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ХІМІЯ 
 

№ 

Категорія 
учасників, 

форма 
роботи 

Тема досвіду 
 

ПІП 
керівника/кері

вників 
майстер-класу, 

педстудії; 
фах, посада, 

місце роботи 

Заклад освіти, 
на базі якого 
працюватиме 
майстер-клас, 

педстудія 

Громада, 
район 

Кількі
сть 

учасни
ків 

Реєстрація 

1.  
ля вчителів 

хімії 

майстер-клас 

 

STEM-

лабораторія як 

засіб 

формування 

дослідницьких 

компетентностей 

учнів на 

навчальних 

заняттях з хімії 

Атамасенко 

Євгеній 

Михайлович, 

учитель хімії та 

інформатики 

Калинівського 

НВК № 1 

Калинівський 

навчально-

виховний 

комплекс № 1 

«загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів – 

дошкільний 

навчальний 

заклад» 

Калинівська 

ТГ 

Фастівськог

о району 

25 https://forms.gle/itNegdfvnL7J9ocF7  

  

https://forms.gle/itNegdfvnL7J9ocF7
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КЕРІВНІ КАДРИ 
 

№ 

Категорія 
учасників, 

форма 
роботи 

Тема досвіду 
 

ПІП 
керівника/кері

вників 
майстер-класу, 

педстудії; 
фах, посада, 

місце роботи 

Заклад освіти, 
на базі якого 
працюватиме 
майстер-клас, 

педстудія 

Громада, 
район 

Кількі
сть 

учасни
ків 

Реєстрація 

2.  Для 
директорів,  
заступників 
директорів 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти 
майстер-клас 

Використання 
інструментів 
спіральної 
динаміки в 
управлінській 
діяльності 

Крутаков Олег 
Владиславович, 
директор 
Освітнього 
округу – ОЗО 
«Шкарівський 
академічний 
ліцей – центр 
позашкільної 
освіти» 

Освітній округ – 
опорний заклад 
освіти 
«Шкарівський 
академічний 
ліцей – центр 
позашкільної 
освіти» 
Білоцерківської 
районної ради 
Київської області 

Білоцерків
ська міська 
ТГ 
Білоцерків
ського 
району 

25 https://forms.gle/eDhiVwoMYEurDUGr
9 
 

3.  Для 
заступників 
директорів 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти 
педстудія 

Організація 
освітнього 
процесу із 
використанням 
технологій 
дистанційного 
навчання  

Лавренчук 
Галина 
Михайлівна, 
заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи 
Освітнього 
округу – ОЗО 
«Шкарівський 
академічний 
ліцей – центр 

Освітній округ – 
опорний заклад 
освіти 
«Шкарівський 
академічний 
ліцей – центр 
позашкільної 
освіти» 
Білоцерківської 
районної ради 
Київської області 

Білоцерків
ська міська 
ТГ 
Білоцерків
ського 
району 

25 https://forms.gle/VeaxzBhDAi75qcuU7 
 

https://forms.gle/eDhiVwoMYEurDUGr9
https://forms.gle/eDhiVwoMYEurDUGr9
https://forms.gle/VeaxzBhDAi75qcuU7
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позашкільної 
освіти» 

4.  Для 
директорів,  
заступників 
директорів 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти 
педстудія 
 

Організація 
освітнього 
процесу в 
приватному  
закладі освіти 
 

Андрющенко 
Нателла 
Ігорівна, 
директор 
закладу, 
Наконечний 
Сергій Павлович, 
Бакун Людмила 
Михайлівна,  
заступники 
директора з 
НВР 
Приватного 
НВК 
«Загальноосвіт
ня школа І-ІІI 
ступенів – 
дитячий садок 
«Міцва-613» 

Приватний 
навчально-
виховний 
комплекс 
«Загальноосвітня 
школа І-ІІI 
ступенів – 
дитячий садок 
«Міцва-613» 
Білоцерківської 
міської ради 

Білоцерків
ська міська 
ТГ 
Білоцерків
ського 
району 

30 https://forms.gle/xbQuDaT9V6vEFWde
A  

5.  Для 
директорів,  
заступників 
директорів 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти  
педстудія 

Створення 
безпечного 
освітнього 
середовища для 
учасників 
освітнього 
процесу  
  

Горбач Ірина 
Володимирівна, 
директор 
школи, 
Ковровська 
Ірина Іванівна, 
заступник з НВР 
Кагарлицької 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2 
імені В.П. 
Дашенка 

Кагарлицька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 2  
імені В.П. 
Дашенка  
 

Кагарлиць
ка міська 
ТГ 
Обухівсько
го району 

30 https://forms.gle/PfgZgS1gHF9ZMhFU8  

https://forms.gle/xbQuDaT9V6vEFWdeA
https://forms.gle/xbQuDaT9V6vEFWdeA
https://forms.gle/PfgZgS1gHF9ZMhFU8


5 
 

6.  Для 
директорів 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти 
 
 майстер-клас 

Фінансова  
автономія 
закладу освіти  
 

Марченко  
Сергій  
Валерійович, 
директор  ОНЗ 
«Вороньківськи
й НВК «ліцей –
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – 
дитячий садок» 

Опорний 
навчальний 
заклад 
«Вороньківський 
навчально-
виховний 
комплекс «ліцей 
‒ загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів ‒ 
дитячий садок» 
Вороньківської 
сільської ради  

Вороньківс
ька 
сільська ТГ 
Бориспільс
ького 
району 

25 https://forms.gle/HAkjAuPmm8yRn5x
W6  

7.  Для 
заступників 
директорів з 
навчально-
виховної 
роботи 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти 
педстудія 

Дистанційне 
навчання: 
правила 
співробітництв
а й комунікації 

Гуляніцька 
Людмила 
Миколаївна, 
заступник з НВР 
Таращанського 
академічного 
ліцею «Ерудит» 

Таращанський 
академічний 
ліцей «Ерудит» 
Таращанської 
районної ради 
Київської області 

Таращансь
ка міська 
ТГ 
Білоцерків
ського 
району 

30 https://forms.gle/K6hfX9EhM9nx9tFt6  

 
  

https://forms.gle/HAkjAuPmm8yRn5xW6
https://forms.gle/HAkjAuPmm8yRn5xW6
https://forms.gle/K6hfX9EhM9nx9tFt6
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СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧІ ПРЕДМЕТИ 
 

№ 
Категорія 
учасників, 

форма роботи 

 
Тема досвіду 

 

ПІП 
керівника/кері
вників майстер-

класу, 
педстудії; 

фах, посада, 
місце роботи 

Заклад освіти, 
на базі якого 
працюватиме 
майстер-клас, 

педстудія 

Громада, 
район 

Кількіс
ть 

учасни
ків 

Реєстрація 

1.  Для вчителів,  
які 
викладають 
курси 
морально-
духовного 
спрямування 
педстудія 

Формування 
духовного світу 
учнівської 
молоді засобами 
курсу «Біблійна 
історія та 
християнська 
етика» 
 

Шемшук Тетяна 
Андріївна, 
учитель 
християнської 
етики 
Білоцерківської 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 4 

Білоцерківська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 4 
Білоцерківської 
міської ради 

Білоцерків
ська міська 
ТГ 
Білоцерків
ського 
району 
 
 

20 https://forms.gle/PMEQLM4Wc3XZtQU
M7 
 

2.  Для вчителів 
історії, 
правознавств
а, 
громадянської 
освіти 
майстер-клас 

Формування 
громадянської 
та соціальної 
компетентносте
й учнів у 
вивченні 
правознавства 

Чабан Світлана 
Миколаївна, 
учитель 
правознавства 
Іванківської 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

Іванківська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів 

Бориспільс
ька міська 
ТГ 
Бориспільс
ького 
району 
 
 

20 https://forms.gle/4u2g9M2wM4UBME
Gx9  

3.  Для вчителів 
історії, 
правознавств
а, 
громадянської 
освіти 
майстер-клас 

Компетентнісни
й підхід до 
суспільствознав
чої освіти: 
технології, 
методи, вправи 
 

Колесник Інна 
Олександрівна, 
учитель історії 
та 
правознавства 
Кучаківської 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів імені 

Кучаківська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів імені 
гетьмана Івана 
Сулими 

Бориспільс
ька міська 
ТГ 
Бориспільс
ького 
району 

20 https://forms.gle/kZSefr3JwViagssx5  

https://forms.gle/PMEQLM4Wc3XZtQUM7
https://forms.gle/PMEQLM4Wc3XZtQUM7
https://forms.gle/4u2g9M2wM4UBMEGx9
https://forms.gle/4u2g9M2wM4UBMEGx9
https://forms.gle/kZSefr3JwViagssx5
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гетьмана Івана 
Сулими  
 

4.  Для вчителів 
історії, 
правознавств
а, 
громадянської 
освіти 
майстер-клас 

Використання 
прийомів 
едьютейменту 
на уроках історії 
в 5-х класах 
 

Копил Любов 
Михайлівна, 
учитель історії 
та основ 
правознавства,  
Купрієнко 
Тетяна 
Василівна, 
учитель історії 
Бородянського 
академічного 
ліцею 
 

