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ПРОГРАМА
ІІ КИЇВСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ФОРУМУ
«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ»
23 серпня 2018 р.
Інтерактивні експозиції від видавництв та партнерів у рекреаціях першого
поверху (ВД Освіта, «Грамота», «Генеза», «Літера», «Аспект», International
House, Speak up та інші)

Назва тренінгу/
майстер-класу
Батьки у школі: гості,
спонсори чи партнери?

БУТИ СОБОЮ
10-00 - 11-20
Всього Аудиторія
25

ауд. № 111

Співпереживання – шлях до
порозуміння

30

ауд. № 204

Арт-терапія
педагогу

допомогу

32

ауд. № 205

Психолог: від початківця –
до майстра

30

ауд. № 209

Коли мене розуміють без
перекладача ( психологічний
тренінг)

30

ауд. № 211

Зростає
(педагогічні

55

ауд. № 212

на

особистість
практики для

2

Проводить
О.Мерзлякова, доцент
кафедри
мов
та
літератури ІППО, канд.
псих. наук
О. Хмелєва –Токарєва,
завідувач
НМЦ
практичної психології і
соціальної
роботи
ІППО
Г.Коцюба,
старший
викладач
кафедри
методики дошкільної і
початкової
освіти
ІППО, канд. псих. наук
О.Хоменко, практичний
психолог
НМЦ
практичної психології і
соціальної
роботи
ІППО
С.Олексенко,
практичний психолог
НМЦ
практичної
психології і соціальної
роботи ІППО
Н.Дятленко,
доцент
кафедри методики та

розвитку дошкільнят)

Освітня програма «Абетка
Харчування» - помічник у
формуванні здорових звичок.

90

ауд. № 503

Методика
«пластичного
дзеркала», ігри та вправи,
спрямовані
на
розвиток
навичок спілкування у дітей

40

ауд. № 306

Упередження насильства –
шлях до безпеки особистості

40

ауд. № 307

Мистецтво розуміння емоцій

30

ауд. № 316

Назва тренінгу/
майстер-класу
Науково-методичний
кластер «Нова українська
школа. Технології
моделювання
компетентнісно

ПЕРЕРВА
БУТИ АКТИВНИМ
11.40 – 13.00
Всього
Аудиторія
ауд. № 227

90
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психології дошкільної
та початкової освіти
ІППО,
кандидат
психологічних
наук,
доцент
Є.
Лошкарьова,
керівник
програм
здорового харчування
ТОВ Нестле Україна
Г.Смольникова, доцент
кафедри методики та
психології дошкільної
та початкової освіти
ІППО,
кандидат
психологічних
наук,
доцент
Л.Письмак, соціальний
педагог
НМЦ
практичної психології і
соціальної
роботи
ІППО
Т.Лигомина, викладач
кафедри методики та
психології дошкільної
та початкової освіти
ІППО

Проводить
Н.Дика,
завідувач
кафедри
методики
мов
та
літератури ІППО,
кандидат педагогічних

орієнтованих уроків у
закладах загальної
середньої освіти»
(Захід для вчителів
української мови)

Як навчити дитину вчитися.
Я досліджую світ. 1 клас

30

ауд. № 204

Сенсорні еталони дитини

50

ауд. № 207

Навчання математики в 1
класі у стилі Start-Up

30

ауд. № 209

Про математику з гумором!
Трохи дивно, чи не так?

70

ауд. № 210

Із-за парти в бізнес:
підприємливість
та
фінансова грамотність у
початковій школі.

30

ауд. № 211
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наук, доцент;
О.Глазова,
доцент
кафедри
методики
мов
та
літератури ІППО,
кандидат педагогічних
наук
О. Коршунова,
методист
відділу
STEM-освіти Інституту
модернізації
змісту
освіти
Л. Меленець,
доцент
кафедри
методики та психології
дошкільної
та
початкової
освіти
ІППО, канд. пед. наук
Д. Васильєва,
старший
науковий
співробітник Інституту
педагогіки
НАПН
України,
кандидат
педагогічних
наук,
вчитель
ліцею
«Престиж»
Ю.Захарійченко,
автор підручників з
математики;
О.Олексюк, методист
НМЦ
природничоматематичної освіти та
технологій ІППО
Н.Чанцева,
методист
НМЦ
природничоматематичної освіти та
технологій ІППО

Як
стати
учителем?

