 
19.01.2021 
вівторок 

з 15:00 до 17:00 
Інформатичні вечорниці " Викладання інформатики в умовах дистанційного та змішаного навчання". 

Початкова школа 

3 
19.01.2021 
вівторок 

з 15:00 до 15:40 Структура нового підручника для 4 класу 

 
Корнієнко Марина Михайлівна - учитель інформатики вищої кваліфікаційної 
категорії, учитель-методист, заслужений учитель України; нагороджена Почесними 
грамотами МОН України та НАПН України, нагрудними знаками МОН України 
"Відмінник освіти України" та "Василь Сухомлинський", співавтор підручників з 
інформатики для учнів 2-5 класів 
 

4 
19.01.2021 
вівторок 

з 15:40 до 15:55 
Навчальні презентації на підтримку курсу 
"Інформатика" 

Трикоз Оксана Едуардівна - учитель інформатики школи "РАНОК", учитель вищої 
категорії 

5 
19.01.2021 
вівторок 

з 15:55 до 16:10 
Проєкти на уроках інформатики в початковій 
школі 

Спориніна Тетяна Тадеївна - учитель інформатики Чернівецької гімназії № 2, 
учитель-методист 



6 
19.01.2021 
вівторок 

з 16:10 до 16:30 
Програмне забезпечення курсу інформатики 
для учнів 2-5 класів від авторів підручників 

Зарецька Ірина Тимофіївна - завідувач кафедри теоретичної та прикладної 
інформатики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, канд. фіз.-
мат. наук, доцент, співавтор підручників і посібників для 2–4 класів НУШ 

7 
19.01.2021 
вівторок 

з 16:30 до 17:00 
Електронні підручники з інформатики на 
платформі mozaBook 

Дмитро Галько - тренер ТОВ "Едпро Дистрибюшн", Diamond mozaLearn ICT Expert 

 
19.01.2021 
вівторок 

з 17:00 до 19:00 
Інформатичні вечорниці " Викладання інформатики в умовах дистанційного та змішаного навчання".  

Основна та старша школа 

8 
19.01.2021 
вівторок 

з 17:00 до 17:30 
Стандарт та поглиблене навчання: реалії та 
перспективи 

 
Потієнко Валентина Олександрівна - учитель інформатики Українського фізико-
математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка; учитель-методист, канд.пед 
підручників з інформатики для 9-10 класів 
 

9 
19.01.2021 
вівторок 

з 17:30 до 18:00 
Дистанційна освіта та інформатика - довга 
дорога додому 

 
Речич Наталія Василівна - учитель інформатики гімназії №178 м. Києва, вчитель-
методист. Співавтор лінійки підручників з інформатики для 9-10 класів 
 

10 
19.01.2021 
вівторок 

з 18:00 до 18:20 
Розробка власних матеріалів для 
дистанційного навчання. Швидкий старт. 

 
Пилипчук Олександр Павлович - учитель інформатики та фізики Гаврилівської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Теофіпольської райради Хмельницької області, 
учитель-методист 
 

11 
19.01.2021 
вівторок 

з 18:20 до 18:40 
L-tester - cистема дистанційного вивчення 
основ алгоритмізації і програмування мовою 
С++  

Ластовецький Василь Васильович - вчитель інформатики спеціалізованої 
школи з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, 
вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

12 
19.01.2021 
вівторок 

з 18:40 до 19:00 
Використання Worksheet для дидактичного 
забезпечення дистанційного навчання 

Бондаренко Олена Олександрівна - учитель інформатики КЗ "Навчально-
виховне об'єднання "ДНЗ - ЗНЗ І-ІІ ступенів - ліцей нових інформаційних технологій м. 
Кам'янське", учитель-методист 



20.01.2021 

13 
20.01.2021 
середа 

з 15:00 до 16:00 

Комплексне формування мистецьких навичок 
на уроках інтегрованого курсу "Мистецтво" ( 
НУШ, 1- 4 класи): перші підсумки та 
перспективи 

Мед Ірина Леонідівна - учителька початкових класів та образотворчого мистецтва, 
спеціаліст вищої категорії, учитель-методист 

14 
20.01.2021 
середа 

з 16:00 до 16:30 Я досліджую світ. 4 клас: методичні орієнтири  

 
Бібік Надія Михайлівна - академік НАПН України, доктор педагогічних наук, 
професор, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, член 
робочої групи з розробки Державного стандарту початкової освіти НУШ, співавтор 
Типової освітньої програми НУШ-1 
 

