
  



План проведення 

освітнього фестивалю управлінської майстерності «Kyiv EdFest» 'autumn21 

25 – 29 жовтня 

№ 
Назва 
заходу 

Формат 
(офлайн/ 
онлайн) 

та час 
проведення 

Тип заходу 
(лекція, 

майстер-
клас, 
форум 
тощо) 

Коротка інформація 
Модератор,  

експерт 

25 жовтня 
Понеділок 

1 Електронний 
Палац: практика 
цифрової 
трансформації  

Онлайн, 
10.00-11.00 

Вебінар Про цифровізацію управлінської майстерності Володимир Литвиненко 
заступник директора 

2 Soft skills та digital 
skills, як запорука 
професійного 
успіху 

Онлайн, 
11:00-12.00  

Вебінар Про важливість і способи формування універсальних 
навичок, які реалізуються у всіх сферах діяльності і 
стають сьогодні надзвичайно популярними, адже 
спрямовані на розширення особистісних та професійних 
компетенцій таких як креативність, інтелектуальний 
розвиток, критичне мислення, комунікабельність, 
уміння працювати в команді. 

Поліна Прохорчук 
доктор філософії, асистент кафедри 
педагогіки Національного університету 
біоресурсів і природокористування 
України 

3 Внутрішня система 
забезпечення 
якості освіти в 
закладі загальної 
середньої освіти 

Онлайн, 
11:00 – 
12:00 

Майстер-
клас 

Внутрішня система забезпечення якості освіти – чому її 
має розробити кожен заклад освіти? 
Із чого ж складається внутрішня система забезпечення 
якості освіти? 
Як підступитися до її розробки, яких орієнтирів 
триматися в ході роботи? 
У якому локальному документі закладу дати їй життя? 
Систему забезпечення якості освіти розробили, а що 
далі? 
Як зробити, щоб система забезпечення якості освіти 
працювала? 

Аліна Рогова 
заступник начальника відділу 
інституційного аудиту управління 
Державної служби якості освіти у м. Києві 



4 Що таке стрес і як 
вберегтися від його 
негативних 
наслідків 

Онлайн, 
11.00-12.00 

Вебінар З’ясуємо як впливає стрес на емоційний стан людини, 
визначимо свій сьогочасний емоційний стан за 
допомогою техніки підсвідомого малювання. 
Віднайдемо ресурси та шляхи задля успішного 
подолання стресу та його наслідків. 

Марина Шопіна 
доцент кафедри дошкільної та початкової 
освіти, кандидат психологічних наук 
Тетяна Лигомина 
викладач кафедри дошкільної та 
початкової освіти 

5 Unusual DICTATION 

ideas that every 

student will love: 

applying active 

learning techniques 

to standard 

classroom activities. 

Онлайн, 

11.00-12.00 

Майстер-

клас 

Dictations are an invaluable way to practice spelling and 

listening comprehension. Student-centered dictations are 

even more valuable since learners are engaged and eager 

to work. Surprisingly, apart from language practice, 

dictations can boost collaboration and communication in 

class, develop students’ critical thinking and creativity. 

Світлана Сорочинська  
старший викладач кафедри мовно-
літературної освіти 

6 Презентація Києво 
орієнтованого 
проєкту 
 "SOS! Омела" 

Офлайн, 
11.00 – 
12.30 

Лекція, 
майстер-

клас 

На прикладі існуючого дослідницького проекту 
показати можливість перетворення актуальних 
проблем у дослідження: 
1. Обговорення питань мотивації учнів до 

дослідницької роботи; 
2. Лекція «SOS! Омела»; 
3. Майстер-клас за методикою реєстрації геолокації 

об’єкту; 
4. Створення команди волонтерів проекту 

Олена Ісаченко 
завідувач відділення екології та аграрних 
наук Київської МАН 

7 Внутрішня система 
забезпечення 
якості освіти в 
закладі дошкільної 
освіти 

Онлайн, 
12:00-13:00 

Майстер-
клас 

Мета розбудови та функціонування системи 
забезпечення якості дошкільної освіти. Основні 
принципи розбудови та функціонування системи 
забезпечення якості дошкільної освіти. 

Тетяна Томчук 
головний спеціаліст відділу взаємодії з 
органами місцевого самоврядування, 
моніторингу та позапланового контролю 
управління Державної служби якості 
освіти у м. Києві 

8 Підліткова 
проблемна шкіра: 
профілактика та 
допомога при 
хворобі Акне 

Офлайн, 
12.30-14.00 

Лекція Правильний догляд за шкірою підлітків, корекція 
раціону харчування та способу життя при виникненні 
хвороби Акне. Перша допомога при початкових 
висипах. 

Євгенія Тищенко 
керівниця гуртка "Косметологія" 
Київського Палацу дітей та юнацтва 

9 Сертифікація 
вчителів – крок до 
успіху  

Онлайн, 
13:00 – 
14:00 

Майстер-
клас 

Про всі аспекти сертифікації учителів від експертів 
управління Державної служби якості освіти у м. Києві  

Наталія Сидоренко 



 

 

 

 

 

  

головний спеціаліст сектору взаємодії з 
експертами управління Державної 
служби якості освіти у м. Києві 

10 Про стосунки 
мовою психології 

Офлайн, 
14.00-16.00 

Лекція Теорія прив'язаності, сепарація та особисті кордони. Галина Морміль 
керівниця гуртка психологічного 
спрямування Київського Палацу дітей та 
юнацтва, психотерапевт 

11 Емоційна 
саморегуляція та 
розвиток 
особистості 

Онлайн,  
15.00-16.30 

Вебінар Модуль спрямований на налаштування процесу 
ефективної саморегуляції, пізнання себе, власних 
потреб та способів ефективної саморегуляції. 
В модуль включені методики, спрямовані на роботу з 
емоційними станами (інтерес, страх, радість, любов, 
смуток, злість). Розглянемо схему емоційної 
саморегуляції на прикладі моделі запозиченої з 
китайської медичної філософії «У-Сін». Розкриємо 
механізми, що супроводжують процес породження та 
пригнічення емоційних станів. Продемонструємо, як за 
допомогою активації відповідних центрів відбуваються 
зміни не тільки на емоційному а й на фізичному рівнях. 
Розглянемо тілесний рівень саморегуляції людини. 

Ганна Коцюба 
кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри освітнього лідерства ІПО 
Київського університету імені Бориса 
Грінченка 

12 Онлайн-проєкти 
Педагогічного 
музею України для 
вчителя 

Онлайн, 
15.00-16.30 

Вебінар Спільний модуль з фахівцями Педагогічного музею 
України. Подається інформація про ресурси, фонди 
музею, віртуальні виставки, віртуальний інформаційний 
проєкт «Педагогічний календар-2021», онлан-проєкти, 
зокрема «Педагогічні рефлексії», Sukhomlinsky News, 
«Афоризми Сухомлинського», «Цитата від Музи 
Педагогіки». 

