Додаток 1 до листа
КУ «ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР
від 03.06.2022 № 297

Програма інноваційного методичного марафону
«Шлях до педагогічної майстерності»
06.06.2022 – 10.06.2022

День
тижня

Понеділок
06.06.2022

Галузь

Мовнолітературна

Іншомовна

Заходи

Укранська література VS
політика: колоніальні
травми і неколоніальні
виклики

Форма
проведе
ння

Спікери

онлайн

Шаф Ольга Вольтівна,
професор кафедри УУЛ,
ДНУ ім.Олеся Гончара

онлайн

Семешко Ніна Михайлівна,
доцент кафедри УАФ, ДНУ
ім.Олеся Гончара

Посилання
https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3a3uQN9i7wgqKs4F
0pOgqYTnAKh3YDIIFk2LE
cKpJT2CI1%40thread.tacv2/1
654095848213?context=%7b
%22Tid%22%3a%222ce5e11
2-0dbf-4325-b38343c82499c248%22%2c%22O
id%22%3a%2213fc9334a721-4841-8f0c56c0c888aefa%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3aJA7jkYnAlAVeaB
mgA_WKOjVaAC8rdh_s7Qp4psVn081
%40thread.tacv2/1654103744
767?context=%7b%22Tid%2
2%3a%222ce5e112-0dbf4325-b38343c82499c248%22%2c%22O
id%22%3a%22789aff72e144-429a-8d20f89076f6b050%22%7d

Аудиторія

Локація

учителі
української
мови та
літератури та
зарубіжної
літератури

09.00-12.00

учителі
англійської
мови

09.00-12.00

Доповнена реальність у
школі. Робота з
платформою ArBook.

Математична

Природнича

онлайн

онлайн

Доповнена реальність у
школі. Робота з
платформою ArBook.

онлайн

Роман Чванін
Керівник технічної
підтримки застосунка
AR_Book
Співробітник IT компанії
Flexreality (географія,
астрономія, біологія)

професор кафедри
геометрії та алгебри Тушев
Анатолій Володимирович

Роман Чванін
Керівник технічної
підтримки застосунка
AR_Book
Співробітник IT компанії
Flexreality (географія,
астрономія, біологія)

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_OWE1N
2JlMzAtZmIyNy00ZGY2LTk
3YjgtMDliZDBkZWNhY2Ni
%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22591e752
8-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%22e6d3d3929c1c-4d97-97beacc9adc74316%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3aZZbrRdHHyP73El
Mh5F17eHsTHm78gGF1EAr
XINLtPXE1%40thread.tacv2/
1654113755499?context=%7b
%22Tid%22%3a%2225adb1f
7-242d-473c-869c54744235acc8%22%2c%22Oi
d%22%3a%2220020ebfcd68-4199-9abf34f8153b3eb1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_MTcxZD
g0YzItY2UwMS00NWVmL
WE4ZDYtNTQxMzczNGE1
NGVl%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%2259
1e7528-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%22430f2c8f-3b634687-b8b0f8ee889a957f%22%7d

Вчителі
математики ,
біології

Вчителі
математики

Вчителі
географії,
астрономії

12.00-13.00

10.00-11.00

Астрономія
11.00-12.00
Біологія
12.00-13.00
Географія
11.00-12.00

Актуальні проблеми
викладання географії на
сучасному етапі

Лекційно-екскурсійне
заняття

Лекція

офлайн

12.00-15.00 – теоретичні
лекції на історичному
факультеті ДНУ, просп.
Гагаріна, 72, корп 1, ауд.
615.
Лекції «Актуальні
проблеми викладання
географії на сучасному
етапі» –
доценти кафедри географії:
Манюк В. В., Безуглий В.
В., Суматохіна І. М.
ДНУ ім.Олеся Гончара

офлайн

10.00 - Зоомузей.
Кульбачко Ю Л, ДНУ
ім.Олеся Гончара

онлайн

Дергачов Михайло
Петрович, доцент кафедри
прикладної радіофізики,
електроніки та
наноматеріалів , пр. Поля,
37, ДНУ ім.Олеся Гончара

офлайн +
онлайн

Лекція " Хімія в
харчуванні" - старший
викладач кафедри
технології природних і
синтетичних полімерів ,
жирів та харчової
продукції Філінська А. О.

