
Програма роботи 

Всеукраїнського науково-практичного семінару та курсів 

 

18 червня, ВІВТОРОК 

 

900 – 1000 – Реєстрація учасників. Заповнення карток учасників. 

1000 – 1100 –  Відкриття. Наукова доповідь автора та наукового керівника 

педагогічної технології «Росток», доктора педагогічних наук, професора 

Пушкарьової Т.О. 

Обідня перерва – за домовленістю. 

1100 – 1500 – Робота учасників безпосередньо у секціях. 

 

Секція початкової 

школи 

 

1200 – 1500 – Методика викладання інтегрованого курсу 

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

 

Куратор секції Матвійчук В.В. – спеціаліст вищої 

категорії, вчитель-методист, вчитель початкових класів 

Ржищівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 
 

Секція основної 

школи 

1200 – 1500 – Методика викладання математики (5-6 

класи). 

 

Куратор секції Наумова М.В. – спеціаліст вищої 

категорії, вчитель-методист, вчитель математики 

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

50. 

1200 – 1500 – Методика викладання інтегрованого курсу 

«Навколишній світ» (5-6 класи). 

 

Куратор секції Колечко Н.К. – директор, вчитель 

фізики, спеціаліст вищої категорії Миколаївської 

загальноосвітньої школи № 18. 

 

 

 



19 червня, СЕРЕДА 

 

Секція початкової 

школи 

 

900 – 1200 – 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. 
 

Секція основної 

школи 

900 – 1200 – Методика викладання алгебри (7 клас). 

Куратор секції Наумова М.В. – спеціаліст вищої 

категорії, вчитель-методист, вчитель математики 

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

50. 

900 – 1200 – Методика викладання інтегрованого курсу 

«Навколишній світ» (5-6 класи). 

Куратор секції Колечко Н.К. – директор, вчитель 

фізики, спеціаліст вищої категорії Миколаївської 

загальноосвітньої школи № 18. 
 

1200 – 1300 – Обідня перерва 

Секція початкової 

школи 

 

1300 – 1500 – 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. 
 

Секція основної 

школи 

1300 – 1500 – Методика викладання  алгебри (7 клас). 

Куратор секції Наумова М.В. – спеціаліст вищої 

категорії, вчитель-методист, вчитель математики 

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

50. 

1300 – 1500 – Методика викладання інтегрованого курсу 

«Навколишній світ» (5-6 класи). 

Куратор секції Колечко Н.К. – директор, вчитель 

фізики, спеціаліст вищої категорії Миколаївської 

загальноосвітньої школи № 18. 
 

 

1500 – 1600 – Професійна креативність вчителя. 

Сивак О.  – тренер Академії інноваційного розвитку освіти, психолог. 

 

 

 



20 червня, ЧЕТВЕР 

 

Секція початкової 

школи 

 

900 – 1200 – Методика викладання математики. 

Куратор секції Жукова О.І. – спеціаліст вищої категорії, 

вчитель-методист, вчитель початкових класів 

Фастівського НВК “Ліцей — загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2”. 
 

Секція основної 

школи 

900 – 1200 – Методика  викладання елементів теорії 

ймовірностей (6-9 класи). 

Куратор секції Наумова М.В. – спеціаліст вищої 

категорії, вчитель-методист, вчитель математики 

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

50. 

900 – 1200 – Методика викладання фізики (7-9 класи). 

Куратор секції Колечко Н.К. – директор, вчитель 

фізики, спеціаліст вищої категорії Миколаївської 

загальноосвітньої школи № 18. 
 

1200 – 1300 – Обідня перерва 

Секція початкової 

школи 

 

900 – 1200 – Методика викладання математики. 

Куратор секції Жукова О.І. – спеціаліст вищої категорії, 

вчитель-методист, вчитель початкових класів 

Фастівського НВК “Ліцей — загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2”. 
 

Секція основної 

школи 

900 – 1200 – Методика  викладання елементів теорії 

ймовірностей (6-9 класи). 

Куратор секції Наумова М.В. – спеціаліст вищої 

категорії, вчитель-методист, вчитель математики 

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

50. 

900 – 1200 – Методика викладання фізики (7-9 класи). 

Куратор секції Колечко Н.К. – директор, вчитель 

фізики, спеціаліст вищої категорії Миколаївської 

загальноосвітньої школи № 18. 
 

 

1500 – 1600 – Емоційне навантаження. Перезавантаження свідомості дитини. 

Уникнення стресу під час навчання. 

Ліснівська Т.  – тренер Академії інноваційного розвитку освіти. 
 

 

 



 

21 червня, П’ЯТНИЦЯ 

 

Секція початкової 

школи 

 

900 – 1200 – Інформаційні технології у освітньому процесі 

і роботі вчителя. 

 

Куратори секції: Громська О.І. – методист вищої 

категорії відділу проектного управління Інституту 

модернізації змісту освіти, та Рибалко О.О. – кандидат 

педагогічних наук, викладач педагогічного коледжу. 
 

Секція основної 

школи 

900 – 1200 – Методика викладання математики (5-6 

класи). 

 

Куратор секції Наумова М.В. – спеціаліст вищої 

категорії, вчитель-методист, вчитель математики 

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

50. 

900 – 1200 – Методика викладання інтегрованого курсу 

«Навколишній світ» (5-6 класи). 

 

Куратор секції Колечко Н.К. – директор, вчитель 

фізики, спеціаліст вищої категорії Миколаївської 

загальноосвітньої школи № 18. 

 

1200 – Завершення семінару-курсів. Вручення сертифікатів. 

Від’їзд учасників. 

 
 

 

 


