
Розклад роботи 

Всеукраїнського науково-практичного семінару та курсів 

 

27 травня, ПОНЕДІЛОК 

 

1000 – 1100 – Реєстрація учасників. Заповнення карток учасників. 

1100 – 1200 –  Відкриття. Наукова доповідь автора та наукового керівника 

педагогічної технології «Росток», доктора педагогічних наук, професора 

Пушкарьової Т.О. 

1200 – 1230 – Обідня перерва. 

1230 – 1500 – Робота учасників безпосередньо у секціях 

Секція початкової 

школи 

 

1230 – 1330 – Робота майстер-класу з української мови 

«Інтегративно-діяльнісний підхід до викладання 

української мови в 3 класі за педагогічною технологією 

«Росток»». Захід проводить вчитель початкових класів, 

вчитель-методист Української загальноосвітньої школи 

І - ІІІ ступенів №1 Обухівської районної ради Київської 

області Кальчук М.І. 

 

1340 – 1440 – Робота майстер-класу з математики 

«Формування та розвиток предметної математичної 

компетентності в процесі реалізації розвивальної 

технології «Росток»». Захід проводить вчитель 

початкових класів, спеціаліст вищої категорії, вчитель-

методист Ржищівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Матвійчук В.В. 

 

1440 – 1500 – Рефлексія. Нагородження учасників, 

вручення сертифікатів. 

 

 

  



28 травня, ВІВТОРОК 

 

Секція початкової 

школи 

900 – 1200 – Методика викладання математики. Спікер 

спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, вчитель 

початкових класів Фастівського НВК «Ліцей»- 

загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 2 Жукова О.І. 

 

1200 – 1230 – Обідня перерва. 

 

1230 – 1530 – Методика викладання математики. Спікер 

спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, вчитель 

початкових класів Фастівського НВК «Ліцей» – 

загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 2 Жукова О.І. 

 

 

29 травня, СЕРЕДА 

 

Секція початкової 

школи 

900 – 1200 – Методика викладання української мови. 

Куратор секції вчитель початкових класів, вчитель-

методист Української загальноосвітньої школи І - ІІІ 

ступенів №1 Обухівської районної ради Київської області 

Кальчук М.І. 

 

1200 – 1230 – Обідня перерва. 

 

1230 – 1530 – Методика викладання української мови. 

Куратор секції вчитель початкових класів, вчитель-

методист Української загальноосвітньої школи І - ІІІ 

ступенів №1 Обухівської районної ради Київської області 

Кальчук М.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 травня, ЧЕТВЕР 

 

Секція початкової 

школи 

900 – 1200 – Методика викладання інтегрованого курсу 

«Навколишній світ» («Я досліджую світ»). Куратори 

секції: автор та науковий керівник педагогічної 

технології «Росток», доктор педагогічних наук, професор 

Пушкарьова Т.О. та вчитель початкових класів, вчитель-

методист Ржищівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Матвійчук В.В. 

 

1200 – 1230 – Обідня перерва. 

 

1230 – 1530 – Методика викладання інтегрованого курсу 

«Навколишній світ» («Я досліджую світ»). Куратори 

секції: автор та науковий керівник педагогічної 

технології «Росток», доктор педагогічних наук, професор 

Пушкарьова Т.О. та вчитель початкових класів, вчитель-

методист Ржищівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Матвійчук В.В. 

 

 

31 травня, П’ЯТНИЦЯ 

 

Секція початкової 

школи 

900 – 1020 – Робота з електронним підручником. Розробка 

власного електронного підручника та іншого 

електронного контенту для початкової школи. 

Дистанційне навчання. 

Заняття проводить методист вищої категорії відділу 

проектного управління Інституту модернізації змісту 

освіти Громська О.І. 

 

1030 – 1150 – Інформатика в початковій школі. 

Використання електронних додатків до уроків з 

математики та навколишнього світу. 

 

1200 – Заключна конференція. Вручення свідоцтв 

учасникам курсів. 

 

 

 