Оксана Матвійчук 
кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри освітнього лідерства ІПО 
Київського університету імені Бориса 
Грінченка 



26 жовтня 
Вівторок 

1 Бути 
медіаграмотним: 
10 ключових 
компетентностей 

Онлайн, 
10.00-11.30 

Вебінар Цим вебінаром ми долучаємося зі шкільними 
бібліотекарями до відзначення Всесвітнього тижня 
медійної та інформаційної грамотності-2021. Крім того, 
поговоримо про мотивацію шкільних бібліотекарів 
щодо підвищення медіаграмотності учнівської молоді.  

Оксана Матвійчук 
доцент кафедри освітнього лідерства ІПО 
Київського університету імені Бориса 
Грінченка 
Ірина Хемчан 
науковий співробітник ДНПБ України імені 
В.О.Сухомлинського 

2 «Інформаційна 
відкритість і 
прозорість закладів 
освіти» 

Онлайн, 
11.00-12.00 

Майстер-
клас 

Інформаційна відкритість і прозорість закладів освіти на 
сьогодні -це не лише норма закону. Це вимога часу, яка 
надає можливість школі організувати ефективний 
комунікаційний простір для усіх учасників освітнього 
процесу. Школа, як освітній центр територіальної 
громади має бути не лише осередком сучасних 
інновацій, лідером у забезпеченні та наданні якісних 
освітніх послуг, а і майданчиком взаємодопомоги, 
підтримки та дієвої співпраці між усіма учасниками 
освітнього процесу. 

Тетяна Плешко 
начальник відділу взаємодії з органами 
місцевого самоврядування, моніторингу 
та позапланового контролю управління 
Державної служби якості освіти у м. Києві 

3 Відеоуроки: як 
створювати власні і 
використовувати 
авторські 

Онлайн, 
11.00-12.00 

Майстер-
клас 

Відеоурок- це корисний ресурс і актуальний інструмент. 
Використання відео контенту може бути різним і 
залежить від  цілей вчителя, його готовності працювати 
на камеру та винахідливості у питаннях адаптації 
готового матеріалу до визначеної мети, Тому на 
майстер-класі пропоную обговорити найпростіші 
поради, які дозволять ефективно користуватися цим 
цифровим інструментом. 

Ольга Дудар 
доцент кафедри історичної та 
громадянської освіти ІПО Київського 
університету імені Бориса Грінченка, 
співзасновниця Ютубканалу HistOk 

4 «Розвиваємо 

вербальний 

інтелект –дієвий 

чинник 

управлінської 

майстерності 

вчителя». 

Онлайн, 
11.00-12.00 

Майстер-

клас 

Педагогічний процес-це взаємодія педагога та учнів, у 

якій вчитель має володіти і навичками управлінської 

майстерності. Значну роль у становленні цих навичок 

відіграє вербальний інтелект педагога. Майстер-клас 

допоможе вчителю визначити рівень сформованості 

власного вербального інтелекту, ознайомитися із 

окремими прийомами розвитку різних вербальних 

здібностей. 

Світлана Сафарян 

доцент кафедри мовно-літературної 

освіти, кандидат педагогічних наук 



5 Soft skills та digital 
skills, як запорука 
професійного 
успіху 

Онлайн, 
11.00-12.00 

Вебінар Про важливість і способи формування універсальних 
навичок, які реалізуються у всіх сферах діяльності і 
стають сьогодні надзвичайно популярними, адже 
спрямовані на розширення особистісних та професійних 
компетенцій таких як креативність, інтелектуальний 
розвиток, критичне мислення, комунікабельність, 
уміння працювати в команді. 

Поліна Прохорчук 
доктор філософії, асистент кафедри 
педагогіки Національного університету 
біоресурсів і природокористування 
України 

6 Ораторська 
майстерність 
педагога 

Змішаний 
(офлайн та 

онлайн), 
11.30-12.20 

Майстер-
клас 

Техніки, прийоми і лайфхаки освітньої комунікації. Юлія Скоробогач  
керівник гуртків "Ораторська 
майстерність", "Радіожурналст" відділу 
ІТА "ЮН-ПРЕС" Київського Палацу дітей та 
юнацтва, журналіст, радіоведуча 

7 Державний нагляд 
(контроль) у сфері 
освіти 

Онлайн, 
12.00-13.00 

Майстер-
клас 

Яка установа здійснює державний нагляд (контроль) в 
сфері освіти? Що є підставою для позапланових 
перевірок у сфері освіти?  
Які підстави для їх здійснення?  

Сніжана Рижко-Семенюк 
головний спеціаліст відділу взаємодії з 
органами місцевого самоврядування, 
моніторингу та позапланового контролю 
управління Державної служби якості 
освіти у м. Києві 

8 Домашнє 
насильство щодо 
дитини: алгоритм 
дій 
вчителя/вчительки 

Онлайн, 
12.00-13.00 

Інтерактив
на лекція 

В період запровадження карантинних заходів в Україні, 
пов’язаних з поширенням пандемії COVID-19, рівень 
домашнього насильства щодо дітей стрімко зріс. Діти – 
це та група, яка не може захистити себе самостійно 
(особливо, якщо ситуація стосується насильства над 
ними з боку батьків). Саме тому, кожній дитині потрібна 
та доросла особа, якій може довіритися дитина і у якої 
вона може попросити про допомогу. Ідеально, коли 
такою дорослою особою може стати вчитель або 
вчителька у навчальному закладі. Як вчитель або 
вчителька може допомогти дитині у ситуації 
домашнього насильства? Яким має бути алгоритм дій 
вчителя або вчительки у такій ситуації? Про це та багато 
іншого можна дізнатися під час заходу. 

Альона Кривуляк 
координаторка Національної гарячої лінії 
для дітей та молоді Громадської 
організації «Ла Страда-Україна» 

9 Олена Пчілка: 
барви особистості 
та феномен духу. 
(Із циклу «Історії 
життя великих 

Онлайн, 
12.00-13.00 

Вебінар 
(інтерактив

на 
лекція) 

Відтворення справжніх історій життя видатних українців 
і українок є доступним та дієвим інструментом як 
персоніфікованого, так і системного осмислення 
процесів формування модерної української нації і 
розвитку національної культури в ХІХ – на початку ХХ ст. 

Юрій Беззуб 
старший викладач кафедри історичної та 
громадянської освіти ІПО Київського 
університету імені Бориса Грінченка 



українців і українок 
та їхнє 
використання в 
сучасній освітній 
практиці») 

Олена Пчілка досі відома широкому загалові 
здебільшого як матір Лесі Українки. Між тим, ця зірка 
українського відродження заслуговує на пізнання через 
її багатогранну діяльність – фольклорно-етнографічну, 
літературну, публіцистичну, редакторсько-видавничу; 
участь в «українській політиці», пошуки шляхів 
вирішення «українського питання» в Російській імперії. 
Організаторка «Плеяди молодих українських 
літераторів», перша дослідниця українського 
орнаменту і народно-ужиткового мистецтва, 
фундаторка мистецько-критичної думки в Україні, 
основоположниця моди на народний одяг, перша жінка 
– член-кореспондент Української Академії наук – це все 
про Ольгу Петрівну Косач (Драгоманову). Особливим 
патріотичним обов’язком вона вважала видання 
єдиного в Російській імперії українського часопису для 
дітей «Молода Україна», а її принципи національного 
виховання залишаються актуальними і нині. 