улюбленим

55

ауд. № 212

Сучасний Буквар: інновації
+ інтеграція

40

ауд. № 304

Технології сторітеллінгу на
уроках мистецтва

20

ауд. № 305

Кейс
для
вчителя
початкових класів: цікаві
вправи
на
уроках
української
мови
та
інтегрованого курсу "Я
досліджую світ"

70

ауд. № 310

Теорія і практика інтеграції
змісту природничої освіти
(для
учителів,
які
викладають
інтегрований
експериментальний
курс
«Природничі науки»)

30

ауд. № 316
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Ф.Левітас,
завідувач
кафедри
історичної
та
громадянської
освіти
ІППО,
доктор
історичних
наук,
професор
О. Вашуленко,
науковий співробітник
відділу
початкової
освіти
Інституту
педагогіки
НАПН
України
С.Лясота,
методист
науковометодичного
центру
гуманітарної освіти та
виховання ІППО;
Н.Футимська,
методист
науковометодичного
центру
гуманітарної освіти та
виховання ІППО
І. Большакова,
вчитель ТОВ “НВК
“Новопечерська
школа”;
М. Пристінська,
вчитель ТОВ “НВК
“Новопечерська школа”
І. Філоненко,
завідувач
НМЦ
природничоматематичної освіти та
технологій ІППО;
Н. Печерна,
методист
НМЦ
природничо-

Новітні
викладання
мови

методики
англійської

30

ауд. № 405

Нова
школа
нові
можливості: місце STEM в
Новій українській школі

50

ауд. № 409

Сторітеллінг на уроках
природничо-математичного
циклу

45

ауд. № 411

математичної освіти та
технологій
ІППО;
С. Назаренко,
методист
НМЦ
природничоматематичної освіти та
технологій ІППО;
Н. Чанцева,
методист
НМЦ
природничоматематичної освіти та
технологій ІППО
О. Прядко,
директор школи The
Speak Up School; Лора
Крамаренко - Head of
studies школи The Speak
Up School
М. Корнієнко,
учитель
Харківської
гімназії № 55, учительметодист,
заслужений
учитель
України
О. Буковська,
директор КМДШ,
автор підручників;
О. Герасимович,
методист
науковометодичного
центру
гуманітарної освіти та
виховання ІППО

ПЕРЕРВА

Назва тренінгу/
майстер-класу

БУТИ В ТРЕНДІ
13-20 - 14-40
Всього Аудиторія
6

Проводить

Школа лідерства: розвиваємо
заклад освіти

70

ауд. № 114

Навчання математики у стилі
Start-Up (середня та старша
школа)

50

ауд. № 207

Сучасні акценти роботи
керівника ДНЗ та виклики
суспільства

70

ауд. № 210

Освіта
наукового
спрямування: вектори змін

55

ауд. № 212
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К. Линьов, зав. НДЛ
експериментальної
педагогіки
та
педагогічних інновацій
ІППО, канд. наук з
державного управління,
доцент
Д. Васильєва, старший
науковий співробітник
Інституту
педагогіки
НАПН
України,
кандидат педагогічних
наук, вчитель ліцею
«Престиж»
А.Гончаренко, доцент
кафедри методики та
психології дошкільної
та початкової освіти
ІППО, канд. пед. наук,
доцент
Л. Найдьонова,
заступник директора з
наукової
роботи
Інституту політичної та
соціальної психології
Національної академії
педагогічних
Наук
України,
доктор
психологічних наук;
С. Лихота ,
заступник
директора
Національного центра
«Мала академія наук
України»;
Н. Панасенко,
методист
Комунального
позашкільного

Культура
харчування
школі: змінюємо разом!

