
«Інтерактивна школа творчого вчителя» на 2018/19 навчальний рік

/методична підтримка протягом всього року/

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПЕРШІ ПІДСУМКИ ТА ПРОГНОЗИ (12:45 - 20:45)

Запис вебінарів буде розміщено на сайті interactive.ranok.com.ua у розділі «Інтерактивна школа творчого вчителя»

Постійна технічна підтримка 098 037 54 68
Інформаційна підтримка e-ranok@ukr.net

Дата і час Тема вебінару Спікер(и)

ПОЧАТКОВА ШКОЛА
26 лютого 2019 р.

12:45 – 13:00
«Ключові підходи НУШ в сучасному підручнику. 
Інтегрований курс "Українська мова та читання"»

Іваниця Галина Афанасіївна — кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри практичної психології та розвитку особистості, 
проректор з науково- педагогічної та навчально-методичної 
роботи Вінницької академії неперервної освіти

26 лютого 2019 р.
13:00 – 13:25

«Створення сприятливого психологічного клімату в 
колективі для ефективного навчання учнів молодших 
класів»

Оксанич Антоніна — дитячий та сімейний психолог, психолог 
освітнього проекту «Не бий дитину» https://www.facebook.
com/nebyjdytynu/

26 лютого 2019 р.
13:25 – 13:45

«Особливості побудови комплекту підручника 
«Українська мова та читання. Інтегрований курс»

Цепова Ірина Вікторівна — кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри теорії і методики навчання філологічних дисциплін у 
початковій школі ХНПУ імені Г. С. Сковороди, автор понад 100 
робіт з методики навчання читання і письма учнів 1 класу

26 лютого 2019 р.
13:45 – 14:00 «Ігрові технології на уроках французької мови у 

початковій школі» 

Ураєва Ірина Григорівна — методист Волинського ІППО, тьютор 
PROFLE, вчитель лінгвістичної гімназії м. Луцьк, автор 
підручника з французької мови для 2 класу НУШ

26 лютого 2019 р.
14:00 – 14:15

«Підвищення мотивації до навчання через предмет 
німецька мова»

Сотникова Світлана Іванівна — кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри німецької філології та перекладу Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна; викладач 
Мовного Центру Будинку Нюрнберга (партнера Ґете-Інституту в 
м. Харкові); автор серії підручників — переможців 
Всеукраїнських конкурсів та підручника, виданого у ФРН!

26 лютого 2019 р.
14:15 – 14:45

«Як мотивувати дитину до навчання»

Сіткарьова Ірина Олександрівна — дитячий та сімейний 
психолог, аналітично орієнтований психотерапевт, 
нейропсихолог

26 лютого 2019 р.
14:45 – 15:00

«Використання діяльнісного підходу при формуванні 
загальних предметних компетентностей на уроках з 
курсу “Я досліджую світ”»

Тагліна Ольга Валентинівна — доцент кафедри генетики і 
цитології Харківського національного університету імені В. Н. 
Каразіна, кандидат біологічних наук, доцент, учитель біології 
вищої категорії Державного університетського ліцею, учитель-
методист

26 лютого 2019 р.
15:00 – 15:25

«Особливості навчання математики в першому циклі 
початкової школи за навчально-методичним 
комплектом С. Скворцової, О. Онопрієнко»

Скворцова Світлана Олексіївна — член-кореспондент НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
математики та методики її навчання ДЗ «Південноукраїнський 
НПУ ім. К. Д. Ушинського», 10 років викладання математики в 
початкових класах, член робочої групи з розроблення 
Державного стандарту початкової освіти Нової української 
школи (НУШ), співавтор Типової освітньої програми НУШ-1, 
співавтор підручників та експериментальних посібників для 1 і 2 
класів НУШ. 

Онопрієнко Оксана Володимирівна — кандидат педагогічних 
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, 15 років 
досвіду роботи вчителем початкових класів, член робочої групи 
з розроблення Державного стандарту початкової освіти Нової 
української школи (НУШ), співавтор Типової освітньої програми 
НУШ-1, співавтор підручників та експериментальних посібників 
для 1 і 2 класів НУШ. 