Бородянський 
академічний 
ліцей 
Бородянської 
селищної ради 

Бородянсь
ка селищна 
ТГ 
Бучанськог
о району 
 

25 https://forms.gle/dcHCfBJqEobYKo8a9  

5.  Для вчителів 
історії, 
правознавств
а, 
громадянської 
освіти 
майстер-клас 

Формування  
медіаграмотнос
ті учнів під час 
використання 
засобів ІКТ на 
уроках історії, 
правознавства 
 
 

Лепень 
Володимир 
Федорович, 
учитель 
Броварської 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 

Броварська ЗОШ 
І- ІІІ ступенів            
№ 1 Броварської 
міської ТГ 
Броварського 
району Київської 
області 

Броварська 
міська ТГ 
Броварсько
го району 
 
 

25 https://forms.gle/3XtJMtydi82Z4nh86  

6.  Для вчителів 
історії, 
правознавств
а, 
громадянської 
освіти 
майстер-клас 

Ейдо-
програмування 
як спосіб 
ефективного 
запам’ятовуванн
я інформації на 
уроках історії 
  

Тимко Сергій 
Олександрович, 
учитель історії 
Козинського 
ліцею 
 

Козинський 
ліцей Козинської 
селищної ради 
Обухівського 
району Київської 
області 

Козинська 
селищна ТГ 
Обухівсько
го району 

зо https://forms.gle/KcB9LPViuiWFdCZj8  

 
  

https://forms.gle/dcHCfBJqEobYKo8a9
https://forms.gle/3XtJMtydi82Z4nh86
https://forms.gle/KcB9LPViuiWFdCZj8
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ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 
 

№ 

Категорія 
учасників, 

форма 
роботи 

 
Тема досвіду 

 

ПІП 
керівника/кері
вників майстер-

класу, 
педстудії; 

фах, посада, 
місце роботи 

Заклад освіти, 
на базі якого 
працюватиме 
майстер-клас, 

педстудія 

Громада, 
район 

Кількіс
ть 

учасни
ків 

Реєстрація 

1.  Для 
педагогічних 
працівників 
закладів 
дошкільної 
освіти  
педстудія 

Формування  та 
розвиток 
художньо-
мовленнєвої 
компетентності 
дітей 
дошкільного 
віку засобами 
театралізованої 
діяльності 
 

Поливач Ганна 
Дмитрівна, 
директор ЗДО 
«Барвінок» 

Заклад 
дошкільної 
освіти 
«Барвінок» 
Макарівської 
селищної ради 

Макарівська 
селищна ТГ 
Бучанськог
о району  

30 https://forms.gle/ZhFp5f9aBTbjsGNr
5 
 

2.  Для 
педагогічних 
працівників 
закладів 
дошкільної 
освіти 
педстудія 

Соціально-
фінансова, 
економічна та 
екологічна 
освіта 
дошкільників за 
міжнародною 
програмою 
«Афлатот» 
  

Созонова 
Світлана 
Степанівна,  
вихователь-
методист ЗДО 
(ясла-садок) 
«Колосочок» 
 

Дошкільний 
навчальний 
заклад (ясла-
садок) 
«Колосочок»,  
Бориспільської 
міської ради  

Бориспільсь
ка міська ТГ 
Бориспільсь
кого району 

25 https://forms.gle/fKKXESNWtVFrEnv
e6  

3.  Для 
вихователів 
закладів 
дошкільної 
освіти 

Використання 
казкотерапії у 
роботі з дітьми 
дошкільного 
віку 

Когут Лодмила 
Анатоліївна,  
вихователь-
методист, 
Міщенко 

Володарський 
заклад 
дошкільної 
освіти  
«Пізнайко» 

Володарськ
а селищна 
ТГ 

30 https://forms.gle/hdspJiytnPCA6K4w
6  

https://forms.gle/ZhFp5f9aBTbjsGNr5
https://forms.gle/ZhFp5f9aBTbjsGNr5
https://forms.gle/fKKXESNWtVFrEnve6
https://forms.gle/fKKXESNWtVFrEnve6
https://forms.gle/hdspJiytnPCA6K4w6
https://forms.gle/hdspJiytnPCA6K4w6
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майстер-клас  
 

Наталія 
Володимирівна,  
вихователь 
Володарського 
ЗДО «Пізнайко» 

Володарської 
селищної ради 
Білоцерківськог
о району 
Київської 
області 

Білоцерківс
ького 
району 
 

4.   
Для 
педагогічних 
працівників 
закладів 
дошкільної 
освіти  
педстудія 

 Формування 
основ 
світобачення у 
дітей 
дошкільного 
віку за 
літературними 
творами 
В.О.Сухомлинськ
ого 
 

Тоцька Тетяна 
Петрівна, 
директор ЗДО 
«Ялинка» імені 
В.О. 
Сухомлинського 

ЗДО (ясла-садок) 
комбінованого 
типу «Ялинка» 
імені В.О. 
Сухомлинського 
Броварської 
міської ТГ 
Броварського 
району Київської 
області 

Броварська 
міська ТГ 
Броварсько
го району 

30 https://forms.gle/Tc8qEfRcvvZfeDth8  

5.  Для 
вихователів 
та психологів 
закладів 
дошкільної 
освіти 
педстудія 

Упровадження 
технології  
SANDPLAY у 
роботі з дітьми 
дошкільного 
віку  
 

Свириденко 
Наталія 
Леонідівна, 
вихователь-
методист, 
Мажура Ірина 
Олександрівна, 
практичний 
психолог, 
Толстокора 
Аліса Леонідівна, 
вихователь  
ЗДО № 9 
«Сонечко» 

Заклад 
дошкільної 
освіти №9 
«Сонечко» 
Переяславської 
міської ради 

Переяславсь
ка міська ТГ 
Бориспільсь
кого району 

30 https://forms.gle/h6AKPjyT9wTKGxe
D8  

https://forms.gle/Tc8qEfRcvvZfeDth8
https://forms.gle/h6AKPjyT9wTKGxeD8
https://forms.gle/h6AKPjyT9wTKGxeD8
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6.  Для 
вихователів, 
вихователів-
методистів 
закладів 
дошкільної 
освіти  
майстер-клас 

Розвиток 
пізнавальної 
активності дітей  
дошкільного 
віку у пошуково-
дослідницькій 
діяльності 
 

Фокіна Тетяна 
Михайлівна,  
завідувач, 
Григораш 
Людмила 
Михайлівна, 
вихователь-
методист ЗДО 
(ясла - садок) 
«Дзвіночок» 
  

Заклад 
дошкільної 
освіти (ясла - 
садок) 
«Дзвіночок» 
Гребінківської 
селищної ради 

Гребінківсь
ка селищна 
ТГ 
Білоцерківс
ького 
району 

30 https://forms.gle/YY53VsEqjfUC5C
U9A  

 
 
  

https://forms.gle/YY53VsEqjfUC5CU9A
https://forms.gle/YY53VsEqjfUC5CU9A
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ПОЧАТКОВА ОСВІТА 
 

№ 

Категорія 
учасників, 

форма 
роботи 

Тема досвіду 
 

ПІП 
керівника/кері

вників 
майстер-класу, 

педстудії; 
фах, посада, 

місце роботи 

Заклад освіти, 
на базі якого 
працюватиме 
майстер-клас, 

педстудія 

Громада, 
район 

Кількіст
ь 

учасник
ів 

Реєстрація 

 Для вчителів 
початкових 
класів, які 
працюють за 
педагогічною 
технологією 
«Росток» 
майстер-клас  

Діяльнісний 
підхід до 
вивчення 
української 
мови за 
педагогічною 
технологією 
«Росток» 

Кальчук Марія 
Іванівна, 
учитель 
початкових 
класів 
Української 
СЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 

Українська 
СЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 з 
поглибленим 
вивченням 
окремих 
предметів 
Обухівської 
районної ради 

Українськ
а міська ТГ 
Обухівсько
го району 
 
 

30 
 
 

https://forms.gle/X1x7e1Bg1b7mZLR2
6 
 

 Для вчителів 
початкових 
класів, які 
працюють за 
педагогічною 
технологією 
«Росток» 
майстер-клас 

Формування 
природничо-
математичної 
компетентності 
молодшого 
школяра за 
педагогічною 
технологією 
«Росток» 

Матвійчук 
Вікторія 
Віталіївна, 
учитель 
початкових 
класів ОЗО 
«Ржищівський 
ліцей «Лідер» 

Опорний 
загальноосвітні
й заклад  
«Ржищівський 
ліцей «Лідер» 

Ржищівсь
ка міська 
ТГ 
Обухівсько
го району 
 

30 
 
 

https://forms.gle/NGbB72nP4SfpLdRa8  

 Для вчителів 
початкових 
класів 
майстер-клас  

Використання 
ігрових 
технологій на 
заняттях у 
початкових 
класах 
  

Шевченко 
Наталія 
Іванівна, 
учитель 
початкових 
класів 
Бориспільського 

Бориспільський 
академічний 
ліцей 
Бориспільської 
міської ради,  
Княжицька ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 
Броварської 

Борис- 
пільська 
міська ТГ 
Борис-
пільського 
району,  
Броварськ
а міська ТГ 

 
30 

 

https://forms.gle/tae7f3zYqpf7J8ox5  

https://forms.gle/X1x7e1Bg1b7mZLR26
https://forms.gle/X1x7e1Bg1b7mZLR26
https://forms.gle/NGbB72nP4SfpLdRa8
https://forms.gle/tae7f3zYqpf7J8ox5
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академічного 
ліцею, 
 Лавреха Тетяна 
Григорівна, 
учитель 
початкових 
класів  
Княжицької 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