 Використання 
інноваційних 
технологій в 
закладах 
дошкільної освіти 

Онлайн, 
13.00-14.00 

Вебінар Буде розглянуто та обговорено найбільш популярні 
інноваційні технології, що найчастіше зустрічаються в 
практиці роботи закладів дошкільної освіти. 

Галина Смольникова  
доцент кафедри дошкільної і початкової 
освіти, канд. психолог. наук, доцент  

 Акторські техніки, 
як засіб зняття 
стресу та 
підвищення 
продуктивності 
роботи у школі 

Офлайн, 
13.00-14.30 

Майстер-
клас 

Педагогам буде запропоновано ряд акторських 
тренінгів на увагу, взаємодію, розкутість та вправи із 
техніки сценічної мови, які допоможуть в організації 
продуктивної роботи на уроках. І, звичайно ж, вправи з 
акторської майстерності, що сприятимуть зняттю стресу 
та втоми як і в учителів, так і у їх вихованців. 
P.S. Обов'язково взяти із собою зручний змінний одяг та 
взуття (спортивний костюм, лосіни та футболки, на ноги 
- балетки, чешки, або кросівки із гнучкою підошвою). 
Пляшку питної води. 

Андрій Печенізький 
керівник гуртків "Актор кіно і 
телебачення", "Сторітелінг" відділу ІТА 
"ЮН-ПРЕС" Київського Палацу дітей та 
юнацтва, професійний актор, режисер 
театру та кіно, проф. музикант та співак, 
досвідчений журналіст, автор та ведучий 
програм на ТБ 

 Нова українська 
школа: 
нормативно-
правове 

Онлайн, 
13.00-15.00 

Вебінар Учасники заходу ознайомляться з Державним 
стандартом базової загальної середньої освіти (2020 р.) 
у відповідності до вимог програми Нової української 

Ірина Корнієнко 
методист НМЦ професійного розвитку 
педагогічних працівників ІПО Київського 
університету імені Бориса Грінченка 



забезпечення ЗЗСО 
з предмета: 
«Фізична культура» 

школи: освітня програма, навчальні програми, 
календарно-тематичне планування. 

Юрій Черпак 
старший викладач кафедри дошкільної та 
початкової освіти ІПО Київського 
університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук 

10 Основи методології 
та організації 
учнівських 
наукових 
досліджень у 
технічних науках 

Онлайн, 
14.00-15.00 

Вебінар Аналіз дослідницьких проєктів секцій 
«Матеріалознавство», «Науково технічна творчість та 
винахідництво», «Технологічні процеси та перспективні 
технології» на Всеукраїнському етапі Конкурсу-захисту 
МАН 2019-2021.  

Анатолій Мініцький 
доцент Інституту матеріалознавства та 
зварювання ім. Є.О. Патона НТУУ «КПІ 
імені Ігоря Сікорського», доктор технічних 
наук, керівник секції 
«Матеріалознавство» відділення 
Технічних наук Київської МАН 

11 The Value of active 
listening in the 
classroom 

Онлайн, 
15.00-16.00 

Майстер-
клас 

1. What’s active listening?  
2. The differences between active and passive listening. 
3. Benefits of active listening for teachers and students  

Інга Апостолака 
кандидат економічних наук, доцент, 
засновниця та керівниця проєкту проєкту 
«Loudspeaker. Express youself!» 
(ефективна комунікація та публічні 
виступи англійською мовою), керівник 
проєктів відділення Іноземної філології та 
зарубіжної літератури Київської МАН 

12 Мистецтво бути 
щасливою 
людиною. За 
мотивами арт-
терапії 

Онлайн, 
15.00-17.00 

Вебінар Як розірвати замкнене та заклопотане «коло 
дорослості» та додати у власне життя кольорів 
натхнення, творчості, захоплення та радості – про це 
можна дізнатись під час нашої арт-терапевтичної 
зустрічі.  
Беріть з собою кольорові олівці, фарби, воскову або 
масляну крейду, білий папір, серветки. І головне – 
дозвольте собі дитяче очікування дива. Ми спробуємо 
те диво зробити наочним та піднесеним.  

Олена Мерзлякова 
кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри освітнього лідерства ІПО 
Київського університету імені Бориса 
Грінченка, арт-терапевт 
Ганна Коцюба 
кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри освітнього лідерства ІПО 
Київського університету імені Бориса 
Грінченка, арт-терапевт 

13 Академічна 
доброчесність: 
просто про складне  

Онлайн, 
16.00-17.00 

Лекція Лекція присвячена основним формам порушень 
академічної доброчесності: плагіату, самоплагіату, 
списуванню, тощо. Під час цього заходу ви дізнаєтесь, 
чому важливо уникати академічного шахрайства, у яких 
ситуаціях здобувачі освіти вдаються до нього; якими 
можуть бути наслідки подібних порушень. Також ви 
отримаєте практичні рекомендації, як дотримуватися 

Катерина Годік 
молодший науковий співробітник відділу 
компаративістики Інституту літератури ім. 
Т.Г. Шевченка НАН України, кандидат 
філологічних наук, керівник секції 
фольклористики відділення Української 



 

 

 

 

 

  

академічної доброчесності і при цьому не робити зайвої 
роботи та подавати свої наукові праці, не порушуючи 
дедлайнів.  

філології та мистецтвознавства Київської 
МАН 



27 жовтня 
Середа 

1 Сучасний 
український 
правопис 

Онлайн, 
10.00-11.00 

Семінар Семінар проводиться в рамках Національного проєкту з 
тестування та вивчення української мови. Протягом 
однієї години слухачі дізнаються, які нововведення 
з'явилися в українському правописі у 2021 році, 
зокрема: як правильно застосовувати фемінітиви, які є 
правила написання власних назв, які фрази доречно 
використовувати в повсякденному житті й на роботі, а 
яких краще уникати. Також тренерка надасть 
рекомендації щодо використання корисних ресурсів 
для удосконалення мови. 