26 лютого 2019 р.
15:25 – 15:30

«Коментарі пілотних шкіл щодо результатів апробації 
навчальних посібників видавництва "Ранок" для 2 
класів НУШ»

Майборода Світлана Валеріївна — учитель 2 пілотного класу 
НУШ

26 лютого 2019 р.
15:30 – 15:45

«Формування мовленнєвої компетентності 
другокласників на уроках вивчення української мови 
як державної в школах з російською мовою 
навчання»

Коваленко Ольга Миколаївна — кандидат педагогічних наук, 
доцент, старший науковий співробітник лабораторії 
методичного забезпечення безперервної системної освіти 
«Школа — вищий навчальний заклад», координатор з наукової 
роботи факультету початкового навчання Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; 
досвідчений фахівець у галузі методики навчання української 
мови, автор діючих підручників для початкової школи і понад 
150 праць з питань мовленнєвого розвитку, формування й 
удосконалення навички читання молодших школярів.

26 лютого 2019 р.
15:45 - 16:05 «Нова українська школа: коли на все вистачає часу» Мірошник Ольга — учитель 2 пілотного класу

26 лютого 2019 р.
16:05 - 16:20 «Розвиток предметних компетентностей на уроках 

мистецтв»

Рубля Тетяна Єгорівна — вчитель вищої категорії, вчитель-
методист; відмінник освіти України, автор підручників з 
образотворчого мистецтва та мистецтва для 1 класу

26 лютого 2019 р.
16:20 - 16: 30

«Коментарі методиста, щодо доцільності 
використання підручника "Мистецтво" 1-2 клас»

Чуркіна Вікторія Григорівна — кандидат мистецтвознавства, 
донецт кафедри “Виховання і розвитку особистості



26 лютого 2019 р.
16:30 – 17:00

«Перспективи і проблеми інтегрованого навчання» 

Бібік Надія Михайлівна — академік НАПН України, доктор 
педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник 
відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена княгині 
Ольги ІІІ ступеня, автор понад ста наукових робіт, методичних 
посібників для підготовки і підвищення кваліфікації учителів, 
автор підручників, член робочої групи з розробки Державного 
стандарту початкової освіти Нової української школи (НУШ), 
співавтор Типової освітньої програми НУШ-1.

Корнієнко Марина Михайлівна — учитель інформатики 
Харківської гімназії №55, спеціаліст вищої кваліфікаційної 
категорії, учитель-методист, заслужений учитель України, 
співавтор підручників з інформатики. 

26 лютого 2019 р.
17:00 – 17:20

«Інтегрований курс «Українська мова» НУШ: перші 
підсумки та перспективи» 

Большакова Інна Олексіївна — методист НВК «Новопечерська 
школа», сертифікований тренер Міжнародного проекту «Читання 
і письмо для розвитку критичного мислення», тренер курсу 
«Розвиток критичного мислення» громадської спілки 
«Освіторія», співавтор програми та тренер літньої школи для 
вчителів «Start up #ВЧИТЕЛІВАЖЛИВІ». Тренер НУШ. Співавтор 
підручників і посібників для 1 та 2 класів НУШ. 

Пристінська Марина Сергіївна — заступник директора з 
навчально-виховної роботи, керівник початкової школи НВК 
«Новопечерська школа», співавтор програми та тренер літньої 
школи для вчителів «Start up #ВЧИТЕЛІВАЖЛИВІ». Тренер НУШ. 
Учитель-методист з професійним стажем 24 роки. Учитель-
експерт Microsoft, автор педагогічних публікацій, співавтор 
навчальних та дидактичних посібників. Співавтор підручників і 
посібників для 1 та 2 класів НУШ.