міської ТГ 
Броварського 
району 
Київської 
області 

Броварськ
ого району 

 Для вчителів 
початкових 
класів 
майстер-клас  

 Використання 
електронних 
освітніх ресурсів 
на заняттях в 
початкових 
класах  
 
 

Стрілько Любов 
Іллівна, учитель 
початкових 
класів ОЗО 
«Стайківська 
загальноосвітня 
школа І – ІІІ 
ступенів» 
Кажукало Надія 
Іванівна, 
учитель 
початкових 
класів ОЗО  
Мирівська ЗОШ 
В – ІІІ ступенів 

Комунальний 
опорний заклад 
Стайківська 
загальноосвітня 
школа І – ІІІ 
ступенів 

Ржищівсь
ка міська 
ТГ 
Обухівсько
го району 
 
 
 

30 https://forms.gle/sxRHzajb3UvrRG5R6  

 Для вчителів 
початкових 
класів 
майстер-клас  

Використання 
інтерактивних 
технологій та 
Googl-сервісів на 
уроках у 
початколій 
школі 
 

Староста Юлія 
Валентинівна, 
учитель 
початкових 
класів, 
інформатики, 
Вернигора 
Наталія 
Петрівна,  
учитель  
початкових 

Опорний 
загальноосвітні
й навчальний 
заклад 
Кагарлицька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 3 

Кагарлиць
ка міська 
ТГ 
Обухівсько
го району 
 
 
 

30 https://forms.gle/Zet4RJxddd9dr7SW8  

https://forms.gle/sxRHzajb3UvrRG5R6
https://forms.gle/Zet4RJxddd9dr7SW8
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класів ОЗНЗ 
Кагарлицька             
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 3 

 Учителі 
початкових 
класів, 
директори 
шкіл, 
заступники з 
навчально-
виховної 
роботи 
педагогічна 
студія 

Упровадження 
технології Smart 
Kids у контексті 
реалізації Нової 
української 
школи 
 

Мартиненко 
Людмила 
Андріївна,  
Вовк Віта 
Миколаївна, 
учителі 
початкових 
класів 
Кагарлицької 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2 
імені В.П. 
Дашенка 

Кагарлицька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 2  
імені В.П. 
Дашенка  
 

Кагарлиць
ка міська 
ТГ 
Обухівсько
го району  

30 https://forms.gle/ffqtXQVA3qAFWZbG8  

 

Для вчителів 
початкових 
класів 
майстер-клас 

Формування 
математичних 
компетентносте
й молодших 
школярів за 
науково-
педагогічним 
проектом 
«Інтелект 
України» 

Чоколова Галина 
Іванівна, 
учитель 
початкових 
класів 
Старопетрівсько
ї ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 
Петрівської 
сільської ради  

Старопетрівська 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 
Петрівської 
сільської ради  

Петрівська 
сільська 
ТГ 
Вишгород
ського 
району  
 

15 

https://forms.gle/ymSmpVbb6obP7Dk7
A  

 Для вчителів 
початкових 
класів 
майстер-клас 

Використання 
SMART 
технологій як 
однієї із 
сучасних форм 
візуалізації 

Рогульчик 
Світлана 
Петрівна, 
учитель 
початкових 
класів ОЗО  

Опорний 
загальноосвітні
й заклад 
«Яготинський 
НВК № 2» 

Яготинськ
а міська ТГ 
Бориспіль
ського 
району 
 

30 https://forms.gle/2rZFdydjJ2TUzoys7  

https://forms.gle/ffqtXQVA3qAFWZbG8
https://forms.gle/ymSmpVbb6obP7Dk7A
https://forms.gle/ymSmpVbb6obP7Dk7A
https://forms.gle/2rZFdydjJ2TUzoys7
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навчального 
матеріалу  

«Яготинський 
НВК № 2» 

 Для вчителів 
початкових 
класів 
майстер-клас 

Сучасні підходи 
до реалізації 
концептуальних 
засад Нової 
української 
школи через 
упровадження 
МПТ 
«ПіснеЗнайка» 

Грозна Ніна 
Дмитрівна, 
учитель 
початкових 
класів 
Білоцерківської 
загальноосвітнь
ої школи І – ІІІ 
ступенів № 5 
Білоцерківської 
міської ради 
Київської 
області 

Білоцерківська 
загальноосвітня 
школа І – ІІІ 
ступенів № 5 
Білоцерківської 
міської ради 
Київської 
області 
 

Білоцерків
ська 
міська ТГ 
Білоцерків
ського 
району 
 

30 
 

https://forms.gle/PNLDg1rk7vLGW7fj8  

 
  

https://forms.gle/PNLDg1rk7vLGW7fj8
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МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА 

 

№ 

Категорія 
учасників, 

форма 
роботи 

Тема досвіду 
 

ПІП 
керівника/кері
вників майстер-

класу, 
педстудії; 

фах, посада, 
місце роботи 

Заклад освіти, 
на базі якого 
працюватиме 
майстер-клас, 

педстудія 

Громада, 
район 

Кількіст
ь 

учасникі
в 

Реєстрація 

 Для вчителів 
математики 
майстер-клас  

 Розвиток 
критичного 
мислення як 
складової 
математичної 
та соціально-
ціннісної 
компетентност
ей 

Олейнікова 
Світлана 
Вікторівна, 
учитель 
математики 
Терезинського 
НВО 
«Загальноосвітн
я школа І-ІІІ 
ступенів-
дитячий садок»  
 

Терезинське 
навчально-
виховне 
об`єднання 
«Загальноосвітн
я школа І-ІІІ 
ступенів-
дитячий садок»  

Білоцерків
ська  
міська ТГ 
Білоцерків
ського 
району 

20 https://forms.gle/JDdAEh3cddZUHgLj7 
 

 Для вчителів 
математики 
майстер-клас 
 

Цифрова 
грамотність 
педагога 
 

Гартфіль 
Олександра 
Романівна, 
учитель 
математики  КЗ 
«Макарівський 
багатопрофільни
й ліцей» 

Комунальний 
заклад 
«Макарівський 
багатопрофільни
й ліцей» 

Макарівсь
ка  
селищна 
ТГ 
Бучансько
го району 

20 https://forms.gle/6pQuMGvw59MZPBh
w8  

 Для вчителів 
фізики 
  майстер-
клас 
 

Використання 
ІКТ та web-
технологій в 
освітньому 
процесі 
 

Рехліцька Ірина 
Анатоліївна, 
учитель фізики 
КЗ 
«Ворзельський 

Комунальний 
заклад 
«Ворзельський 
заклад загальної 
середньої освіти 
І-ІІІ ступенів 

Бучанська   
міська ТГ  
Бучансько
го району 
 

30 https://forms.gle/Hg4V3NuGFopw2eZ
N8  

https://forms.gle/JDdAEh3cddZUHgLj7
https://forms.gle/6pQuMGvw59MZPBhw8
https://forms.gle/6pQuMGvw59MZPBhw8
https://forms.gle/Hg4V3NuGFopw2eZN8
https://forms.gle/Hg4V3NuGFopw2eZN8
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ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів № 10» 

№10» Бучанської 
міської ради 
Київської 
області 

 Для вчителів 
математики 
майстер-клас 
 

Цифрові освітні 
ресурси на 
уроках 
математики 

Пацай Богдан 
Дмитрович,  
учитель 
математики та 
інформатики,  
керівник гуртка 
«Математичне 
моделювання»  
Ірпінського НВО 
«Ірпінський 
ліцей 
інноваційних 
технологій – 
Мала академія 
наук», кандидат 
фізико-
математичних 
наук, доцент  

Ірпінське 
навчально-
виховне 
об’єднання 
«Ірпінський 
ліцей 
інноваційних 
технологій – 
Мала академія 
наук» Ірпінської 
міської ради 
Київської 
області 

Ірпінська  
міська ТГ 
Бучансько
го району 
 

30 https://forms.gle/uFLS9i2QuRxY22qM
6  

 Для вчителів 
математики 
майстер-клас 
 

Формування  
навчальної 
мотивації учнів 
на уроках 
математики 
 

Оберемок Ірина 
Миколаївна, 
учитель 
математики 
Борівського  
академічного 
ліцею 

Борівський 
академічний 
ліцей 
Фастівської 
міської ради 
Київської 
області 

Фастівська 
міська ТГ 
Фастівсько
го району 

25 https://forms.gle/gKEnstmEtgJw6mEP
9  

 
  

https://forms.gle/uFLS9i2QuRxY22qM6
https://forms.gle/uFLS9i2QuRxY22qM6
https://forms.gle/gKEnstmEtgJw6mEP9
https://forms.gle/gKEnstmEtgJw6mEP9
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ІНФОРМАТИКА 
 

№ 

Категорія 
учасників, 

форма 
роботи 

 
Тема досвіду 

ПІП 
керівника/кері
вників майстер-

класу, 
педстудії; 