Посилання на пряму
трансляцію

Посилання на пряму
трансляцію
https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_ZjgwNzJ
mNzAtODZlNi00NjE0LTky
YjAtNDM4NmJlNzdkMTI0
%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22591e752
8-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%22430f2c8f-3b634687-b8b0f8ee889a957f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_MmY2Z
DUxNjctOGY4MS00MGE2L
Tk3NzEtYThiMDg3ODExM
2Q4%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%22591
e7528-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%226a79a89064b0-4d1e-b751d4f9ce008de6%22%7d

учителі
географії

учителі біології

12.00-15.00
10.00-13.00
2 корпус
ДНУ
ім.Олеся
Гончара

учителі фізики

10.00-11.30,
пр. Поля, 37

учителі хімії,
НВК148

12.00-14.00

1. Лекція «Актуальні
проблеми викладання
історії України на
сучасному етапі»
2. декан історичного
факультету, професор
кафедри історії України
Світленко С. І.;
лекція «Історична
україністика та прикладна
історія: інноваційні
підходи» -

офлайн+он
лайн

офлайн

Історична

Правова держава

онлайн

1. декан історичного
факультету, професор
кафедри історії України
Світленко С. І.;
2. завідувачка кафедри
історії України, доц.
Посунько О. М.
ДНУ ім.Олеся Гончара
13.00 – 14.00 –
бібліографічний практикум
у Науковій бібліотеці ДНУ.
Практичне заняття
«Новітня література з
історії України» – в.о.
директора
НБ
ДНУ, канд. іст. наук Лучка
Л. М., завідувачка кафедри
історії України, доц.
Посунько О. М.
ДНУ ім.Олеся Гончара

Тертишнік Володимир
Митрофанович, УМСФ

учителі історії
та
громадянської
освіти

11.00-12.45
історичний
факультеті,
просп.
Гагаріна, 72,
корп. 1 ДНУ,
ауд. 510.

13.00-14.00
Науковій
бібліотеці
ДНУ
https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_OGNkO
TU3NTUtODlmYi00NTUwL
WEzZDgtOWQwNWQyNDE
4NGZj%40thread.v2/0?contex
t=%7b%22Tid%22%3a%225
91e7528-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%22430f2c8f-3b634687-b8b0f8ee889a957f%22%7d

учителі
правознавства та
громадянської
освіти

09.00-10.00

Інформатична

"Що змінили поточні
умови у навчанні
програмуванню в школах
України"

Скринкасти як сучасний
інструмент подачі
навчального матеріалу

Мистецька та
технології

Інноваційні ідеї
підручника "Мистецтво"
для 5 класу закладів
загальноїї середньої
освіти

онлайн

Іщеряков Сергій
Михайлович, керівник ГО
“Фундація розвитку
інновацій”, к.т.н., доцент

онлайн

Каштан Віта, к.т.н., доц.
каф. ІТКІ, Дніпровська
політехніка

онлайн

Масол Людмила
Михайлівна, кандидат
педагогічних наук,
професор кафедри
філософії і освіти дорослих
ЦІПО ДЗВО "Університет
менеджменту освіти"
НАПН України

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_YWI2M2
UyMTAtNzY4YS00NTUyL
WEzN2YtNDM4M2U1NzMz
MjQ1%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%2259
1e7528-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%229daa05e468b0-49ae-92c7369b64cdcfda%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3AVdMWjJDpPIw
MFM2b_MqOET96H_k7oeqa
Yxw2z_h2k801%40thread.tac
v2/1654154354473?context=
%7B%22Tid%22%3A%226c
bb82a7-8f8b-4e21-8922e8dd1f03e636%22%2C%22O
id%22%3A%227aa2cb8fbe7c-4b10-a599c3ae1d3548da%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_ZjEyNjM
zYzAtN2RjNy00MTY4LTlm
ZjMtNGJhZTgyNzk2YTAx%
40thread.v2/0?context=%7b%
22Tid%22%3a%22591e7528f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%22430f2c8f-3b634687-b8b0f8ee889a957f%22%7d