Олена Даниліна 
кандидат філологічних наук, доцент, 
тренерка курсів української мови для 
дорослих, курсу креативного письма для 
підлітків, курсів академічного письма в 
Лабораторії ефективних досліджень 
SSLab; літературознавиця й критикеса, 
редакторка художніх і наукових видань 
(серія “Шкільна бібліотека” видавництва 
“Фоліо”); педагогиня-коуч, викладачка, 
казкотерапевтиня й письменниця 

2 Уявлення педагогів 
і учнів про 
взаємовідносини. 
Результати 
дослідження 

Онлайн, 
10.00-11.00 

Презентаці
я 

досліджен
ня  

Презентація результатів, отриманих під час якісного 
дослідження, що проводилось у лютому – квітні 2021р. 
Центром психічного здоров’я та психосоціального 
супроводу НаУКМА, громадською організацією «Слова 
допомагають» за фінансової підтримки PORTICUS. 
Дослідження проводилось у 10-ти областях України 
серед 300 дітей у віці 8 – 16 років, які навчаються 20-ти 
в сільських та міських закладах загальної середньої 
освіти (ЗЗСО), серед 100 педагогів, які працюють у цих 
ЗЗСО, 80 батьків дітей, які були залученні в дослідження.  
Цифри в інфографіці свідчать про кількість найбільш 
часто згадуваних респондентами тверджень.  
 

Сергій Богданов  
кандидат психологічних наук, керівник центру 
психічного здоров'я і психосоціального 
супроводу НаУКМА 

 
Ірина Іванюк  
кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник інституту інноваційних 
технологій і засобів навчання НАПН України 

3 «Поговоримо про 
гроші?!» 

Онлайн, 
10.00-11.00 

Тренінг Що таке бюджет родини і країни? Як працюють банки? 
Як оптимально витрачати гроші? – Фінансова 
грамотність вчителя і учня. 
Чи можна навчити фінансової грамотності дітей у межах 
одного предмету чи курсу? – інтегроване навчання 
фінансової грамотності як нагальна потреба сьогодення 
й вимога сучасної школи. 

Оксана Казак 
кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри фінансів та економіки 
Київського університету імені Бориса 
Грінченка, методологиня освітніх курсів та 
програм, експертка з акредитації освітніх 
програм 

4 "Дрони: розвиток 
та перспективи" 

Офлайн, 
10.00-11.00 

Лекція Основні сфери розвитку дронів та їх застосування як 
інноваційне рішення 

Валерій Марченко  
зав. лабораторії робототехніки Київського 
Палацу дітей та юнацтва  



5 Освіта в Новій 
українській школі 
про зміну клімату 

Онлайн, 
11.00-12.00 

Вебінар Буде представлено систему роботи вчителя початкових 
класів та вчителя природничих дисциплін щодо 
реалізації курсу за вибором для учнів ЗЗСО «Кліматична 
абетка». Практичний блок вебінару – ознайомлення з 
простими щоденними діями, що допоможуть 
сповільнити наступ зміни клімату 

Ірина Санковська 
викладач кафедри дошкільної та 
початкової освіти  
 

6 Soft skills та digital 
skills, як запорука 
професійного 
успіху 

Онлайн, 
11.00-12.00  

Вебінар Про важливість і способи формування універсальних 
навичок, які реалізуються у всіх сферах діяльності і 
стають сьогодні надзвичайно популярними, адже 
спрямовані на розширення особистісних та професійних 
компетенцій таких як креативність, інтелектуальний 
розвиток, критичне мислення, комунікабельність, 
уміння працювати в команді. 

Поліна Прохорчук 
доктор філософії, асистент кафедри 
педагогіки  

7 «Правильно навчає 
той, хто навчає 
цікаво» А. 
Ейнштейн 

Онлайн, 
11.00-12.00 

Майстер-
клас 

Вчителі ознайомляться з методичними підходами до 
комплексного впровадження сучасних освітніх 
технологій на уроках суспільних дисциплін в контексті 
реалізації програми «Нова українська школа». 

Фелікс Левітас 
завідувач кафедри історичної та 
громадянської освіти ІПО Київського 
університету імені Бориса Грінченка, 
доктор історичних наук, професор, 
заслужений працівник культури України 
Олександр Трухан 
доцент кафедри історичної та 
громадянської освіти ІПО Київського 
університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук 

8 «Імплементація 

міжнародних 

програм в 

національний 

освітній простір». 

Практичний досвід. 

Робоча мова-

англійська. 

Онлайн, 
11.00-12.00 

Форум Oстаннім часом усе частіше й частіше говорять про 

білінгвальну освіту. Модель білінгвального навчання в 

цей час можна зустріти вже й у дошкільних дитячих 

закладах, наприклад, Crayon International Preschool у 

Києві. Освіта у такому закладі не про поглиблення 

вивчення іноземних мов. Освіта у такому закладі має на 

увазі активну практику навчання (вивчення предметів) 

відразу двома мовами. І для успішної реалізації 

концепції двомовної освіти, найважливішим фактором є 

вибір та імплементація міжнародної програми у 

національний освітній простір. 

Людмила Співакова 

старший викладач кафедри мовно-

літературної освіти  



9 Оцінювання 

навчальних 

досягнень 

молодших 

школярів  з 

англійської мови за 

програмою Нової 

української школи. 

Онлайн, 
11.00-12.00 

Cемінар НУШ передбачає перехід від сумативного до 

формувального навчання учнів, і це викликає найбільше 

питань не тільки в учителів, але й у дітей та їх батьків. Як 

перейти від оцінювання навчання до оцінювання для 

навчання, як зламати багаторічні стереотипи і узгодити 

між собою різні види оцінювання – ось основні питання, 

на які ми спробуємо знайти відповідь. 

Людмила Жарікова 

старший викладач кафедри мовно-

літературної освіти, методист  

10 Новий український 
правопис в 
медійних текстах  

Онлайн, 
11.00-12.00 

Вебінар Лайфхаки до створення коротких медіатекстів за новим 
правописом   

Жанна Сташко 
зав. відділу "ІТА "ЮН-ПРЕС", керівник 
гуртків "Укр. мова. Редагування", 
"Журналістика для всіх". Екс редактор 
всеукраїнських газет видавничого дому 
"Шкільний світ", "Завуч", "Географія. 
Краєзнавство. Туризм", журналу "Школа" 

11 Наукові досягнення 
вітчизняної геохімії  

Офлайн, 
11.00-12:30 

Лекція та 
екскурсія  

Виступ провідних науковців Інституту геохімії та 
рудоутворення  
ім. М.П. Семененка НАН України та відвідання 
відомчого музею  

Іван Савчук - модератор 
кандидат географічних наук, завідувач 
відділення наук про Землю Київської МАН 
Віталій Сукач - експерт 
доктор геологічних наук, старший 
науковий співробітник відділу геології та 
геохімії рудних родовищ Інституту геохімії 
та рудоутворення           ім. М.П. Семененка 
НАН України, секретар Національного 
стратиграфічного комітету України, 
керівник секції геології, геохімії та 
мінералогії відділення наук про Землю 
Київської МАН 

12 Управління 
різноманіттям в 
закладах освіти 

Офлайн, 
11.00-13.00 

Тренінг Концепція управління різноманіттям. 
Вплив стереотипів на суспільні відносини. Інструменти 
запобігання дискримінаційним проявам. 
Ефективна комунікація та управління різноманіттям 

Ольга Тарасенко 
практична психологиня Київського Палацу 
дітей та юнацтва, сертифікована тренерка 
з питань управління різноманіттям 

13 Лідерство у закладі 
загальної середньої 
освіти 

Онлайн, 
12.00-13.00 

Вебінар Аналізується сутність та специфіка поняття «лідерство», 
відслідковується еволюція розуміння та сприйняття 
лідерства за останнє століття. Вичленовуються 
характерні ознаки, прояви лідерства як нової парадигми 

Костянтин Линьов 
к.н.держ.упр., доцент, завідувач кафедри 
освітнього лідерства Київського 
університету імені Бориса Грінченка 



управління закладом освіти. Пропонуються шляхи для 
запровадження лідерства у практику діяльності ЗЗСО. 