26 лютого 2019 р.
17:20 – 17:30

«Коментарі вчителів щодо результатів навчання за 
посібниками видавництва "Ранок" для 1 класів НУШ»

Шибкова Олена — учитель початкових класів НВК «Гарант», 
тренер НУШ 

26 лютого 2019 р.
17:30 – 17:50

«Інтегрований курс «Українська мова» НУШ: перші 
підсумки та перспективи» 

Большакова Інна Олексіївна — методист НВК «Новопечерська 
школа», сертифікований тренер Міжнародного проекту «Читання 
і письмо для розвитку критичного мислення», тренер курсу 
«Розвиток критичного мислення» громадської спілки 
«Освіторія», співавтор програми та тренер літньої школи для 
вчителів «Start up #ВЧИТЕЛІВАЖЛИВІ». Тренер НУШ. Співавтор 
підручників і посібників для 1 та 2 класів НУШ. 

Пристінська Марина Сергіївна — заступник директора з 
навчально-виховної роботи, керівник початкової школи НВК 
«Новопечерська школа», співавтор програми та тренер літньої 
школи для вчителів «Start up #ВЧИТЕЛІВАЖЛИВІ». Тренер НУШ. 
Учитель-методист з професійним стажем 24 роки. Учитель-
експерт Microsoft, автор педагогічних публікацій, співавтор 
навчальних та дидактичних посібників. Співавтор підручників і 
посібників для 1 та 2 класів НУШ.

26 лютого 2019 р.
17:50 – 18:00

«Коментарі вчителів щодо результатів навчання за 
посібниками видавництва "Ранок" для 1 класів НУШ» Валько Іванна — учитель початкових класів, тренер НУШ

26 лютого 2019 р.
18:00 – 18:20

«Батьки та вчителі як ключові партнери у створенні 
інклюзивного середовища в НУШ»

Зайцев Сергій Володимирович — директор КЗ «Інклюзивно-
ресурсний центр Полтавської міської ради», переможець 
обласного етапу та лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель 
року-2015», ТОП-20 премії «Global Teacher Prize Ukraine»

26 лютого 2019 р.
18:20 – 18:45

«Створення освітнього простору інклюзивного 
навчання дітей з РАС»

Артеменко Антоніна – практичний психолог Інклюзивно-
ресурсного центру Полтавської міської ради. Спеціаліст по 
роботі з дітьми з розладами аутичного спектру. Напрям роботи: 
Прикладний Аналіз Поведінки/Applied Behavior Analyssis (ABA 
терапія)

26 лютого 2019 р.
18:45 – 19:00

«Інноваційність підручника «Математика. 2 клас», 
розробленого за новітніми світовими технологіями»

Гісь Ольга Михайлівна – кандидат фіз.-мат. наук (математичне 
моделювання), психолог, учитель вищої категорії, лауреат 
міжнародної стипендії ім. Фулбрайта в галузі освіти, 
академічний директор Школи вільних і небайдужих (м. Львів), 
автор програми з розвитку продуктивного мислення молодших 
школярів і серії посібників «Планета Міркувань».

26 лютого 2019 р.
19:00 – 19:30 «Чи місце ігровим технологіям в сучасному 

освітньому процесі? Навчайте цікаво та захоплююче 
з допомогою інтерактивних тестів та ігор у Classtime»

Лютинська Марина Олександрівна – експерт від Microsoft 
Україна, сертифікований тренер Microsoft, учитель-експерт 
Microsoft Certified Educator, лауреат Global Teacher Prize Ukraine 
2018 в номінації "Учитель інноватор"

26 лютого 2019 р.
19:30 – 20:00

«Story Time: використання історій в процесі навчання 
іноземної мови»

Любов Залюбовська – координатор освітніх проектів GoGlobal 
Initiative, NGO Global Office, партнера Вид-ва «Ранок»

26 лютого 2019 р.
20:00 – 20:15

«Сучасні інтерактивні технології для ефективного 
навчання англійської мови за концепцією НУШ»

Губарєва Світлана Сергіївна – кандидат філологічних наук, 
співавтор підручника з англ.мови для 1 кл НУШ (держ.
замовлення 2018 р.), бренд-менеджер напряму "Іноземна 
література" Вид-ва "Ранок"

26 лютого 2019 р.
20:15 – 20:45 «Захист дітей від шкідливого контенту в Інтернеті та 

як вести розмови з дитиною про “це”»

Дьякова Анастасія — програмний координатор «Дитинство без 
насильства» офісу Уповноваженого Президента України з прав 
дитини Миколи Кулеби