Вчителі
інформатики
міста

9:00-10:30

учителі
інформатики

11.00-13.00

учителі
мистецтва

12.00-13.30

Початкова
школа

Ворк-шоп "особливості
організації освітньої
діяльності у Новій
українській школі

офлайн+он
лайн

Якимчикас Євгенія
Василівна
Пісковенко Анжела
Олександрівна
педколедж при ДАНО ДОР

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_Yjk2MD
NlNWMtNDg1MS00NzgxL
WJlZDItYWUwOTY5OWFj
NzE4%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%2259
1e7528-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%22267c62336dfb-4e35-b2d04703ebe6cf16%22%7d

учителі
початкової
школи; 20
офлайн + всі
інші онлайн

10.00-13.00, ,
пр. Поля, 83,
аудиторія
309

учителі
військової
підготовки

09,00-10.00

психологи

09.00-12.00

https://us04web.zoom.us/j/755
15490872?pwd=VOT4jOS_Z
U5FCt8GIFhgFx9VwdjUvv.1
Здоров’язбере
жувальна

Військова підготовка у
сучасних умовах

Психологи

«Проблеми професійної
деформації працівників
освіти»

Управління та
менеджмент

Охорона праці і цивільна
безпека: "Надання

онлайн

Саричев Володимир
Іванович, УМСФ

онлайн

«Проблеми професійної
деформації працівників
освіти», доц. Диса О.В.,
ДНУ ім.Олеся Гончара

Идентификатор
конференции: 755 1549 0872
Код доступа: gmn8Pu
https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3affaHdvvDrbFYnai
ce0yWu_cDydbXwRqwgnq7
XA267E1%40thread.tacv2/165
4175066867?context=%7b%2
2Tid%22%3a%2204415b34f212-4aa9-a37b51d14129b377%22%2c%22O
id%22%3a%2286ae21c1a3c6-4def-8410987b82c897bf%22%7d

Чеберячко Юрій Іванович,
Дніпровська політехніка

https://teams.microsoft.com/l/
meetup-

онлайн

заступники
керівників

14.30-15.30

домедичної допомоги
потерпілим"

Юрист

іншомовна вся галузь
"Трудове законодавство"

1. Інтерактивна майстерка
для вчителів англійської
мови
Іншомовна

Вівторок
07.06.2022

онлайн

Воронько О.О.

учителі
іноземної мови

офлайн

Модератор - Костенко
О.В., консультант КУ
"ЦПР "Освітня траєкторія"
ДМР; Спікер - Дворецька
Ж.Д. учитель КЗО "СШ
№7" ДМР

18 вчителів
англійської
мови офлайн,
матеріали для
опрацювання в
запису

1."Мала академія наук
України : наука-це
суперсила". 2.
"Компетентісне навчання
через залучення до
наукової роботи учня".3.
Тема: Науководослідницька робота крок до
науки.(українська+інозем
на+історія+інформатика)
Інтерактивна майстерня
для вчителів математики

Математична

join/19%3a_XjAIcMKQ404j1
z08ArMtT1jZrtkMSmezSqXe
cj2cU41%40thread.tacv2/165
4237910599?context=%7b%2
2Tid%22%3a%226cbb82a78f8b-4e21-8922e8dd1f03e636%22%2c%22Oi
d%22%3a%22f2bc70e4-a9f146e7-af2898ddc2b475ab%22%7d

Інтерактивна майстерня
для вчителів математики

Галича Наталія Павлівна,
консультант Центру
професійного розвитку
"Освітня траєкторія"ДМР;
Гусєва Олена
Володимирівна, ЗДНВР
КЗО "Гімназія№1"ДМР;
Крайняк Олена Василівна,
заступник директора
"ФЕЛ"ДМР;
оффлайн,о
нлайн