14 Українська народна 
пісня в житті та 
творчості Тараса 
Шевченка (за 
мемуарними 
джерелами). (Із 
циклу «Історії життя 
великих українців і 
українок та їхнє 
використання в 
сучасній освітній 
практиці») 

Онлайн, 
12.00-13.00 

Вебінар 
(інтерактив

на 
лекція) 

Безперечно Тарас Шевченко є найвідомішим українцем 
у світі. Однак питання про те, як він став «Великим 
Кобзарем», «першим українцем із правдивою 
національною свідомістю», «феноменальним, може, 
єдиним з’явище у всесвітній історії», «національним 
пророком», «українським месією» тощо досі турбує 
дослідників і шанувальників його творчого генія. Одна з 
відповідей у тому, що джерелом натхнення й ідейної 
спрямованості Шевченка-Кобзаря був український 
пісенний фольклор. Разом дослідимо проблему 
«Українська пісня в житті та творчості Тараса Шевченка» 
за допомогою численних спогадів та матеріалів 
поетових сучасників. Шевченко постане перед нами 
артистом-співаком, видатним знавцем та чудовим 
виконавцем народних пісень. Дізнаємося про улюблені 
пісні поета, його голос, репертуар, манеру виконання 
тощо. Зрозуміємо, чому, на думку Миколи 
Костомарова, творчість Шевченка «була сама по собі 
народною піснею». 

Юрій Беззуб 
старший викладач кафедри історичної та 
громадянської освіти ІПО Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

15 Психо-фізична 
реабілітація дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами в 
умовах закладу 
освіти 

Офлайн, 
12.00-16.00 

Практичне 
заняття 

Сенсорна інтеграція та психогімнастика в корекційно-
розвивальній роботі з дітьми з особливими освітніми 
потребами. Масаж: як, коли, навіщо використовувати в 
реабілітації дітей з особливими освітніми потребами. 

Вікторія Пеценко 
викладач кафедри дошкільної та 
початкової освіти  
 

16 Сучасні цифрові 
освітні тренди 

Онлайн, 
12.30-14.00 

майстер-
клас 

Цифрова трансформація різних галузей людської 
діяльності, зміна освітньої парадигми (дитиноцентризм, 
особистіно-орієнтоване навчання, проєктний підхід до 
навчання та ін.), освітній процес в умовах пандемії та ін. 
Обізнаність освітян у сучасних освітніх трендах. 

Василь Єфименко 
декан факультету інформатики НПУ імені 
М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних 
наук, доцент; керівник секції «Інтернет 
технології та мультимедійні системи, 
навчальні та ігрові програми» відділення 
Комп`ютерних наук Київської МАН 
Оксана Струтинська 



доктор педагогічних наук, доцент, 
заступник декана факультету інформатики 
НПУ ім. М.П.Драгоманова 

17 "Аrt around" 
Оригінальні 
штампи для 
творчості. 

Офлайн, 
13.00-14.00 

Майстер-
клас 

Викидайте пензлі, ховайте подалі заяложені трафарети 
і гумові штампи! Вони вам більше не знадобляться. 
Адже будь-який стильний принт на улюблену футболку, 
скатертину чи просто папір можна нанести за 
допомогою фруктів та овочів і це дуже просто! 

Наталія Моргун 
завідувачка лабораторії Екології 
Київського Палацу дітей та юнацтва  

18 Використання 
сучасних мобільних 
відеотехнологій 
для викладачів 

Онлайн, 
13.00-14.00 

Вебінар Навчимо як якісно знімати та монтувати телефоном 
застосовуючи сучасні мобільні відеотехнології  

Анна Полісученко 
к.н. із соціальних комунікацій, викладач, 
журналіст, керівник гуртків 
"Телекоресрпондент", "Режисер 
монтажу" відділу відділу ІТА "ЮН-ПРЕС" 
Київського Палацу дітей та юнацтва 

19 Лего - іграшка чи 
матеріал для 
занять? 

Офлайн 
13.00-14.00 

Лекція Залучення Lego наборів для вивчення природничих 
дисциплін. 
Ефективний розподіл матеріалів (Lego наборів) для 
великої кількості дітей. 
Вивчення фізичних та математичних понять в легкому та 
цікавому для дитини форматі. 

Тетяна Чулова 
зав. лабораторії моделювання, керівник 
гуртка "Технічне конструювання для 
початківців" Київського Палацу дітей та 
юнацтва 

20 «Три кроки до 
створення 
ефективних 
презентацій» 

Онлайн, 
13.00-15.00 

Тренінг 
(передбачає 
виконання 

завдань 
учасниками, 

тож буде 
актуальним 

наявність 
комп’ютера) 

Створення презентацій – це універсальна навичка, яка 
знадобиться практично на будь-якій посаді. На жаль, 
часто ми стаємо свідками відверто нудних презентацій, 
які не підсилюють доповідача. Часом ми можемо 
знайти загальні поради, якою ж має бути хороша 
презентація, але не знаємо як конкретно це реалізувати. 
Тренінг дасть небанальні інструменти для банальних 
тем: робота із зображеннями, текстом та оформлення 
слайдів) 

Світлана Завалішина 
кандидат педагогічних наук, 
сертифікований тренер, педагог STEM-
школи INVENTOR, тренер і методолог 
Освітнього Хабу міста Києва 

21 Педагогічні 
практики реалізації 
Базового 
компоненту 
дошкільної освіти 
(Державного 
стандарту 
дошкільної освіти) 

Офлайн, 
13.00-15.00 

Тренінг Ознайомлення з особливостями Державного стандарту 
дошкільної освіти та практичне вправляння педагогів в 
оволодінні педагогічними практиками, що орієнтовані 
на формування компетентностей дітей дошкільного 
віку. 