фах, посада, 
місце роботи 

Заклад освіти, 
на базі якого 
працюватиме 
майстер-клас, 

педстудія 

Громада, 
район 

Кількіст
ь 

учасникі
в 

Реєстрація 

 Для вчителів 
інформатики 
 
майстер-клас 

Моделювання 
процесів. 
Розширене 
застосування 
засобів 
табличного 
процесора 
 

Журибеда Оксана 
Анатоліївна, 
учитель 
інформатики 
Білоцерківської 
СШ №  12 з 
поглибленим 
вивченням 
інформаційних 
технологій 

Білоцерківська 
спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №12 з 
поглибленим 
вивченням 
інформаційних 
технологій 
Білоцерківської 
міської ради 

Білоцерків
ська міська 
ТГ 
Білоцерків
ського 
району 

25 https://forms.gle/2b9dvkieVPNfGnJ99 
 

 Для вчителів 
інформатики  
майстер-клас 

Програмування 
як спосіб 
формування 
логічного та 
абстрактного 
мислення 
школярів на 
уроках 
інформатики 

Лігава Світлана 
Петрівна, 
учитель 
інформатики та 
математики КЗ 
«Тетіївський 
заклад загальної 
середньої освіти 
І – ІІІ ступенів № 
1» 

Комунальний 
заклад 
«Тетіївський 
заклад загальної 
середньої освіти 
І – ІІІ ступенів 
№1» Тетіївської 
міської ради 
Київської 
області  

Тетіївська 
міська ТГ 
Білоцерків
ського 
району 

20 https://forms.gle/ReZDYDi8sitNLLQK7  

 Для вчителів 
інформатики 
майстер-клас 

Об’єктно-
орієнтоване 
програмування 
мовою Python 
 

Мацаєнко Сергій 
Васильович, 
учитель 
інформатики 
Богуславського 
НВО «Ліцей № 3 - 

Богуславське 
навчально-
виховне 
об'єднання 
«Ліцей № – Мала 
академія нау» 

Богуславсь
ка міська 
ТГ 
Обухівсько
го району 

20 https://forms.gle/Ce24Wu2uKDHCuxx
y7  

https://forms.gle/2b9dvkieVPNfGnJ99
https://forms.gle/ReZDYDi8sitNLLQK7
https://forms.gle/Ce24Wu2uKDHCuxxy7
https://forms.gle/Ce24Wu2uKDHCuxxy7
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Мала академія 
наук» 

Богуславської 
міської ради 
Київської 
області 

 Для вчителів 
математики, 
інформатики  
 
педстудія 

Практичні 
аспекти 
сучасного 
уроку 
математики та 
інформатики 
 
 
 

Оксентюк Ірина 
Альбертівна, 
учитель 
математики та 
інформатики 
Васильківського 
академічного 
ліцею «Успіх»,  
Хворост 
Катерина 
Анатоліївна, 
учитель 
математики та 
інформатики 
Васильківської 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 7 

Васильківський 
академічний 
ліцей «Успіх» 
Васильківської 
міської ради, 
Васильківська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 7 
Васильківської 
міської ради 

Васильківс
ька міська 
ТГ 
Обухівсько
го району 

20 https://forms.gle/pU1XUHeSAu5pqapU
6  

 
  

https://forms.gle/pU1XUHeSAu5pqapU6
https://forms.gle/pU1XUHeSAu5pqapU6
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БІОЛОГІЯ 
 

№ 
Категорія 
учасників, 

форма роботи 

Тема досвіду 
 

ПІП 
керівника/керівників 

майстер-класу, 
педстудії; 

фах, посада, місце 
роботи 

Заклад освіти, 
на базі якого 
працюватиме 
майстер-клас, 

педстудія 

Громада, 
район 

Кількіс
ть 

учасни
ків 

Реєстрація 

 Для вчителів 
біології та 
екології, 
керівників 
гуртків 
еколого-
натуралістичн
ого напряму 
майстер-клас 

Формування 
інформаційно- 
комунікаційних 
компетентност
ей в освітньому 
процесі з 
біології та 
екології  

Линник  Валентина 
Миколаївна, учитель 
біології та екології 
Білоцерківської ЗОШ № 
7 імені генерал-
полковника Геннадія 
Воробйова 

Білоцерківська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 7 
імені генерал-
полковника 
Геннадія 
Воробйова 
Білоцерківської 
міської ради 
Київської 
області 

Білоцерківсь
ка міська ТГ  
Білоцерківсь
кого району 

30 https://forms.gle/sxyCwNuk
VT2jZbsK8 
 

 
Для вчителів 
біології та 
екології 
майстер-клас 

Організація 
продуктивного 
навчання на 
уроках біології 
та екології 

Артем’єва Ірина 
Вікторівна, учитель 
біології та екології, 
Славутицького ліцею 

Славутицький 
ліцей 
Славутицької 
міської ради 

Славутицька 
міська ТГ 
Вишгородськ
ого району 

30 https://forms.gle/N9L6eBXe
U2TYirNRA  

 

  

https://forms.gle/sxyCwNukVT2jZbsK8
https://forms.gle/sxyCwNukVT2jZbsK8
https://forms.gle/N9L6eBXeU2TYirNRA
https://forms.gle/N9L6eBXeU2TYirNRA
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STEM-освіта 
 

№ 

Категорія 
учасників, 

форма 
роботи 

 
Тема досвіду 

ПІП 
керівника/керівників 

майстер-класу, педстудії; 
фах, посада, місце роботи 

Заклад освіти, на базі 
якого працюватиме 

майстер-клас, педстудія 

Громада, 
район 

Кількіс
ть 

учасни
ків 

Реєстра
ція 

 Для  
вчителів 
математики, 
географії, 
природознав
ства  
педстудія  

Реалізація STEM-
проектів на заняттях 
математики, географії, 
природознавства 
 

Шевченко Тетяна 
Миколаївна, учитель 
математики, географії та 
природознавства 
Мигалківського НВО 
«загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів – дитячий 
садок» 

 Мигалківське навчально-
виховне об’єднання 
«загальноосвітня школа             
І-ІІІ ступенів – дитячий 
садок» 

Пісківська ТГ  
селищна 
Бучанського 
району 

25 https://f
orms.gle
/QFYhc
RkapfKV
Bakj7 
 

 Для  
вчителів 
математики, 
біології, 
фізики   
педстудія 

Особливості 
упровадження STEM-
освіти в умовах 
сільської школи  
  

Руда Алла Олександрівна,  
учитель біології, Васик 
Галина Михайлівна, учитель 
математики, Марченко 
Людмила Василівна, 
учитель фізики    ОНЗ 
«Вороньківський  НВК»  

Опорний навчальний 
заклад «Вороньківський 
навчально-виховний 
комплекс «ліцей ‒ 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів ‒ дитячий садок» 
Вороньківської сільської 
ради  

Вороньківсь
ка  сільська 
ТГ 
Бориспільсь
кого району 

25 https://
forms.gl
e/NoUc
sq7Kcw
bnfM4y
7  

 Для 
педагогічни
х 
працівників 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти 
педстудія 

STEM-освіта як основа 
формування 
природничо-наукової 
компетентності учнів 
 

Атамасенко Євгеній 
Михайлович, учитель хімії,  
Атаманенко Галина 
Оксентіївна, учитель 
географії і біології, 
Розуменко Інна Миколаївна, 
учитель інформатики ОЗО 
«Калинівського 
академічного ліцею – 
освітнього центру» 

«Калинівський академічний 
ліцей – освітній центр» 

Калинівська  
селищна ТГ 
Фастівського 
району 

25 https://
forms.gl
e/fLubN
WZV5Q
kAB8YU
A  

https://forms.gle/QFYhcRkapfKVBakj7
https://forms.gle/QFYhcRkapfKVBakj7
https://forms.gle/QFYhcRkapfKVBakj7
https://forms.gle/QFYhcRkapfKVBakj7
https://forms.gle/QFYhcRkapfKVBakj7
https://forms.gle/NoUcsq7KcwbnfM4y7
https://forms.gle/NoUcsq7KcwbnfM4y7
https://forms.gle/NoUcsq7KcwbnfM4y7
https://forms.gle/NoUcsq7KcwbnfM4y7
https://forms.gle/NoUcsq7KcwbnfM4y7
https://forms.gle/NoUcsq7KcwbnfM4y7
https://forms.gle/fLubNWZV5QkAB8YUA
https://forms.gle/fLubNWZV5QkAB8YUA
https://forms.gle/fLubNWZV5QkAB8YUA
https://forms.gle/fLubNWZV5QkAB8YUA
https://forms.gle/fLubNWZV5QkAB8YUA
https://forms.gle/fLubNWZV5QkAB8YUA


21 
 

 Для  
вчителів 
фізики, 
математики, 
інформатик
и 
педстудія 

STEM-освіта у закладі 
загальної середньої 
освіти. Науково-
дослідницька 
діяльність учнів – 
основа сучасної STEM- 
освіти 

Шкута Галина Вікторівна, 
учитель фізики, 
інформатики, математики, 
астрономії Трипільської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Трипільська 
загальноосвітньої  школи І-
ІІІ ступенів Обухівської 
районної ради 

