
Програма роботи 

Всеукраїнського науково-практичного семінару та курсів 

 

10 червня, ПОНЕДІЛОК 

 

0900 – 1000 – Реєстрація учасників. Заповнення карток учасників. 

1000 – 1100 – Відкриття. 

Привітальний виступ Шуляра В.І. – доктора педагогічних наук, професора 

кафедри теорії й методики мовно-літературної освіти, заслуженого учителя 

України, директора Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

Наукова доповідь Пушкарьової Т.О. – автора та наукового керівника 

педагогічної технології «Росток», доктора педагогічних наук, професора. 

 

1100 – 1400 – Робота учасників безпосередньо у секціях. 

Секція початкової 

школи 

 

1100 – 1120 – Вступне слово Степанець Н.М., доктора 

філософії в галузі освіти, доцента кафедри теорії й 

методики дошкільної та початкової освіти 

Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

1130 – 1400 – Фестиваль професійної творчості за 

педагогічною технологією «Росток». Захід проводять 

Кальчук М.І., автор програми та навчальних посібників 

з української мови, заслужений учитель України, 

вчитель-методист, вчитель початкових класів 

Української загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №1 

Обухівської районної ради Київської області, та 

Матвійчук В.В., вчитель початкових класів, спеціаліст 

вищої категорії, вчитель-методист Ржищівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Олега 

Кошового. 

 

 

11 червня, ВІВТОРОК 

 

Секція початкової 

школи 

900 – 1400 – Методика викладання української мови. 

Куратор секції: Кальчук М.І., автор програми та 

навчальних посібників з української мови, заслужений 

учитель України, вчитель-методист, вчитель початкових 

класів Української загальноосвітньої школи І - ІІІ 

ступенів №1 Обухівської районної ради Київської 

області. 



12 травня, СЕРЕДА 

 

Секція початкової 

школи 

900 – 1400 – Методика викладання математики. Куратор 

секції: Матвійчук В.В., вчитель початкових класів, 

спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист 

Ржищівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 

Олега Кошового. 

 

 

13 травня, ЧЕТВЕР 

 

Секція початкової 

школи 

900 – 1400 – Методика викладання інтегрованого курсу 

«Навколишній світ». Модератори: Колечко Н.К., 

директор, вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії 

Миколаївської загальноосвітньої школи № 18 

Миколаївської міської ради, Даницька М.В., заступник 

директора Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 18, вчитель початкових класів, спеціаліст 

вищої категорії, вчитель-методист. 

 

 

14 травня, П’ЯТНИЦЯ 

 

Секція початкової 

школи 

900 – 1150 – Інформаційні технології в освітньому процесі 

і роботі вчителя. Модератор: Воронцова Е.В., науковий 

співробітник відділу проектного управління ІМЗО. 

 

1200 – Заключна конференція. Вручення сертифікатів 

учасникам курсів. 

Від’їзд учасників. 

 

 

 