15 
20.01.2021 
середа 

з 16:30 до 17:30 
НМК «Математика 1 – 4 класи» С. Скворцової та 
О. Онопрієнко: концептуальні засади 

 
Скворцова Світлана Олексіївна - член-кореспондент НАПН України, доктор 
педагогічних наук, завідувач кафедри математики та методики її навчання ДЗ 
«Південноукраїнський НПУ ім. К. Д. Ушинського, співавтор Типової освітньої програми, 
розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, співавтор підручників із математики для 
1-4 класів 
 

16 
20.01.2021 
середа 

з 17:30 до 18:00 
Навчання математики в НУШ: шлях від 
очікуваних до обов'язкових результатів 

 
Онопрієнко Оксана Володимирівна - завідувач відділу початкової освіти 
Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник 
 

21.01.2021 

17 
21.01.2021 
четвер 

з 15:00 до 16:00 
Формування мовно-літературної 
компетентності в учнів 4 класу (ЗЗСО з 
навчанням російською мовою) 

 
Коваленко Ольга Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і 
спеціальній освіті Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. 
Сковороди Ємець Альона Анатоліївна - доцент кафедри теорії та методики 
викладання філологічних дисциплін у дошкільній початковій та спеціальній освіті 
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, кандидат педагогічних наук 
 

18 
21.01.2021 
четвер 

з 16:00 до 17:00 
Завершающий этап формирования читателя-
младшего школьника 

 
Джежелей Ольга Валентинівна - професор кафедри теорії та методики 
викладання філологічних дисциплін 
у дошкільній, початковій, спеціальній освіті, кандидат педагогічних наук, співавтор 
посібників для 1, 2 і 3 класів НУШ  
Ємець Альона Анатоліївна - доцент кафедри теорії та методики викладання 
філологічних дисциплін у дошкільній початковій та спеціальній освіті ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди, кандидат педагогічних наук 



 

19 
21.01.2021 
четвер 

з 17:00 до 18:00 
Учебник-собеседник. Виды сотрудничества на 
уроках русского языка 

 
Тимченко Лариса Іванівна - старший науковий співробітник 
Центру психології і методики розвивального навчання 
 

22.01.2021 

20 
22.01.2021 
п'ятниця 

з 15:00 до 16:00 
Організація навчально-пізнавальної діяльності 
учнів 4 класу у проєктно-творчій командній 
роботі на уроках французької мови 

 
Ураєва Ірина Григорівна - учитель французької мови комунального закладу 
«Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області», методист відділу 
гуманітарних дисциплін Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, 
тьютор міжнародної програми з дистанційної освіти педагогів PRO FLE, учасник 
проєктів та фахових стажувань за сприяння Французького інституту в Україні 
 

21 
22.01.2021 
п'ятниця 

з 16:00 до 17:00 
Сучасний підручник з української мови та 
читання - один із інструментів забезпечення 
якості освіти 

Іваниця Галина Афанасіївна - проректор з науково-педагогічної та навчально-
методичної роботи Комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія 
неперервної освіти», кандидат педагогічних наук 

22 
22.01.2021 
п'ятниця 

з 17:00 до 18:00 
Математика у мандрах - легко і цікаво! Задачі 
на рух у 4 класі 

Гісь Ольга Михайлівна - психолог, учитель вищої категорії, лауреат міжнародної 
стипендії ім. Фулбрайта в галузі освіти, академічний директор Школи вільних і 
небайдужих (м. Львів), автор підручників математики1-4 класів, співавтор підручників і 
посібників для 1, 2 і 3 класів НУШ, кандидат педагогічних наук 

23.01.2021 

23 
23.01.2021 
субота 

з 14:00 до 15:00 
Реалізація діяльнісного підходу в навчанні 
німецької мови в початковій школі 

 
Сотникова Світлана Іванівна - доцент кафедри німецької філології та перекладу 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; викладач Мовного 
Центру Будинку Нюрнберга(партнера Ґете-Інституту в м. Харкові), кандидат 
філологічних наук. Автор понад 160 публікацій, з них понад 100 – навчально-
методичних видань, автор та співавтор 20 підручників з грифом МОН України, які 
неодноразово ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу підручників, та 
підручника, виданого у ФРН 
 

     

 