оффлайн,о
нлайн

Шелег Галина Миколаївна,
КЗО СШ № 22, ДМР

Лагутенко Оксана Іванівна,
КЗО СШ № 42, ДМРу

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_YzdmM
DRlMzItZTg1Mi00ZTU0LTli
Y2UtNTUyNTNmODg4ZjUz
%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22591e752
8-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%22975b3a129d75-4edf-ae202abbc64be89a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_ZTZkNT
YyNDgtOWY3ZC00N2JhLTl
jZjMtMWZiZGZhMzNiMTU
y%40thread.v2/0?context=%7
b%22Tid%22%3a%22591e75
28-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi

12,00-13,00

10.00-11.30

10.00-10.45
учителі
математики: 20
офлайн+ всі
інші онлайн

10.50-11.50

d%22%3a%22e6d3d3929c1c-4d97-97beacc9adc74316%22%7d

Види диктантів та
методика їх проведення

Мовнолітературна

Математична

1."Мала академія наук
України : наука-це
суперсила". 2.
"Компетентісне навчання
через залучення до
наукової роботи учня".3.
Тема: Науководослідницька робота крок до
науки.(українська+інозем
на+історія+інформатика)

Доповнена реальність у
школі. Робота з
платформою ArBook.

онлайн

Ботвінцева Олена
Олександрівна, КЗО "СЗШ
№91" ДМР

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3aJDsAqwiJRXic7N
7tq145tb9D17PsqnGifbaVTg
Q9jaI1%40thread.tacv2/16542
48272655?context=%7b%22T
id%22%3a%22591e7528f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%22a55d64e22d4f-4107-946ddd91beb9d311%22%7d

Галича Наталія Павлівна,
консультант Центру
професійного розвитку
"Освітня траєкторія"ДМР;
Гусєва Олена
Володимирівна, ЗДНВР
КЗО "Гімназія№1"ДМР;
Крайняк Олена Василівна,
заступник директора
"ФЕЛ"ДМР;

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_YzdmM
DRlMzItZTg1Mi00ZTU0LTli
Y2UtNTUyNTNmODg4ZjUz
%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22591e752
8-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%22975b3a129d75-4edf-ae202abbc64be89a%22%7d

Роман Чванін
Керівник технічної
підтримки застосунка
AR_Book
Співробітник IT компанії
Flexreality (географія,
астрономія, біологія)

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_ZTZkNT
YyNDgtOWY3ZC00N2JhLTl
jZjMtMWZiZGZhMzNiMTU
y%40thread.v2/0?context=%7
b%22Tid%22%3a%22591e75
28-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%22e6d3d3929c1c-4d97-97beacc9adc74316%22%7d

15 учителів
офлайн+ всі
інші в онлайні

10,30-11,30

12.00_13.00

Вчителі
математики

12.00-13.00

2. Методика викладання
географії у базовій школі

Природнича

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_MmY2Z
DUxNjctOGY4MS00MGE2L
Tk3NzEtYThiMDg3ODExM
2Q4%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%22591
e7528-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%226a79a89064b0-4d1e-b751d4f9ce008de6%22%7d

Вчителі
географії

11.00-12.00

Вчителі хімії

9.00-10.00,
НВК 148

Ресурсні ресурси для
вчителя в сучасних
умовах викладання хімії

офлайн +
онлайн

Рогожнікова Ольга
Володимирівна, вчитель
хімії, біології НВК 148
"Планета Щастя" ДМР

Викладання біології дітям
з особливими освітніми
потребами

офлайн

Марія Федорович

Учителі біології

Бондаренко Лілія
Олегівна, вчитель історії
КЗО "НВК №41" ДМР

15 вчителів
історії офлайн,
всі інші в
онлайні

Викладання історії в
умовах сьогодення:
актуальність та
перспективи

Історична

2.Офлайн+
онлайн

2. Науменко Ірина
Анатоліївна, вчитель
географії КЗО СЗШ №62
ДМР

1."Мала академія наук
України : наука-це
суперсила". 2.
"Компетентісне навчання
через залучення до
наукової роботи учня".3.
Тема: Науководослідницька робота крок до
науки.(українська+інозем
на+історія+інформатика)

офлайн+
онлайн

Галича Наталія Павлівна,
консультант Центру
професійного розвитку
"Освітня траєкторія"ДМР;
Гусєва Олена
Володимирівна, ЗДНВР
КЗО "Гімназія№1"ДМР;
Крайняк Олена Василівна,
заступник директора
"ФЕЛ"ДМР;

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_YzdmM
DRlMzItZTg1Mi00ZTU0LTli
Y2UtNTUyNTNmODg4ZjUz
%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22591e752
8-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%22975b3a129d75-4edf-ae202abbc64be89a%22%7d

11.00-12.00,
зал ІІ поверх

Інформатична

Школа успіху.
Організація науководослідницької діяльності
та участі у міжнародних
конкурсах учнів та
вчителів інформатики.