Олена Таран 
старший викладач кафедри дошкільної та 
початкової освіти  
 



  

22 Методи активізації 
навчального 
процесу: сучасні 
тренди 

Онлайн, 
14.00-15.00 

Вебінар По підсумках конференції Центру розвитку кадрового 
потенціалу навчального закладу Сумського державного 
університету 

Ганна Сарибога 
старша викладачка кафедри Електронних 
пристроїв та систем Факультету 
електроніки НТУУ «КПІ імені Ігоря 
Сікорського», керівниця Навчально-
наукового Центру «Noosphere Engineering 
School KPI», керівниця секції «Smart-
технології, мікроконтролери та 
роботизовані системи» відділення 
Технічних наук Київської МАН 

23 Інклюзивний театр 
- особливості 
роботи 

Онлайн, 
14:00-15:00 

Вебінар "Інклюзія"- дуже популярний термін у наш час, але що 
таке інклюзія у творчому дитячому колективі. 
Особливості спілкування з вихованцями у колективі. 
Індивідуальний підхід при груповій роботі. Як 
перетворити вихованців з різними можливостями у 
одну команду. На що звернути увагу при підборі 
репертуару, щоб досягти реабілітаційної мети. 

Олена Гутник 
керівник гуртка "Інклюзивний театр 
"Перспектива" Київського Палацу дітей та 
юнацтва 

24 Організація 
дистанційного 
навчання на прикладі 
роботи гуртка 
відеошкола 
«ArtCinema» 

Онлайн, 
15:00-16:00 

Майстер-
клас  

Про організацію дистанційного навчання на прикладі 
роботи гуртка «ArtCinema»  

Наталія Розпутня  
керівник гуртка «ArtCinema» 

25 Необхідність нових 
освітніх підходів та 
стратегій 
комунікації як 
виклик часу 

Онлайн, 
15.00-16.00 

Тренінг 1. Одностороння та двостороння комунікація. 
2. Недоліки односторонньої комунікації. 
3. Гнучка та еластична комунікація. 
4. Роль комунікації в формуванні мережі інфлюєнсерів. 
5. Сторітейлінг окремої освітньої структурної одиниці як  
необхідна складова ефективної комунікації. 
6. Брендування власної освітньої траєкторії. 
Необхідність визначення цільової освітньої аудиторії. 

Тетяна Кот - модератор 
завідувачка відділення Філософії та 
суспільствознавства Київської МАН 
Катерина Гончаренко - експерт 
доцентка кафедри філософії 
Національного педагогічного університету 
ім. М.П. Драгоманова, кандидатка 
філософських наук, керівник секції 
філософії відділення Філософії та 
суспільствознавства Київської МАН  



28 жовтня 
Четвер 

1 Науковий метод в 
STEAM-проєктах 

Онлайн, 
10.00-11.00 

Інтерактив
на лекція 

Ми розглянемо особливості STEAM-проєктів, їх 
структуру, обмеження та переваги в сучасних реаліях; 
обговоримо тонкощі реалізації наукового методу під час 
роботи над STEAM-проєктом; подискутуємо про те, як 
не перетворити STEAM в розваги й отримати 
максимальний розвиток необхідних у житті навичок 

Ольга Казакова 
сертифікована Collegium Wratislaviense 
(Польща) тьюторкиня ІІ ступеня, Тренерка 
International Academy of Tutoring, 
викладачка біології, хімії та курсу 
«Science» альтернативної школи 
SchoolinG, аспірантка кафедри соціальної 
філософії, філософії освіти та освітньої 
політики НПУ ім. М.П. Драгоманова, 
методистка відділення Хімії та біології 
Київської МАН.  

2 Київ педагогічний Онлайн, 
10.00-12.00 

Вебінар Подається інформація про розвиток освіти м. Києва 
(кінець ХІХ – початок ХХ століття). Висвітлюється 
життєвий та творчий шлях педагогів ХХ століття на тлі 
історії м. Києва (О. Анохін, Т. Лубенець, К. Ушинський, 
В. Сухомлинський). Ознайомлення з інформаційними 
ресурсами “Видатні педагоги України та світу”, які 
готують фахівці провідних бібліотек України. 

Оксана Матвійчук 
доцент кафедри освітнього лідерства ІПО 
Київського університету імені Бориса 
Грінченка 
Наталія Петрощук 
доцент кафедри історичної та 
громадянської освіти ІПО Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

3 Модельна 
навчальна 
програма «Фізична 
культура. 5-6 класи 
(за програмою 
Нової української 
школи) 

Офлайн, 
І група: 
10.00 

ІІ група: 
13.15 

Практичне 
заняття 

Аналіз Модельної навчальної програми «Фізична 
культура 5-6 класи». Опанування нових підходів, форм 
проведення уроків фізичної культури, оцінювання 
досягнень учнів.  

Черпак Юрій 
старший викладач кафедри дошкільної та 
початкової освіти, кандидат педагогічних 
наук  
 

4 Технології розвитку 
пам’яті молодших 
школярів 

Офлайн,  
10.00-16.00 

Тренінг Ознайомлення педагогів з технологією мнемотехніки; 
вправляння у практичному застосуванні задля 
забезпечення продуктивності освітнього процесу та 
формування навичок самонавчання. 

Ольга Третяк 
доцент кафедри дошкільної та початкової 
освіти, кандидат педагогічних наук  

5 Позашкілля у 
дистанційному 
форматі  

Онлайн, 
11.00-12.00 

Вебінар Онлайн освіта та дистанційне навчання. Особливості 
дистанційного формату в позашкільній освіті. 
Онлайн ресурси та платформи. 
Підготовка матеріалів для проведення занять в різних 
формах. 

Людмила Булигіна 
асистент кафедри інформаційної безпеки 
фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ 
імені Ігоря Сікорського», керівник секції 



Проведення заходів в онлайн форматі «Кібербезпека» відділення Безпеки та 
оборони Київської МАН 

6 Система роботи з 
текстом на уроках 
української мови в 
контексті вимог 
Державного 
стандарту базової 
середньої освіти. 

Онлайн, 
11.00-12.00 

Вебінар Упровадження Концепції НУШ у закладах загальної 
середньої освіти має відбуватися через реалізацію 
вчителями нових підходів, зокрема опрацюванні на 
уроках навчального тексту з акцентуванням на 
сприйнятті актуалізованих у ньому цінностей, створенні 
тексту як засобу комунікації, взаємодії та 
позиціонування себе як мовної особистості. 

Наталія Дика 
завідувач кафедри мовно-літературної 
освіти, кандидат педагогічних наук, 
доцент 
Олександра Глазова 
доцент кафедри мовно-літературної 
освіти, кандидат педагогічних наук 

7 Онлайн майстерня 
з цифрового 
громадянства й 
безпеки 

Змішаний 
формат: 
офлайн/ 
онлайн, 

 
11.00-13.00 

Майстер-
клас 

Під час заходу учасники опрацюють цифрові 
інструменти й можливості Google, які представлені в 
посібнику з цифрового громадянства й безпеки. 
Захід проводиться з трансляцією через прямий ефір 
YouTube (за підтримки Google Україна).  