в

ауд. № 503

90
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навчального
закладу
«Київська
Мала
академія
наук
учнівської молоді»;
Л. Карчина,
завідувач
відділу
навчально-виховної
роботи, керівник секції
«Педагогіка»,
відділення філософії та
суспільствознавства
Комунального
позашкільного
навчального
закладу
«Київська
Мала
академія
наук
учнівської молоді»
І. Пустовалова,
методист
Комунального
позашкільного
навчального
закладу
«Київська
Мала
академія
наук
учнівської молоді»
Є.
Клопотенко,
кулінарний
експерт,
засновник
«Гастромайстерні
Конфітюр»,
автор
першого
в Україні
кулінарного
он-лайн
курсу «Міркувати як
кухар»,
реформатор
культури харчування в
Україні, автор нового
рецептурного збірника
для
шкільного

Діти з особливими освітніми
потребами:
індивідуальна
програма розвитку

50

ауд. № 303

Навчання через дослідження

40

ауд. № 304

Як не заблукати в трьох
соснах: цінності істинні та
псевдоцінності

40

ауд. № 307

Інклюзивний клас - виклик і
нові можливості для вчителя

70

ауд. № 310

Коли хвіст метляє собакою,
або Як не треба вчити
літературу

50

ауд. № 311

Впровадження
підходів
до
закладу освіти

30

ауд. № 405

економічних
управління

9

харчування
Н. Заєркова,
старший
викладач
кафедри
спеціальної
психології, корекційної
та інклюзивної освіти
Інституту
людини
Київського
університету
імені
Бориса Грінченка
О. Дудар,
доцент
кафедри
історичної
та
громадянської
освіти
ІППО,
кандидат
історичних наук
Т. Свирська,
завідувач
НМЦ
гуманітарної освіти та
виховання ІППО;
С. Савченко,
методист
НМЦ
гуманітарної освіти та
виховання ІППО
А. Трейтяк,
викладач
кафедри
методики та психології
дошкільної
та
початкової освіти ІППО
О.Питюр, учитель ТОВ
“НВК “Новопечерська
школа”;
О. Дідур,
методист
НМЦ
гуманітарної освіти та
виховання ІППО
В. Паздрій,
доцент
кафедри
стратегії підприємств,

Педагогіка дитинства

48

ауд. № 407

Математика у 1 класі.
Навчання, орієнтоване на
досягнення учнями успіху

50

ауд. № 409

Переваги
роботи
інклюзивному класі

в

50

ауд. № 403

Успішні освітні практики для
STEM-навчання

30

ауд. № 413

начальник
відділу
профорієнтації,
розвитку
підприємництва
й
лідерства
Київського
національного
економічного
університету
імені
Вадима Гетьмана, к.е.н.
О. Матвійчук,
доцент
кафедри
історичної
та
громадянської
освіти
ІППО,
кандидат
педагогічних наук
О. Онопрієнко,
завідувач лабораторії
початкової
освіти
Інституту
педагогіки
НАПН України
О. Лисиця, Director of
Studies,
IHCYLTтренер,
викладач
англійської в IH Kyiv
І. Василашко ,
завідувач
сектору
підготовки
вчителів
STEM-освіти
відділу
STEM-освіти
ДНУ
«Інститут модернізації
змісту освіти

БУТИ В БЕЗПЕЦІ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «АКАДЕМІЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ»

Назва тренінгу/

Всього
10

Аудиторія

Проводить

майстер-класу
ЗАХИСТИТИ СЕБЕ, ДОПОМОГТИ ІНШИМ
10.00-11.20
Жіноча самооборона

ауд. № 228

І. Кириченко,
викладач
Академії
патрульної поліції
О.
Максимчук,
викладач
Академії
патрульної поліції
Надання
первинної
30
ауд. № 229 В. Черняховський,
домедичної допомоги
викладач
Академії
патрульної поліції
О. Никифорова,
викладач
Академії
патрульної поліції
ТЕМАТИЧНА ДИСКУСІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ
11.40 – 13.00
Як не стати жертвою злочину
30
ауд. № 306 С. Лук’янець,
(превенція
віктимної
викладач
Академії
поведінки)
патрульної поліції
Я. Потапова, викладач
Академії
патрульної
поліції
30

БУТИ РАЗОМ
МАЙСТЕР-КЛАСИ ВІД ПАРТНЕРІВ
Назва тренінгу/
майстер-класу

всього

ауд.