Офлайн,
онлайн

Спікери - Кузічев М.М,,
консультант КУ "ЦПР
"Освітня траєкторія" ДМР;
Галича Н.П., консультант
КУ "ЦПР "Освітня
траєкторія" ДМР; Мазяєва
О.С., вчитель КЗО
"Гімназія №3" ДМР ,,
вчитель КЗО "Гімназія №3"
ДМР, вчитель КЗО
"Гімназія №3" ДМР

1. Онлайн,
2. Офлайн
НВК № 66

Галича Наталія Павлівна,
консультант Центру
професійного розвитку
"Освітня траєкторія"ДМР;
Гусєва Олена
Володимирівна, ЗДНВР
КЗО "Гімназія№1"ДМР;
Крайняк Олена Василівна,
заступник директора
"ФЕЛ"ДМР;
Модератор - Кузічев М.М,,
консультант КУ "ЦПР
"Освітня траєкторія" ДМР;
Спікери - Галича Н.П.,
консультант КУ "ЦПР
"Освітня траєкторія" ДМР;
Мазяєва О.С., вчитель КЗО
"Гімназія №3" ДМР ,,
вчитель КЗО "Гімназія №3"
ДМР, вчитель КЗО
"Гімназія №3" ДМР

1."Мала академія наук
України : наука-це
суперсила". 2.
"Компетентісне навчання
через залучення до
наукової роботи учня".3.
Тема: Науководослідницька робота крок до
науки.(українська+інозем
на+історія+інформатика)

Мистецька та
технології

1.
«Координація
діяльності професійних
спільнот»; 2. «Розвиток
художньо-естетичних
здібностей учнів на
уроках мистецтва»

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_YjhjNW
U3MjYtMzFiNC00ZGVkLW
EwZWEtMjcxZTE2MmYwN
Tcz%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%22591
e7528-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%229daa05e468b0-49ae-92c7369b64cdcfda%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_YzdmM
DRlMzItZTg1Mi00ZTU0LTli
Y2UtNTUyNTNmODg4ZjUz
%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22591e752
8-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%22975b3a129d75-4edf-ae202abbc64be89a%22%7d

1.
https://youtu.be/5RThiUbpLI
Q, 2. НВК № 66

Вчителі онлайн

Зала
"Атріум"
10:00- 11:30

1. Всі вчителі
мистецтва та
трудового
навчання. 2. 20
вчителів
мистецтва та об
слуговуючої
праці

10.00 - 12.30

Початкова
школа

"Сертифікація - шлях до
здобуття нових
професійних досягнень"

офлайнонлайн

"Вивчення української
мови з методикою
випереджаючого
навчання у форматі ідеї
НУШ".

Горпинич Тетяна
Сергіївна, вчитель
початкових класів,
методист,
КЗО
сш№132

Хижняк Алла Григорівна,
вчитель початкових класів,
методист,
КЗО
сш№56

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_YTI4YzE
5NjYtODc4My00NDUyLWJl
OTgtZDFkNTczZWM4ZTg2
%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22591e752
8-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%22267c62336dfb-4e35-b2d04703ebe6cf16%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_ZjI5NDQ
xNmQtOWYxNC00YjliLTkw
OGMtYTY3YmJjYmY3NmF
k%40thread.v2/0?context=%7
b%22Tid%22%3a%22591e75
28-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%22267c62336dfb-4e35-b2d04703ebe6cf16%22%7d

вчителі
початкових
класів, 20
вчителів
офлайн,
інші
онлайн

13:00 - 14:00,
зал 2 поверх

Здоров’язбере
жувальна
Юрист
Мовнолітературна

Середа
08.06.2022

Іншомовна

історія+інформатика+здо
ров'язбережувальна

1. Майстер-клас "Ресурси
для оцінювання
навчальних досягнень
учнів в умовах
дистанційного навчання"

онлайн

офлайн +
онлайн

Воронько О.О.