Антоніна Букач 
Модератор 
сертифікований Google for Education 
Trainer, директорка Академії Цифрового 
Розвитку, 
авторка курсів дистанційного навчання з 
цифрової грамотності для різних категорій 
користувачів 

8 «Проєктний 
менеджмент в 
освітньому поцесі» 

Онлайн, 
12:00-13.00 

Майстер-
клас 

Організація ефективної роботи навчального закладу 
передбачає використання проєктних підходів. Також 
проєктний менеджмент може бути корисний для 
кожного педагога під час викладання свого предмета і 
організації міжпредметних зв’язків. 

Володимир Азовський 
засновник консалтингової компанії 
«Інхаус Консалтинг», тренер-методолог 
Освітнього Хабу міста Києва та Української 
школи урядування 

9 Приготування 
пілінгу для шкіри 
рук та тіла 

Онлайн,  
12.30-14.00 

Майстер-
клас 

Як приготувати косметичний засіб з максимальною 
користю та мінімальними витратами коштів та часу. 

Євгенія Тищенко 
керівниця гуртка "Косметологія 
Київського Палацу дітей та юнацтва 

10 Баланс у стосунках: 
дома і на роботі 

Офлайн, 
14.00-16.00 

Тренінг Що таке «work-life balance». Як підтримувати баланс. Альона Бурмак 
практична психологиня-методистка 
Київського Палацу дітей та юнацтва, 
сімейна системна психологиня, арт- 
терапевтка 

11 Основні шляхи 
оптимізації 
інклюзивного 
супроводу у системі 
освіти 

Онлайн, 
15.00-16.30 

Вебінар Розглядається феномен толерантності. Через практичні 
вправи учасники вебінару шукають шляхи формування 
толерантної свідомості учасників освітнього процесу та 
атмосфери прийняття «інших» (дітей з особливими 
потребами»). На вебінарі будуть надані конкретні 
практики формування безпечного середовища у закладі 
освіти. 

Ольга Хмелєва-Токарєва 
ст. викладач кафедри освітнього лідерства 
Київського університету імені Бориса 
Грінченка 

https://www.youtube.com/watch?v=1S2SHh1O_88
https://www.youtube.com/watch?v=1S2SHh1O_88


29 жовтня 
П'ятниця 

1 Підвищення 
інтересу дітей та 
молоді до гуртків 
через залучення їх 
до процесу 
прийняття рішень. 
Досвід Всесвітнього 
скаутського руху 

Онлайн, 
10.00-11.00 

Вебінар Майже всі педагоги, що працюють з дітьми в системі 
позашкільної освіти, стикаються з низькою мотивацією 
дітей до відвідування гуртка (навіть якщо напрямок 
гуртка цікавий дитині). Рішення цієї ситуації є 
комплексним. Одним з найважливіших етапів є 
залучення дітей та молоді в процеси прийняття рішень 
щодо роботи гуртка в якості повноправних партнерів. Як 
це зробити, що можна назвати участю молоді в 
прийнятті рішень, а що ні, ви почуєте та побачите на 
цьому вебінарі.  

Володимир Ізварін  
завідувач кабінету, керівник гуртка 
Київського Палацу дітей та юнацтва 

2 Як цікаві задачі 
розвивають логічне 
мислення 
молодших 
школярів на уроках 
математики  

Офлайн,  
10.00-16.00 

Майстер-
клас 

Визначимо фактори та умови ефективної 
інтелектуальної діяльності учнів у процесі розв’язування 
задач. Знайдемо шляхи удосконалення роботи вчителя 
на уроках математики.  

Світлана Цибульська 
старший викладач кафедри дошкільної та 
початкової освіти, кандидат педагогічних 
наук  
 

3 Вплив духовно- 
моральних 
цінностей на 
розвиток мовної 
особистості учня  

Офлайн, 
11.00-12.00 

Семінар Проблема духовно-морального вибору належить до 
числа питань, які мають глобальний характер, до того ж 
її актуальність останнім часом зросла у зв’язку із різким 
зниженням значущості моральних і духовних норм та 
цінностей. 

Олена Шкіренко 
кандидат психологічних наук, старший 
викладач кафедри мовно-літературної 
освіти  

4 Як пройти через 
інституційний аудит 
і не втратити 
баланс?  

Офлайн, 
11.00-12.00 

Майстер-
клас 

Що таке інституційний аудит? 
Чи можна пережити цю процедуру і не втратити баланс 
ще на стадії підготовки?  
Як не розсіювати увагу на непотрібне і концентрувати 
зусилля лише на важливому? 
Чи є збалансоване життя поза процедурою 
інституційного аудиту? 

Олександр Пошелюжний 
заступник начальника відділу 
інституційного аудиту управління 
Державної служби якості освіти у м. Києві  
Катерина Спітковська  
Директор Гімназії № 107 «Введенська»  

5 Використання 
сервісу Canva для 
створення та 
розробки 
навчальних 
матеріалів 

Онлайн, 
11.00-12.00 

Майстер-
клас 

Навчимось отримувати доступ до тисяч освітніх 
шаблонів для будь-якого предмету.  
Розкрийте свій творчий потенціал, створюйте власні 
дизайни уроків та навчальних матеріалів.  

Ольга Момот  
викладач гуманітарних дисциплін 
Київського фахового коледжу прикладних 
наук 



6 Професійно-
педагогічна 
комунікація 
керівника сучасної 
школи 

Онлайн, 
11.00-12.00 

Майстер-
клас 

Як розширити можливості у мистецтві практичного 
спілкування?  Майстер-клас орієнтує на ефективну 
комунікацію в освітньому просторі й повсякденному 
житті, на розвиток креативності керівників, які не тільки 
досконало знали б технології управлінської діяльності, а 
й уміло використовували мовні ресурси для 
міжособистісної взаємодії в будь-яких виробничих 
ситуаціях. 

Наталія Дика  
завідувач кафедри мовно-літературної 
освіти, кандидат педагогічних наук, 
доцент  

7 Квітка внутрішньої 
сили (на основі 
багатовимірної 
моделі 
стресостійкості 
BasicPH) 

Офлайн, 
11.00-13.00 

Арт- 
практикум 

За допомогою арт-вправ учасники зможуть розширити 
свій "арсенал" засобів подолання стресу та активізувати 
внутрішні ресурси. Мета: активізувати внутрішні ресурси 
учасників та підвищити рівень стресостійкості. 

Олена Гайдаржи  
практична психологиня, керівниця гуртка 
психологічного спрямування Київського 
Палацу дітей та юнацтва 

8 Управлінська 
діяльність вчителя 
зарубіжної 
літератури в 
організації 
самостійної роботи 
учнів 

Онлайн, 
12.00-13.00 

Вебінар Інтеграція у сучасне суспільство вимагає від людини 
усвідомлення своїх потреб і бажань, мобільності, 
гнучкості, здатності до самонавчання упродовж життя й 
професійної вправності. Процес самоусвідомлення й 
самовизначення відбувається під час навчання й одним 
із важливих засобів його активізації є вдало 
організована самостійна робота учнів. В чому сутність 
управлінської діяльності вчителя в організації 
самостійної роботи? Які види самостійної роботи? 
Технології самостійної роботи та їх застосування у 
практичній діяльності вчителя літератури. 