Українська  
міська ТГ 
Обухівського 
району 

25 https://
forms.gl
e/dAg9
DvviCgf
zrc1G7  

  

https://forms.gle/dAg9DvviCgfzrc1G7
https://forms.gle/dAg9DvviCgfzrc1G7
https://forms.gle/dAg9DvviCgfzrc1G7
https://forms.gle/dAg9DvviCgfzrc1G7
https://forms.gle/dAg9DvviCgfzrc1G7
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ГЕОГРАФІЯ. ПРИРОДОЗНАВСТВО 
 

№ 

Категорія 
учасників, 

форма 
роботи 

Тема досвіду 
 

ПІП 
керівника/керівників 

майстер-класу, педстудії; 
фах, посада, місце роботи 

Заклад освіти, 
на базі якого 

працюватиме майстер-
клас, педстудія 

Громада, 
район 

Кількіст
ь 

учасник
ів 

Реєстра
ція 

 Для вчителів 
географії  
майстер-клас  
 

Реалізація 
технології 
критичного 
мислення на уроках 
географії 
 

Гарбар Лариса 
Володимирівна,  
учитель географії і біології 
КЗ «Тетіївський ліцей № 2» 
 

Комунальний заклад 
«Тетіївський ліцей № 2» 
Тетіївської міської ради 
Київської області  

Тетіївська 
міська ТГ 
Білоцерківськ
ого району 

20 https://f
orms.gle
/wtQ76S
m7x5sTb
jyk8  

 Для вчителів 
географії  
майстер-клас  
 

Використання 
технології 
критичного 
мислення на уроках 
географії  
 

Годлевська Олена Юріївна, 
учитель географії  
Ольшаницького ЗЗСО 

Ольшаницький заклад 
загальної середньої 
освіти Рокитнянської 
селищної ради 
Білоцерківського району 
Київської області 

Рокитнянська 
селищна ТГ  
Білоцерківськ
ого району 

25 https://f
orms.gle
/mnFne4
Sn8BADZ
uZQ8  

 Для вчителів 
географії, 
природознавс
тва 
педстудія 
 

Реалізація  
міжпредметних 
зв’язків у вивченні 
географії та 
природознавства 
 

Горовий Олег 
Володимирович, Янковська 
Тетяна Петрівна,  
учителі географії та 
природознавства 
Ірпінської  СЗОШ І–ІІІ 
ступенів № 12 з вивченням 
іноземних мов (школа 
лінгвістики) імені Заріфи 
Алієвої 

Ірпінська спеціалізована 
загальноосвітня школа І–
ІІІ ступенів №12 з 
вивченням іноземних мов 
(школа лінгвістики) імені 
Заріфи Алієвої Ірпінської 
міської ради Київської 
області 

Ірпінська 
міська ТГ 
Бучанського 
району 

20 https://f
orms.gle
/xRVi9U
Fb5Jtzs2
zR7  

 
 
 

  

https://forms.gle/wtQ76Sm7x5sTbjyk8
https://forms.gle/wtQ76Sm7x5sTbjyk8
https://forms.gle/wtQ76Sm7x5sTbjyk8
https://forms.gle/wtQ76Sm7x5sTbjyk8
https://forms.gle/wtQ76Sm7x5sTbjyk8
https://forms.gle/mnFne4Sn8BADZuZQ8
https://forms.gle/mnFne4Sn8BADZuZQ8
https://forms.gle/mnFne4Sn8BADZuZQ8
https://forms.gle/mnFne4Sn8BADZuZQ8
https://forms.gle/mnFne4Sn8BADZuZQ8
https://forms.gle/xRVi9UFb5Jtzs2zR7
https://forms.gle/xRVi9UFb5Jtzs2zR7
https://forms.gle/xRVi9UFb5Jtzs2zR7
https://forms.gle/xRVi9UFb5Jtzs2zR7
https://forms.gle/xRVi9UFb5Jtzs2zR7


23 
 

ВИХОВНАРОБОТА 
 

№ 

Категорія 
учасників, 

форма 
роботи 

Тема досвіду 
 

ПІП 
керівника/керівників 

майстер-класу, педстудії; 
фах, посада, місце роботи 

Заклад освіти, 
на базі якого 
працюватиме 
майстер-клас, 

педстудія 

Громада, 
район 

Кількіст
ь 

учасник
ів 

Реєстра
ція 

1 Для 
заступників 
директорів з 
навчально-
виховної, 
виховної 
роботи, 
педагогів-
організаторів
, класних 
керівників. 
педагогічна 
студія 

Розвиток 
громадянської 
компетентності 
учасників освітнього 
процесу в Новій 
українській школі 

Шпирка Альона Ігорівна, 
заступник директора з НВР 
Острійківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Узинської міської 
ради 

Острійківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Узинської 
міської ради 

Узинська 
міська ТГ 
Білоцерківськ
ого району 

20 https://f
orms.gle
/8saNSU
KQc1pjG
ArG9 
 

2 Для 
педагогічних 
працівників 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти 
педагогічна 
студія 

Формування 
соціальної та 
громадянської 
компетентності учнів 
за програмою 
інтегрованого курсу 
«Культура 
добросусідства» 

Мех Галина Володимирівна, 
учитель початкових класів 
Славутицької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №3 

Славутицька  
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 
3  Славутицької 
міської ради 

Славутицька 
міська ТГ 
Вишгородськ
ого району 

30 https://f
orms.gle
/QHPFTu
Cj7gaKY
T596  

 
  

https://forms.gle/8saNSUKQc1pjGArG9
https://forms.gle/8saNSUKQc1pjGArG9
https://forms.gle/8saNSUKQc1pjGArG9
https://forms.gle/8saNSUKQc1pjGArG9
https://forms.gle/8saNSUKQc1pjGArG9
https://forms.gle/QHPFTuCj7gaKYT596
https://forms.gle/QHPFTuCj7gaKYT596
https://forms.gle/QHPFTuCj7gaKYT596
https://forms.gle/QHPFTuCj7gaKYT596
https://forms.gle/QHPFTuCj7gaKYT596
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА 
 

№ 
Категорія 
учасників, 

форма роботи 

 
Тема досвіду 

 

ПІП 
керівника/керівників 

майстер-класу, педстудії; 
фах, посада, місце роботи 

Заклад освіти, 
на базі якого 

працюватиме майстер-
клас, педстудія 

 
Громада, 

район 

Кількіст
ь 

учасник
ів 

Реєстра
ція 

 
 

Для 
практичних 
психологів, 
педагогічних 
працівників 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти, 
які 
здійснюють 
інклюзивне 
навчання 
педстудія 

Забезпечення 
системного 
кваліфікованого 
психолого-
педагогічного 
супроводу  дітей з 
ООП в закладі  
загальної середньої 
освіти з інклюзивним 
навчанням 

Горбатенко Оксана 
Зіновіївна, 
практичний психолог 
Білоцерківської ЗШ № 20 
 

Білоцерківська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 20 
Білоцерківської міської 
ради 

Білоцерківсь
ка міська ТГ 
Білоцерківсь
кого району 
 
 
 
 

30 https://f
orms.gle/
7CKQCbE
T3gySZn
N98 
 

 Для 
педагогічних 
працівників 
закладів 
освіти, які 
здійснюють 
інклюзивне 
навчання та 
фахівців 
інклюзивно-
ресурсних 
центрів  
педстудія 

Дитина з розладом 
дефіциту уваги та 
гіперактивності: 
мультимодальний 
підхід у  роботі 
педагогічних 
працівників закладу 
освіти та інклюзивно-
ресурсного центру 
 
 

Присяжнюк Юлія 
Миколаївна, директор 
закладу, Поліщук Марія 
Анатоліївна, практичний 
психолог КУ «Інклюзивно-
ресурсний центр» 
Тетіївської міської ради 
Київської області 

Комунальна установа 
«Інклюзивно-ресурсний 
центр» Тетіївської 
міської ради Київської 
області 

Тетіївська 
міська ТГ 
Білоцерківсь
кого району 
 

30 https://f
orms.gle/
qpp5zx3
nAuSUUx
1QA  

https://forms.gle/7CKQCbET3gySZnN98
https://forms.gle/7CKQCbET3gySZnN98
https://forms.gle/7CKQCbET3gySZnN98
https://forms.gle/7CKQCbET3gySZnN98
https://forms.gle/7CKQCbET3gySZnN98
https://forms.gle/qpp5zx3nAuSUUx1QA
https://forms.gle/qpp5zx3nAuSUUx1QA
https://forms.gle/qpp5zx3nAuSUUx1QA
https://forms.gle/qpp5zx3nAuSUUx1QA
https://forms.gle/qpp5zx3nAuSUUx1QA
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 Для фахівців 
інклюзивно-
ресурсних 
центрів та 
педагогічних 
працівників 
закладів 
освіти, які 
здійснюють 
інклюзивне 
навчання 
педстудія 

Командний підхід 
фахівців інклюзивно-
ресурсного центру в 
процесі організації та 
проведення 
комплексної оцінки 
розвитку як фактор 
індивідуалізації 
навчання  

Полякова Вікторія 
Володимирівна, директор 
закладу, Панчук Галина 
Володимирівна, практичний 
психолог КУ «Узинський 
ІРЦ» 

Комунальна установа 
«Узинський 
інклюзивно-ресурсний 
центр» Узинської 
міської ради 
Білоцерківського 
району Київської 
області 