Бондаренко Л.А.,
заступник директора

12:00 - 13:00,
зал 2 поверх

5 вчителів
іноземної мови+
5 вчителів
мовнолітературної+5
вчителів
матемаики

2. Критичне мислення.
Серія інтерактивних
вебінарів для вчителів
англійської мови

онлайн

Модератор - Костенко
О.В., консультант КУ
"ЦПР "Освітня траєкторія"
ДМР; Спікер - Ремез І.В.
учитель КЗО "СЗШ №21"
ДМР фіналіст програми
Фулбрайт ТЕА 2021

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_YmYzNz
FhZDEtN2NmYi00NDdiLW
EwOWMtM2Q5MDAxYzRk
NWUz%40thread.v2/0?contex
t=%7b%22Tid%22%3a%225
91e7528-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%22a21d61901328-4a13-9b53a9e2ed615d7c%22%7d

учителі
іноземної мови

10.00

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_MDg3Y
mFiMGEtOTU1Yy00NWVlL
WExYWUtOWIxOWEyODJ
kMTc2%40thread.v2/0?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a%22
591e7528-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%226aab70f3-45f44fcc-988519d572fc1ef6%22%7d

12 вчителів
біології офлайн

10,00-11,00

учителі
природничого
циклу

9.00-9.30

Учителі фізики
та хімії

фізика 11.0012.00
хімія 12.0013.00

Математична

Природнича

1. Майстер-клас "Ресурси
для оцінювання
навчальних досягнень
учнів в умовах
дистанційного навчання"

офлайн

Бондаренко Л.А.,
заступник директора

ДЛЯ математиків,
фізиків, хіміків, біологів,
географів : Усе про НМТ.
Актуальні питання

офлайн +
онлайн

ГаличаН.П., консультант
Центру"Освітня
траєкторія"

1.Доповнена реальність у
школі. Робота з
платформою ArBook.

онлайн

1. Роман Чванін
Керівник технічної
підтримки застосунка
AR_Book
Співробітник IT компанії
Flexreality

посилання для хімії
https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_NTAxM
Tc4Y2MtNjk2Yi00OTkyLWI
1MTgtY2I1NTI0ZGU0ZjBk
%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22591e752
8-f5bb-40b7-82ab-

e80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%226a79a89064b0-4d1e-b751d4f9ce008de6%22%7d

Історична

Інформатична
Мистецька та
технології

"Інформаційнокомунікаційні
інструменти Office-365.
Використання Microsoft
Teams для створення
інтерактивного
навчального онлайнсередовища”.
Публічний захист
авторських проєктів з 3Dграфіки шкільними
командами (учитель-учні)
-учасницями
інноваційного освітнього
проєкту ІТ-навчання
вчителів інформатики
"ІТ-школа Дніпро" за
курсом "Сучасні методи
дизайну" СЗШ №67

онлайн

онлайн

Сердюк Марина Євгенівна,
к.т.н., доцент ДНУ
ім.О.Гончара

Кузічев М.М, консультант;
Довгаль Д.О., Вернер І.В.,
викладачі НТУ
"Дніпровська політехніка"

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3aTWB1EMCLTmK
rK9fh_qoudeUSnvPCFxBeK6K7ECbJ481%40t
hread.tacv2/1654093615920?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a
%22830818fc-364e-47d99ecf3c713418c728%22%2c%22O
id%22%3a%22c80d305763b0-47d9-92cbe009e03ad20c%22%7d

учителі
інформатики

13:00-16:00

Вчителі та
старшокласники
СЗШ №67,
викладачі НТУ
Дніпровська
політехніка

15:00:-16:30

Початкова
школа
Здоров’язбере
жувальна

Юрист
Мовнолітературна

Математична

Створення цифрових
уроків для учнів НУШ
«Електронні освітні
ресурси як засоби
управління розвитком
навчально-виховної
діяльності учнів
початкової школи в
умовах дистанційної,
змішаної та традиційної
форм навчання».

