
 

26 серпня 2020 року 

І БЛОК (початкова школа) 
 

1 
"Готуємось до нового 

навчального року" 

 

10:00 – 10:50 

Ольга Самойленко, вчителька початкових класів вищої 

кваліфікаційної категорії Одеської ЗОШ №89, керівниця міського 

методичного об'єднання вчителів початкових класів 

Тетяна Вачева, вчителька початкових класів вищої кваліфікаційної 

категорії Одеської СШ №99,  регіональна тренерка НУШ 

Катерина Золотарьова, вчителька початкових класів вищої 

кваліфікаційної категорії Одеського ліцею № 19 

2 

"Вчитель дітей нового 

покоління" 

 

10:00 – 10:50 

Жанна Шинкарьова, керівниця дитячого центру "Jasminka" (м. Київ) 

3 

"Ознаки навчання учнів на 

засадах компетентнісного 

навчання. Карусель ідей" 

 

11:10 – 12:00 

Світлана Григоращенко, вчителька початкових класів Одеського 

ліцею №9, супервізорка НУШ 

4 

"Складові емоційної стійкості 

сучасного педагога" 

 

11:10 – 12:00 

Олена Мельник, співзасновниця ГО "Студія інноваційних рішень", 

психолог 

5 

"Ефективний онлайн урок із 

молодшими школярами. 

(Effective online lesson with YLs)" 

 

11:10 – 12:00 

Наталя Важенцева, вчителька англійської мови Одеської СШ №69 

6 

“Особливості навчання 

математики в початковій школі: 

початок навчального року 

(2020/2021)  

 

12.20-13.10 

Світлана Скворцова, доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри математики та 

методики її навчання Державного закладу “Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського” 

ІІ БЛОК (загальна середня освіта) 

7 

"Дистанційне та змішане 

навчання. Реалізація принципів 

педагогіки партнерства в умовах 

онлайн освіти" 

 

12:20 – 13:10 

Олег Слушний (м.Вінниця), директор комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради, 

фіналіст національної освітянської премії «Globle Teachers Price 

Ukraine 2019», переможець номінації «Вибір українців»; 

Світлана Міхеєва, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Одеського НВК "Гімназія №7" 

8 

"Як написати статтю у 

педагогічне видання: правила, 

прийоми і лайфґаки" 

 

12:20 – 13:10 

Наталія Харченко (м.Київ), завідувачка лабораторії морального, 

громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем 

виховання НАПН України, проєктна керівниця видавництва 

«Шкільний світ» 

9 

«Проблемна поведінка дитини з 

розладами аутичного спектру на 

уроці, причини протестів і 

методи взаємодії» 

 

13:30 – 14:20 

Ксенія Карбовська, засновниця школи для дітей з особливими 

потребами "Мозаїка" 



 

10 

"Ключові принципи 

всеукраїнського експерименту 

"Мирна школа" 

 

13:30 – 14:20 

Наталія Желєзкова, практичний психолог Одеської СШ №111, 

Олена Мельник, співзасновниця ГО "Студія інноваційних рішень", 

психолог  

 

11 

"Хмарні технології та додатки 

WEB 2.0 у практичній діяльності 

вчителя української мови та 

літератури" 

14:40 – 15:30 

Надія Мостова, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Одеської ЗОШ №85 

12 

"ImaginationWorkout" 

14:40 – 15:30 

Марія Сосновська, вчителька англійської мови Одеської гімназії №5  

27 серпня 2020 року 

ІІІ БЛОК (виховний простір закладу освіти) 

13 

"Інноваційна гуманістична 

виховна система підтримки 

учнів" 

10:00 – 10:50 

Вікторія Хворостянова, методист комунальної установи "Одеський 

методичний центр освітніх ініціатив" 

14 

"Роль закладу освіти в розвитку 

громадянського суспільства в 

Україні" 

11:10 – 12:00 

Артем Кройтор, кандидат політичних наук, учитель історії Одеського 

НВК №4 

15 

"Гуманістичний вибір в 

адмініструванні сучасного 

закладу освіти" 

12:20 – 13:10 

Олена Мельник, співзасновниця ГО "Студія інноваційних рішень", 

психолог 

ІV БЛОК (дошкільна освіта) 

16 

"Впровадження європейського 

досвіду в створенні інноваційно-

сенсорного розвиваючого 

простору в закладах дошкільної 

освіти" 

13:30 – 14:20 

Олена Колохатирська, вихователька Одеського ДНЗ №4 Одеської 

міської ради Одеської області 

17 

"Наступність закладу дошкільної 

освіти та НУШ" 

14:40 – 15:30 

Оксана Турта, вихователь-методист Одеського ДНЗ №1 Одеської 

міської ради Одеської області 

18 

"Дидактичний інструментарій 

сучасного вихователя" 

14:40 – 15:30 

Лідія Стащенко, директорка Одеського ДНЗ № 162 

Олександра Вихрестюк, вихователь-методист Одеського ДНЗ 

№162 Одеської міської ради Одеської області 

 