ВИДАВНИЦТВО «ГЕНЕЗА»
10.00 – 11.20
Буквар – перша книга
50
ауд. № 303
пізнання світу і себе в ньому

11

Проводить

С.
Тарнавська,
завідувач
сектору
дидактикометодичного
супроводу
модернізації змісту
освіти
відділу
наукового
та
навчальнометодичного
забезпечення змісту

дошкільної
та
початкової освіти в
Новій
українській
школі
ВИДАВНИЦТВО «ГРАМОТА»
11.40 – 13.00
Коли навчання стає цікавим:
30
ауд. №303
І.Андрусенко,
впровадження
нового
науковий
інтегрованого
курсу
«Я
співробітник відділу
досліджую світ»
початкової
освіти
Інституту педагогіки
НАПН України
Англійська
з
30
ауд. № 205 Т. Бєляєва, автор
першокласниками – легко та
підручника
весело!
«Англійська мова»
DW-Toys
11.40 – 13.00
Термомозаїка
–
гра
зі
30
ауд. №111
Л.Лук’янчук,
строкатої
суміші
менеджер
різнокольорових елементів
департаменту
по
роботі
з
партнерами,
DWToys
ВИДАВНИЦТВО «ГЕНЕЗА»
11.40 – 13.00
Зміст і технології викладання
30
ауд. №316
Л. Масол, кандидат
інтегрованого
курсу
педагогічних наук
«Мистецтво» у 1-му класі
ВИДАВНИЦТВО «ЛІНГВІСТ»
11.40 – 13.00
Англійська мова: від першого
50
ауд. № 403 В.Буренко,
доцент
уроку до ЗНО
кафедри
методики
мов та літератури
ІППО
Київського
університету
імені
Бориса
Грінченка,
канд.
пед.
наук,
доцент
ВИДАВНИЦТВО «ГЕНЕЗА»
13.20 – 14.40
Діти
народжуються
30
ауд. № 305 С.
Тарнавська,
дослідниками
завідувач
сектору
дидактикометодичного
12

супроводу
модернізації змісту
освіти
відділу
наукового
та
навчальнометодичного
забезпечення змісту
дошкільної
та
початкової освіти в
Новій
українській
школі
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
13.20 – 14.40
Дидактичні
та
методичні
50
ауд. № 403 В.Редько, завідувач
засади
компетентнісновідділу
навчання
орієнтованого
навчання
іноземних
мов
іноземних
мов
учнів
Інституту педагогіки
початкової
школи:
НАПН
України,
методологічний семінар
доктор наук, доцент
CREO SINERGHY
13.20 – 14.40
Інтерактивна дошка: відомі та
30
ауд. № 111
невідомі можливості.
ВИДАВНИЦТВО «РАНОК»
10.00 – 11.20
Ігрові технології як ефективна
30
ауд. № 407
стратегія НУШ для навчання
іноземних мов з 1-го класу

А.Малюх,
консультант
інтерактивного
обладнання

з

С. Губарєва,
канд.філол.наук,
співавтор підручника
з англ.мови для 1 кл
"Start Up!";
Л. Залюбовська,
координатор
освітніх
проектів
ініціативи
"GoGlobal"
ГО
"Global Office"
ЦИФРОВЕ ВИДАВНИЦТВО MCFR
10.00 – 11.20
Он-лайн помічники для Нової
45
ауд. № 411 І.Лахнеко, головний
української школи
редактор «Заступник
директора школи»
13

14