історична+здоров'язбере
жувальна+мистецька
"Трудове законодавство"

Етикетні формули.
Добрий вечір, ми з
України! Мовний клуб
"Говори"

онлайн

Косик Вікторія
Миколаївна

онлайн

ГО «ЦЕНТР ОСВІТНІХ
РЕФОРМ НАШІ ДІТИ»
Лариса Почечун

онлайн

Воронько О.О.

офлайн

Інна Петрівна Мамчич,
к.філол.н., доцент,
завідувач кафедри
підготовки іноземних
громадян ДВНЗ
"Придніпровська академія
будівництва та
архітектури"

Четвер
09.06.2022

Природнича

1.Доповнена реальність у
школі. Робота з
платформою ArBook.

онлайн

1. Роман Чванін
Керівник технічної
підтримки застосунка
AR_Book
Співробітник IT компанії
Flexreality

https://us02web.zoom.us/j/853
68142778

Учителі
початкової
школи

12.00-14.00

Учителі
початкової
школи

11.00-12.30

10,00-12,00

посилання для вчителів
хімії
https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_NTgwNz
lkZjUtYTI4Ni00NDI1LWFlN
jYtMjU3YmQwMGEwOWZi
%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22591e752
8-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%226a79a89064b0-4d1e-b751d4f9ce008de6%22%7d

учителі
математики

10.00-11.30

учителі фізики,
хімії

фізика 11.0012.00
хімія 12.0013.00

«Ігрові методи вивчення
курсу «Пізнаємо
природу» в 5 класі НУШ»

Історія, громадянська
освіта й етика: між
традиціями та новаціями

Історична

онлайн

онлайн

НУШ у 5-му класі:
практика

МОЛОЧКО Вікторія
Валерїівна
Видавництво "Оріон"
БАККА Тамара
Володимирівна,
МЕЛЕЩЕНКО Тетяна
Володимирівна,
ЖЕЛІБА Олександр
Володимирович
МЕЛЕЩЕНКО Тетяна
Володимирівна
Видавництво "Оріон"

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_MGJiNG
Y3N2EtZmZmMi00ODI0LW
EzOGEtNWFiN2FiZGUzMD
Qx%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%22591
e7528-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%226aab70f3-45f44fcc-988519d572fc1ef6%22%7d

Лукіна Наталія Василівна,
директор СХШ № 143 ДМР

Інформатична

Публічний захист
проєктів для Андроід в
рамках проєкту ІТ-школа
Самсунг. Досвід успішної
командної роботи
вчителя інформатики і
учнів

онлайн

Мистецька та
технології

психологи

офлайн

Сеферовський Ю.В.,
учитель інформатики НВК
100

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_MmFkO
DEzYmEtZGUxNi00ZThjLT
g4ZDUtMmFmOTYxNGYyN
mUw%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%2259
1e7528-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%229daa05e468b0-49ae-92c7369b64cdcfda%22%7d

учителі
географії,
природознавства

10.00-12.00

учителі історії
та
громадянської
освіти
Учителі історії+
мовнолітературна

10.00-12.00

5 учнів, 10
вчителів
м.Дніпра
15 вчителів
"Мистецтво" та
"Технології"

Зала
"Атріум"
11:00- 12:30
2 поверх,
зала 12.00 14.00

10,00-13,00

Етикетні формули.
Добрий вечір, ми з
України! Мовний клуб
"Говори"

Початкова
школа

Шлях до себе профілактика
професійного вигорання.
Тренінг

Здоров’язбере
жувальна

Формування
здоров’язбережувальної
компетентності у 5-му
класі Нової української
школи

Психологи

Шлях до себе профілактика
професійного вигорання.
Тренінг

офлайн+
онлайн

Інна Петрівна Мамчич,
к.філол.н., доцент,
завідувач кафедри
підготовки іноземних
громадян ДВНЗ
"Придніпровська академія
будівництва та
архітектури"