Узинська 
міська МТГ 
Білоцерківсь
кого району 
 

30 https://f
orms.gle/
ctSECrYz
Lkx8nPN
M8  

 Для вчителів- 
логопедів, 
педагогічних 
працівників  
закладів 
дошкільної 
освіти 
педстудія 

Використання 
інтернет-сервісів у 
процесі організації 
взаємозв’язку та 
безперервної 
навчальної діяльності 
в роботі вчителя-
логопеда з 
учасниками 
освітнього процесу в 
закладі дошкільної 
освіти 

Тертична Олена 
Анатоліївна, учитель-
логопед ЗДО «Теремок», 
Лисак Ольга Василівна, 
учитель-логопед ЗДО 
«Барвінок» Броварської 
міської ради 

Заклад дошкільної 
освіти (ясла-садок) 
комбінованого типу  
«Теремок»   
Броварської міської 
ради Броварського 
району Київської 
області 
 

Броварська 
міська ТГ 
Броварськог
о району 
 
 
 

30 https://f
orms.gle/
RMQhcxs
GFL72Vw
p3A  

 Для вчителів- 
логопедів 
закладів 
дошкільної, 
загальної 
середньої  
освіти 
 майстер- клас  

Нейропсихологічний 
та сенсорно-
інтегративний 
підходи в корекційній 
роботі вчителя-
логопеда 

Олександрова Людмила 
Віталіївна, учитель-логопед 
Софіївсько-Борщагівського 
НВК 

Софіївсько-
Борщагівський НВК 
«Спеціалізована 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» 

Борщагівськ
а сільська ТГ 
Бучанського 
району 

20 https://f
orms.gle/
ThNAAV
FCL5YbY
EZD7  

https://forms.gle/ctSECrYzLkx8nPNM8
https://forms.gle/ctSECrYzLkx8nPNM8
https://forms.gle/ctSECrYzLkx8nPNM8
https://forms.gle/ctSECrYzLkx8nPNM8
https://forms.gle/ctSECrYzLkx8nPNM8
https://forms.gle/RMQhcxsGFL72Vwp3A
https://forms.gle/RMQhcxsGFL72Vwp3A
https://forms.gle/RMQhcxsGFL72Vwp3A
https://forms.gle/RMQhcxsGFL72Vwp3A
https://forms.gle/RMQhcxsGFL72Vwp3A
https://forms.gle/ThNAAVFCL5YbYEZD7
https://forms.gle/ThNAAVFCL5YbYEZD7
https://forms.gle/ThNAAVFCL5YbYEZD7
https://forms.gle/ThNAAVFCL5YbYEZD7
https://forms.gle/ThNAAVFCL5YbYEZD7
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 Для 
директорів,  
педагогічних 
працівників 
закладів 
дошкільної 
освіти з 
інклюзивними 
групами 
педстудія 

Комплексний підхід в 
організації 
інклюзивного 
навчання дітей з 
розладами 
аутистичного спектру  
в закладі дошкільної 
освіти 
 

Салтикова Тетяна 
Олексіївна, 
директор ЗДО № 8 
«Джерельце» 

Заклад дошкільної 
освіти (ясла-садок) 
комбінованого типу № 8 
«Джерельце» 
Фастівської міської ради 
Київської області 

Фастівська 
міська ТГ 
Фастівського 
району 
 
  

30 https://f
orms.gle/
itFwERy8
uxaLpdq
69  

 
  

https://forms.gle/itFwERy8uxaLpdq69
https://forms.gle/itFwERy8uxaLpdq69
https://forms.gle/itFwERy8uxaLpdq69
https://forms.gle/itFwERy8uxaLpdq69
https://forms.gle/itFwERy8uxaLpdq69
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УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 
 
 

№ 
Категорія 
учасників, 

форма роботи 

Тема досвіду 
 

ПІП 
керівника/керівників 

майстер-класу, педстудії; 
фах, посада, місце роботи 

Заклад освіти, 
на базі якого 

працюватиме майстер-
клас, педстудія 

Громада, 
район 

Кількіс
ть 

учасни
ків 

Реєстр
ація 

 Для вчителів 
української 
мови та 
літератури 
 
 майстер-клас   
 

Створення 
навчально-
методичного 
забезпечення 
вивчення 
української мови і 
літератури в 
умовах 
дистанційного і 
змішаного 
навчання 
 

Матушевська Олена 
Василівна, учитель 
української мови і літератури 
Городище-Пустоварівського 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів – ЗДО; 
Казмірчук Тетяна Миколаївна, 
директор, учитель 
української мови і літератури 
Буківського НВК «ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів – ЗДО»; 
Шевеленко Людмила 
Михайлівна, директор, 
учитель української мови і 
літератури Кагарлицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 1 

Городище-Пустоварівський 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів – ЗДО 
Володарської селищної 
ради; 
Буківський НВК «ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів – ЗДО» Сквирської 
міської ради Київської 
області; 
Кагарлицька 
загальноосвітня  школа І-ІІІ 
ступенів № 1 
 

Володарськ
а селищна, 
Сквирська 
міська ТГ 
Білоцерківс
ького 
району, 
Кагарлицьк
а міська ТГ 
Обухівськог
о району 
 

30 https://
forms.gl
e/2uNc
xKwGQ
39xQBS
e7 
 

   Для  вчителів 
української 
мови і 
літератури, 
зарубіжної  
літератури,  
педагогів- 
організаторів, 
заступників з 
НВР  
педстудія 

Упровадження 
музейної 
педагогіки як 
інноваційної 
освітньої технології 
в навчанні учнів 
 

Гриценко  Надія  Іванівна, 
учитель  української  мови та  
літератури  ОНЗ 
«Вороньківський  НВК», 
Заслужений  вчитель  України 

ОНЗ «Вороньківський НВК 
«ліцей – ЗОШ І-ІІІ ступенів - 
дитячий садок 
Вороньківської сільської 
ради»  

Вороньківсь
ка сільська 
ТГ 
Бориспільсь
кого району  

25 https://
forms.gl
e/Wx2e
BYiiJtfY
9W5k9  

https://forms.gle/2uNcxKwGQ39xQBSe7
https://forms.gle/2uNcxKwGQ39xQBSe7
https://forms.gle/2uNcxKwGQ39xQBSe7
https://forms.gle/2uNcxKwGQ39xQBSe7
https://forms.gle/2uNcxKwGQ39xQBSe7
https://forms.gle/2uNcxKwGQ39xQBSe7
https://forms.gle/Wx2eBYiiJtfY9W5k9
https://forms.gle/Wx2eBYiiJtfY9W5k9
https://forms.gle/Wx2eBYiiJtfY9W5k9
https://forms.gle/Wx2eBYiiJtfY9W5k9
https://forms.gle/Wx2eBYiiJtfY9W5k9
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 Для вчителів 
української 
мови та 
літератури 
 
майстер-клас 
 

Формування 
медіаграмотності 
здобувачів освіти 
на уроках 
української мови і 
літератури 
 

Ільєнко Тетяна Валеріївна, 
учитель української мови та 
літератури ОЗНЗ Кагарлицька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3; 
Почерніна Ірина Миколаївна, 
учитель української мови та 
літератури КЗ Кагарлицької 
міської ради «Черняхівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» 

Опорний загальноосвітній 
навчальний заклад 
Кагарлицька 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3 
 

Кагарлицьк
а міська ТГ 
Обухівськог
о району 
 

30 https://
forms.gl
e/jxAy8
mUvFtR
pSvPp6  

 Для вчителів 
української 
мови та 
літератури 
 
майстер-клас 
 

Креативний 
контент для 
дистанційного 
навчання. 
Стандарти VS-
свободи 
 

Малоока Ірина Миколаївна, 
учитель української мови та 
літератури, директор ОЗО 
«Стайківська загальноосвітня 
школа І – ІІІ ступенів»; 
 Громадська Ніна 
Володимирівна, учитель 
української мови та 
літератури Стрітівської філії 
Комунального опорного 
закладу Стайківська 
загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів 

Комунальний опорний 
заклад Стайківська 
загальноосвітня школа І – 
ІІІ ступенів, 
Стрітівська філія 
Комунального опорного 
закладу Стайківська 
загальноосвітня школа І – 
ІІІ ступенів 
 
 
 
 

Ржищівська 
міська ТГ 
Обухівськог
о району 
 
 

30 https://
forms.gl
e/V5Q3
L5CqDy
gtiiE59  

 Для вчителів 
української 
мови та 
літератури 
 
майстер-клас 
 

Розвиток 
здоров’язбережува
льної 
компетентності 
учнів в роботі 
вчителя-
словесника Нової 
української школи 

Даниленко  Марія 
Олександрівна, учитель 
української мови та 
літератури Фастівського НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 – 
ЦВПВ «Гарт» 

Фастівський навчально-
виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-
ІІІ ст. № 7 – центр 
військово-патріотичного 
виховання «Гарт»  
Фастівської міської ради 
Київської області 

Фастівська 
міська ТГ 
Фастівськог
о 
району 
 

20 https://
forms.gl
e/QHon
wp5Kw
ZKwJA7
H6  

 Для вчителів 
української, 
зарубіжної 
літератури 

Розвиток Soft skills  
учня на уроках 
літератури: 
підготовка  до 

Ведмеденко Ярослава 
Валентинівна, учитель 
зарубіжної літератури 
Гребінківської гімназії 