Світлана Сафарян  
доцент кафедри мовно-літературної 
освіти, кандидат педагогічних наук;  
Ірина Кузьменчук  
викладач кафедри мовно-літературної 
освіти  

9 Особистий бренд 
учителя 
(викладача) у 
соціальних 
мережах 

Онлайн, 
13.00-14.00 

Вебінар Інстаграм і Фесйбук. Контент у соцмережах для 
педагога. Зовнішній вигляд сторінок. Чому соціальні 
мережі для педагога, учителя - це важливо? ТОП SMM-
поради та лайфхаки. 

Ярослав Яцевський  
керівник гуртків "SSM просування", 
"Телеграм комунікації" відділу "ІТА "ЮН-
ПРЕС" Київського Палацу дітей та юнацтва  

10 Девіантна 
поведінка підлітків: 
діагностичний 
інструментарій, 
корекція та 
профілактика 

Онлайн, 
14.00-15.00 

Лекція Що таке девіантна поведінка, види та форми. 
Діагностичний і корекціний інструментарій 

Діана Гашимова 
керівник гуртка психологічного 
спрямування Київського Палацу дітей та 
юнацтва 



 

  

11 Знаменні і пам’ятні 
дати у галузі освіти: 
інформаційний 
дайджест 

Онлайн, 
15.00-16.30 

Вебінар Інформування про знаменні та пам’ятні дати у галузі 
освіти, ювілеї українських та зарубіжних письменників, 
діячів науки, культури, мистецтва. Добірка практичних 
матеріалів стане в нагоді при плануванні роботи, 
отриманні компетентної інформації про ту чи іншу 
подію або особу, популяризації ювілейних дат в 
освітньому процесі закладу загальної середньої освіти. 

Оксана Матвійчук 
кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри освітнього лідерства ІПО 
Київського університету імені Бориса 
Грінченка 



Довгострокові курси та інші події 

1 Вихователь 
інклюзивної групи: 
психолого-
педагогічний 
аспект 

Офлайн, 
25-29 

жовтня 
14.30-17.30 

Тематични
й курс 

Суспільний та педагогічний аспекти навчання дітей з 
особливими потребами. Інклюзивна освіта: доступність 
і концепція універсального дизайну. Інклюзивна 
практика: технології, переваги, ризики. Щаслива дитина 
і особливі потреби: психофізіологічній аспект у 
розумінні дій. Освітні потреби та правове підґрунтя 
створення й успішного функціонування інклюзивної 
групи закладу дошкільної освіти.  

Алла Гончаренко  
доцент кафедри дошкільної та початкової 
освіти, канд. пед. наук, доцент   
Наталія Дятленко  
доцент кафедри дошкільної та початкової 
освіти, канд. психолог. наук, доцент   
Валентина Калашник  
директор ЗДО № 138 
Олександр Кочерга 
доцент кафедри дошкільної та початкової 
освіти, кандидат психологічних наук, 
доцент  
Людмила Меленець 
доцент кафедри дошкільної та початкової 
освіти, канд. пед. наук 

2 Навчання вчителів 
початкових класів, 
які працюють за 
новим Державним 
стандартом 
початкової освіти в 
НУШ 

Онлайн,  
25-29 

жовтня 
10.00-13.00 

Навчально-
тренінгове 

заняття 

Опанування методиками компетентнісного навчання, 
особливостями інклюзивної освіти та формувальним 
оцінюванням за Державним стандартом початкової 
освіти. 

Лариса Кравчук 
старший викладач кафедри дошкільної та 
початкової освіти  
Олена Полякова 
старший викладач кафедри дошкільної та 
початкової освіти   

3 Екологічне 
виховання дітей 
дошкільного віку.  
Образотворче 
мистецтво: арт-
терапевтичні 
техніки та вправи 
для емоційного 
перезавантаження. 
Розв’язуємо “дитячі 
проблеми” 
(тривожність, страх, 
агресія): 

Офлайн,  
26-28 

жовтня 
13.00-15.00 

Тематични
й курс 

 
Лекція 
Тренінг 

Майстер-
клас 

Увагу зосереджено на формуванні в дітей практичних 
умінь і навичок взаємодії з природою, вихованні 
дбайливого ставлення до природи. 
Техніки «Нейрографіка», «Монотипія», «Ляпкографія», 
«Ниткографіка», «Вільний рух», «Образ в каракулі», 
«Зентангл», «Дудлінг», що можна використовувати у 
роботі з дітьми та у вільний від роботи час. 
Будуть надані практичні рекомендації щодо корекційної 
роботи з дітьми, подолання тривожного стану з 
використанням методу ігрової терапії. 

Світлана Пазюк  
викладач кафедри дошкільної та 
початкової освіти  
Стелла Лясота  
старший викладач кафедри дошкільної та 
початкової освіти  
Марина Шопіна  
доцент кафедри дошкільної та початкової 
освіти  



 

 

  

психологічна 
підтримка дитини 
дошкільного віку 

4 Георгій Малаков та 
його графічна серія 
"Завойовники 
морів" 

Відеопрезентація  
 

https://drive.google.com/f
ile/d/1toBaGNwrdGLRx3n

FiFallYtLuVGhvY-
R/view?usp=sharing 

Опис серії ліногравюр відомого українського графіка 
Георгія Малакова, присвячений знаменитим піратам. 
Біографії героїв ліноритів. Короткий аналіз мистецького 
стилю автора 

Світлана Елланська  
керівниця гуртка-методистка Київського 
Палацу дітей та юнацтва 
 

5 Десятинна церква. 
Початок 

Відеопрезентація  
 

https://youtu.be/lOXbzHs
QsG8  

Історичний начерк про створення Десятинної церкви, 
багатство її внутрішніх форм, фресок, мозаїк і кам'яних 
деталей... Презентація робіт вихованців гуртка 
"Майстерня стінопису" з нагоди святкування 1025-річчя 
освячення Десятинної церкви, а також присвячена 
храмовому мистецтву Візантії. 

Юлія Копилова 
керівниця гуртка "Майстерня стінопису" 
Київського Палацу дітей та юнацтва 

https://drive.google.com/file/d/1toBaGNwrdGLRx3nFiFallYtLuVGhvY-R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1toBaGNwrdGLRx3nFiFallYtLuVGhvY-R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1toBaGNwrdGLRx3nFiFallYtLuVGhvY-R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1toBaGNwrdGLRx3nFiFallYtLuVGhvY-R/view?usp=sharing
https://youtu.be/lOXbzHsQsG8
https://youtu.be/lOXbzHsQsG8


 

https://forms.gle/QdZ5jgWVy9zaCZaj8