офлайн+
онлайн

Загребельна Елла,
практичний психолог,
методист, спеціаліст вищої
категорії , КЗО "СЗШ 21"
ДМР

онлайн

ХИТРА Зоя Михайлівна
РОМАНЕНКО Ольга
Анатоліївна
Видавництво "Оріон"

офлайн+о
флайн

Загребельна Елла
практичний психолог
вищої категорії, психолог методист

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_YTMwZ
TViZGQtZmYxNC00Mzc4L
TlmNGYtYWM1NjAzY2RjY
zQ2%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%22591
e7528-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%22267c62336dfb-4e35-b2d04703ebe6cf16%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_YTMwZ
TViZGQtZmYxNC00Mzc4L
TlmNGYtYWM1NjAzY2RjY
zQ2%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%22591
e7528-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%22267c62336dfb-4e35-b2d04703ebe6cf16%22%7d

5 учителів
мистецтва

10.00-11.30

10 вчителів
початкових
класів офлайн,
інші онлайн.

9:30 - 11:00,
зала 2 поверх

учителі
екології,
біології, основ
здоров'я

10.00-12.00

вчителі
мистецтва та
іноземної мови

12.00-14.00,
ІІ поверх пр.
Поля, 37

Практики психологічної
стійкості в умовах
невизначеності і
емоційного благополуччя

Сурда Олена Практичний
психолог Фінансовоекономічного ліцею.
Клієнт-центрований
психотерапевт, арт - та
тілесно - орієнтований
терапевт.
Учасник та тренер
науково-педагогічного
проекту "Митці згоди".
З початку війни кризовий
консультант.
Ведуча онлайн та офлайн
груп підлітків, батьків,
педагогів з метою
психологічної підтримки
під час війни.
Самарська Оксана
Практичний психолог 2
категорії КЗО "СЗШ 119"
ДМР

Синдром професійного
вигорання та техніки
підвищення
стресостійкості педагогів

Сіліченко Вікторія
Фахівець вищої категорії.
Практичний психолог
середньої школи 126 з
поглибленним вивченням
французької мови

Профілактика і
збереження
психологічного здоров'я
педагогів

Недоріка Наталія КЗДО
401 Психолог
Кримченко Анастасія
Вчитель КЗО НРЦ "Надія"
ДМР

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_M2VjYT
BhZTItNWUwMi00ZTNmL
WFlNTktNDMzODFjOTI2M
DE1%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%22591
e7528-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%226a79a89064b0-4d1e-b751d4f9ce008de6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_YTMwZ
TViZGQtZmYxNC00Mzc4L
TlmNGYtYWM1NjAzY2RjY
zQ2%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%22591
e7528-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi

учителі фізики

09,30-11,30,
бібліотека,
вул.Шнеєрсо
на, 5в

учителі хімії та
фізкультури

09,30-11,30, І
поверх пр.
Поля, 37

Учителі
початкових
класів та
математики

9.30-11.30 ІІ
поверх пр.
Поля, 37

d%22%3a%22267c62336dfb-4e35-b2d04703ebe6cf16%22%7d

Ресурсні практики в
умовах воєнного часу

П'ятниця
10.06.2022

Іншомовна

В. о. директора

Top 7 Ways to Motivate
Teenagers

онлайн

Сидоренко Людмила КЗДО
- КТN 350 ДМР
Практичний психолог
Криворучко Олена
Практичний психолог
КЗДО 292
Чудінова Ірина
Дніпровський Центр
Психо-неврологічної
допомоги "Синергія".
Дитячий психіатр
Кармазіна Ксенія
Практичний психолог методист вищої категорії,
арт-терапевт, КЗДО 402
Шелепко Тетяна
Консультант Cambridge
English Ukraine Реєстрація
https://cutt.ly/SJoU9VU

учителі
української
мови, світової
літератури

12.00-14.00
бібліотека,
вул.Шнеєрсо
на, 5в

учителі біології,
трудового
навчання ,
мистецтво

12.00-14.00
бібліотека,
вул.Шнеєрсо
на, 5в

учителі
англійської
мови

16.00-17.00

Тетяна НІКІФОРОВА