Гребінківська гімназія 
Гребінківської селищної 
ради 

Гребінківсь
ка селищна 
ТГ 
Білоцерківс

 
25 

https:/
/forms.
gle/aa
HaFya5

https://forms.gle/jxAy8mUvFtRpSvPp6
https://forms.gle/jxAy8mUvFtRpSvPp6
https://forms.gle/jxAy8mUvFtRpSvPp6
https://forms.gle/jxAy8mUvFtRpSvPp6
https://forms.gle/jxAy8mUvFtRpSvPp6
https://forms.gle/V5Q3L5CqDygtiiE59
https://forms.gle/V5Q3L5CqDygtiiE59
https://forms.gle/V5Q3L5CqDygtiiE59
https://forms.gle/V5Q3L5CqDygtiiE59
https://forms.gle/V5Q3L5CqDygtiiE59
https://forms.gle/QHonwp5KwZKwJA7H6
https://forms.gle/QHonwp5KwZKwJA7H6
https://forms.gle/QHonwp5KwZKwJA7H6
https://forms.gle/QHonwp5KwZKwJA7H6
https://forms.gle/QHonwp5KwZKwJA7H6
https://forms.gle/QHonwp5KwZKwJA7H6
https://forms.gle/aaHaFya5Z4GW9xfF6
https://forms.gle/aaHaFya5Z4GW9xfF6
https://forms.gle/aaHaFya5Z4GW9xfF6
https://forms.gle/aaHaFya5Z4GW9xfF6
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педстудія успішного життя в 
сучасному просторі 

Білоцерківського району 
Київської області 

ького 
району 

Z4GW9
xfF6  

 Для вчителів 
зарубіжної 
літератури 
 
майстер-клас 

Візуалізація на 
уроках зарубіжної 
літератури: як 
зробити урок 
літератури 
незабутнім 
 

Дужняк Наталія Миколаїівна, 
учитель зарубіжної 
літератури Сквирського ЗЗСО 
I-III ступенів              № 3 імені 
Петра Тисьменецького 
 

Сквирський заклад 
загальної середньої освіти 
I-III ступенів            № 3 імені 
Петра Тисьменецького 
Сквирської міської ради 
Київської області 

Сквирська 
міська ТГ 
Білоцерківс
ького 
району 

 
30 

https://
forms.gl
e/7xcR
VKoPs3
SHA283
A  

 Для вчителів 
зарубіжної 
літератури 
 
майстер-клас 

Застосування 
методу проєктів на 
уроках зарубіжної 
літератури 
 

Комарова Галина Іванівна, 
учитель зарубіжної 
літератури Софіївсько-
Борщагівського НВК 

Софіївсько-Борщагівський 
НВК «Загальноосвітня 
спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів –  загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 

Борщагівськ
а сільська  
ТГ 
Бучанського 
району 
 

20 https://
forms.gl
e/2tQN
qeb8Za
BzzEEZ
9  

 Для вчителів 
української, 
зарубіжної 
літератури 
 
педстудія  

Формування 
культурної 
компетентності 
читацьких 
інтересів та 
естетичних смаків 
учнів у процесі 
читання художніх 
творів на уроках 
позакласного 
читання  

Шульга Галина Миколаївна, 
учитель української мови та 
літератури КЗ 
«Новокорогодський ЗЗСО    І-ІІ 
ступенів – ЗДО», 
Отрошко Людмила Олексіївна, 
учитель української мови та 
літератури ОЗО 
«Новозаліський ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів – ЗДО» 

Опорний заклад освіти 
«Новозаліський заклад 
загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів – заклад 
дошкільної освіти» 
Бородянської селищної 
ради 

Бородянськ
а селищна 
ТГ 
Бучанського 
району 
 

25 https://
forms.gl
e/VrBE
ASrqyX
3AF44A
9  

 Для вчителів 
зарубіжної 
літератури 
майстер-клас 

Вивчення 
зарубіжної 
літератури: 
організація 
дистанційного 
навчання 
 

Курмазенко Леся Василівна, 
учитель зарубіжної 
літератури Фастівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів                 № 1 

Фастівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1 
Фастівської міської ради 
Київської області 

Фастівська 
міська ТГ 
Фастівськог
о району 

20 https://
forms.gl
e/iu9pG
WjREJ8
F5DKn8  

https://forms.gle/aaHaFya5Z4GW9xfF6
https://forms.gle/aaHaFya5Z4GW9xfF6
https://forms.gle/7xcRVKoPs3SHA283A
https://forms.gle/7xcRVKoPs3SHA283A
https://forms.gle/7xcRVKoPs3SHA283A
https://forms.gle/7xcRVKoPs3SHA283A
https://forms.gle/7xcRVKoPs3SHA283A
https://forms.gle/7xcRVKoPs3SHA283A
https://forms.gle/2tQNqeb8ZaBzzEEZ9
https://forms.gle/2tQNqeb8ZaBzzEEZ9
https://forms.gle/2tQNqeb8ZaBzzEEZ9
https://forms.gle/2tQNqeb8ZaBzzEEZ9
https://forms.gle/2tQNqeb8ZaBzzEEZ9
https://forms.gle/2tQNqeb8ZaBzzEEZ9
https://forms.gle/VrBEASrqyX3AF44A9
https://forms.gle/VrBEASrqyX3AF44A9
https://forms.gle/VrBEASrqyX3AF44A9
https://forms.gle/VrBEASrqyX3AF44A9
https://forms.gle/VrBEASrqyX3AF44A9
https://forms.gle/VrBEASrqyX3AF44A9
https://forms.gle/iu9pGWjREJ8F5DKn8
https://forms.gle/iu9pGWjREJ8F5DKn8
https://forms.gle/iu9pGWjREJ8F5DKn8
https://forms.gle/iu9pGWjREJ8F5DKn8
https://forms.gle/iu9pGWjREJ8F5DKn8
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ІНОЗЕМНІ МОВИ 
 

№ 

Категорія 
учасників, 

форма 
роботи 

Тема досвіду 
 

ПІП 
керівника/керівників 

майстер-класу, педстудії; 
фах, посада, місце роботи 

Заклад освіти, на базі 
якого працюватиме 

майстер-клас, педстудія 

Громада, 
район 

Кількіст
ь 

учасник
ів 

Реєстра
ція 

 Для 
вчителів 
англійської 
мови 
майстер-
клас 

Інтерактивні 
ресурси як 
компонент 
професійної 
мобільності 
вчителя іноземних 
мов 

Дудко Лариса Миколаївна, 
Поліщук Наталія Петрівна, 
учителі англійської мови 
Білоцерківської  СПМШ І-ІІІ 
ступенів  № 16 ім. М.О. 
Кириленка 

Білоцерківська  
спеціалізована 
природничо-математична 
школа І-ІІІ ступенів  № 16 
ім. М.О. Кириленка 
Білоцерківської міської 
ради Київської області 

Білоцерківськ
а міська ТГ 
Білоцерківськ
ого району 
 

30 https://f
orms.gle
/Lkkcnfu
VmufGoy
MK9 
 

 Для 
вчителів 
англійської 
мови 
майстер-
клас 

Мотивація до 
вивчення іноземної 
мови в літніх 
мовних таборах як 
складова 
реформування 
освітньої галузі 

Лазебник Надія Іванівна, 
заступник директора з НВР, 
учитель англійської мови, 
Шишко Інна Петрівна,  
Тищенко Жанна Василівна,  
учителі англійської мови 
Білоцерківської СШ №  9 

Білоцерківська 
спеціалізована школа І – ІІІ 
ступенів № 9 із 
поглибленим вивченням 
іноземних мов 
Білоцерківської міської 
ради Київської області 

Білоцерківськ
а міська ТГ 
Білоцерківськ
ого району 
 

30 
 

https://f
orms.gle
/YEGhBq
DAmqPto
zkbA   

 Для 
вчителів 
англійської 
мови 
майстер-
клас  

Інноваційні форми 
проведення занять, 
онлайн інструменти 
в роботі вчителя 
англійської мови 

Сулима Оксана Сергіївна, 
учитель англійської мови 
Требухівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 
 

Требухівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Броварської 
міської ТГ Броварського 
району Київської області 

Броварська 
міська ТГ 
Броварського 
району 

15  
https://f
orms.gle
/yRsHhA
sfVnieW
WNe7  

 Для 
вчителів 
англійської 
мови 
майстер-
клас 

Розвиток 
комунікативних 
умінь та навичок 
учнів у вивченні 
англійської мови 
 

Скорлупіна Людмила 
Володимирівна, Маймескул 
Ганна Володимирівна, 
Піроженко Анна Олегівна, 
учителі англійської мови 
Бучанської  СЗОШ    І-ІІІ 
ступенів № 5 з поглибленим 
вивченням іноземних мов 

Бучанська спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 5 з 
поглибленим вивченням 
іноземних мов Бучанської 
міської ради 

Бучанська 
міська ТГ 
Бучанського 
району 

30 https://f
orms.gle
/NPwVD
u3Kd4Qv
v3qV9  

https://forms.gle/LkkcnfuVmufGoyMK9
https://forms.gle/LkkcnfuVmufGoyMK9
https://forms.gle/LkkcnfuVmufGoyMK9
https://forms.gle/LkkcnfuVmufGoyMK9
https://forms.gle/LkkcnfuVmufGoyMK9
https://forms.gle/YEGhBqDAmqPtozkbA
https://forms.gle/YEGhBqDAmqPtozkbA
https://forms.gle/YEGhBqDAmqPtozkbA
https://forms.gle/YEGhBqDAmqPtozkbA
https://forms.gle/YEGhBqDAmqPtozkbA
https://forms.gle/yRsHhAsfVnieWWNe7
https://forms.gle/yRsHhAsfVnieWWNe7
https://forms.gle/yRsHhAsfVnieWWNe7
https://forms.gle/yRsHhAsfVnieWWNe7
https://forms.gle/yRsHhAsfVnieWWNe7
https://forms.gle/NPwVDu3Kd4Qvv3qV9
https://forms.gle/NPwVDu3Kd4Qvv3qV9
https://forms.gle/NPwVDu3Kd4Qvv3qV9
https://forms.gle/NPwVDu3Kd4Qvv3qV9
https://forms.gle/NPwVDu3Kd4Qvv3qV9
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 Для 
вчителів 
англійської 
мови 
майстер-
клас 

Використання 
інтернет-
інструментів на 
уроках іноземних 
мов  
 

Дзеціна Світлана Іанівна, 
Закутня Вікторія Вікторівна, 
учителі англійської мови 
Софіївсько-Борщагівського 
НВК 
 

Софіївсько-Борщагівський 
НВК «Загальноосвітня 
спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів — 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» 

Борщагівська 
сільська ТГ 
Бучанського 
району 
 

20 https://f
orms.gle
/fVNW7
Wx5RsD
v1D138  

 Для 
вчителів 
англійської 
мови 

Формування 
ключових і 
предметних 
компетентностей 
учнів засобами 
інтегрованого 
навчання на уроках 
англійської мови 

Закопайло Олена 
Володимирівна,  
Овсяннікова Світлана 
Миколаївна,  
Тесленко Олена Василівна, 
Андрієвська Евеліна 
Анатоліївна, учителі 
англійської мови 
Переяславської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів  № 7 

Переяславська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 7 
Переяславської міської 
ради 

Переяславська 
міська ТГ 
Бориспільсько
го району 

30 https://f
orms.gle
/LEyddL
S5Z2UjP
973A  

 Для 
вчителів 
англійської 
мови 

Сучасний урок 
англійської мови 
(майстерня для 
молодого вчителя) 

Яремчук Марія Дмитрівна,  
Микиштина Тетяна 
Вікторівна, Філатова Олена 
Вікторівна, учителі 
англійської мови 
Вишнівського академічного 
ліцею «Основа» 

Вишнівський 
академічний ліцей 
«Основа» Вишневої 
міської ради Бучанського 
району Київської області 

Вишнева 
міська ТГ 
Бучанського 
району  

30 https://f
orms.gle
/pDZFpj
YGtuNXN
giE6  

 
  

https://forms.gle/fVNW7Wx5RsDv1D138
https://forms.gle/fVNW7Wx5RsDv1D138
https://forms.gle/fVNW7Wx5RsDv1D138
https://forms.gle/fVNW7Wx5RsDv1D138
https://forms.gle/fVNW7Wx5RsDv1D138
https://forms.gle/LEyddLS5Z2UjP973A
https://forms.gle/LEyddLS5Z2UjP973A
https://forms.gle/LEyddLS5Z2UjP973A
https://forms.gle/LEyddLS5Z2UjP973A
https://forms.gle/LEyddLS5Z2UjP973A
https://forms.gle/pDZFpjYGtuNXNgiE6
https://forms.gle/pDZFpjYGtuNXNgiE6
https://forms.gle/pDZFpjYGtuNXNgiE6
https://forms.gle/pDZFpjYGtuNXNgiE6
https://forms.gle/pDZFpjYGtuNXNgiE6
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МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 
 

№ 

Категорія 
учасників, 

форма 
роботи 

 
Тема досвіду 

 

ПІП 
керівника/керівників 

майстер-класу, педстудії; 
фах, посада, місце роботи 

Заклад освіти, на базі 
якого працюватиме 

майстер-клас, 
педстудія 

Громада, 
район 

Кількіс
ть 

учасни
ків 

Реєстра
ція 

 Для вчителів 
музичного 
мистецтва, 
інтегрованог
о курсу 
«Мистецтво» 
педстудія 

Розвиток  інтелектуаль
ного і творчого 
потенціалу,  життєвих 
компетентностей учнів 
у  вивченні 
інтегрованого курсу 
«Мистецтво» 

Галкіна Лариса Василівна, 
учитель мистецтва, 

музичного мистецтва; 
заступник директора з ВР 
Білоцерківської  СПМШ  І-ІІІ 
ступенів  № 16 ім. М.О. 
Кириленка 

Білоцерківська  
спеціалізована 
природничо-
математична школа 
 І-ІІІ ступенів  №16 ім. 
М.О. Кириленка 
Білоцерківської міської 
ради Київської області 
 

Білоцерківс
ька міська 
ТГ 
Білоцерківс
ького 
району 

25 https://f
orms.gle
/ZMrcG
o2sNVk
QZApb8 
 

 Для вчителів 
музичного 
мистецтва 
 
майстер-клас   

Ритмічно-рухова, 
інструментальна 
діяльність школярів на 
уроках музичного 
мистецтва 
 

Фесик  Євгенія 
Олександрівна, учитель 
музичного мистецтва 
Броварської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 3   
 

Броварська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 3   
Броварської міської ради 
Броварського району 
Київської області 

Броварська 
міська ТГ 
Броварськог
о району 

15 https://f
orms.gle
/F5f8mp
LU8BAr
uavi6  

 Для вчителів 
музичного 
мистецтва 
 
майстер-клас   

Використання засобів 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій на уроках 
музичного мистецтва 
засобами  

Духно Надія Костянтинівна, 
учитель музичного 
мистецтва КЗ Кагарлицької 
міської ради «Черняхівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів»  

Комунальний заклад 
Кагарлицької міської 
ради «Черняхівська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів» 

Кагарлицька 
міська ТГ 
Обухівськог
о району 

20 https://f
orms.gle
/8b4pT
EjLHHxg
r1XJ7  

5 Для вчителів 
освітньої 
галузі 
«Мистецтво»  
педстудія 

Використання 
цифрових технологій 
на уроках освітньої 
галузі «Мистецтво» 

Мазуренко Олена 
Володимирівна, 
учитель музичного 
мистецтва Васильківського 
академічного ліцею «Успіх» 

Васильківський 
академічний ліцей 
«Успіх» Васильківської 
міської ради 

Всильківска 
міська ТГ 
Обухівськог
о району 

20 https://f
orms.gle
/M756
WRzdQA
VogMSJ
A  

https://forms.gle/ZMrcGo2sNVkQZApb8
https://forms.gle/ZMrcGo2sNVkQZApb8
https://forms.gle/ZMrcGo2sNVkQZApb8
https://forms.gle/ZMrcGo2sNVkQZApb8
https://forms.gle/ZMrcGo2sNVkQZApb8
https://forms.gle/F5f8mpLU8BAruavi6
https://forms.gle/F5f8mpLU8BAruavi6
https://forms.gle/F5f8mpLU8BAruavi6
https://forms.gle/F5f8mpLU8BAruavi6
https://forms.gle/F5f8mpLU8BAruavi6
https://forms.gle/8b4pTEjLHHxgr1XJ7
https://forms.gle/8b4pTEjLHHxgr1XJ7
https://forms.gle/8b4pTEjLHHxgr1XJ7
https://forms.gle/8b4pTEjLHHxgr1XJ7
https://forms.gle/8b4pTEjLHHxgr1XJ7
https://forms.gle/M756WRzdQAVogMSJA
https://forms.gle/M756WRzdQAVogMSJA
https://forms.gle/M756WRzdQAVogMSJA
https://forms.gle/M756WRzdQAVogMSJA
https://forms.gle/M756WRzdQAVogMSJA
https://forms.gle/M756WRzdQAVogMSJA


34 
 

 Для вчителів 
освітньої 
галузі 
«Мистецтво»  
педстудія 

Формування творчого 
потенціалу учнів 
засобами 
інтегративних 
технологій на уроках 
освітньої галузі 
«Мистецтво» 
 

Коваленко Галина Іванівна, 
учитель музики ОЗНЗ 
Новоолександрівського НВК 
«Загальноосвітня школа І – 
ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 
 

Опорний 
загальноосвітній 
навчальний заклад 
Новоолександрівський 
навчально-виховний 
комплекс 
«Загальноосвітня школа 
І – ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний 
заклад» Згурівської 
селищної ради 
Броварського району 
Київської області 

Згурівська 
селищна ТГ 
Броварськог
о району 

20 https://f
orms.gle
/WpsEp
DnNd9i
hEVHX8  

 

  

https://forms.gle/WpsEpDnNd9ihEVHX8
https://forms.gle/WpsEpDnNd9ihEVHX8
https://forms.gle/WpsEpDnNd9ihEVHX8
https://forms.gle/WpsEpDnNd9ihEVHX8
https://forms.gle/WpsEpDnNd9ihEVHX8
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ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 
 

№ 
Категорія 
учасників, 

форма роботи 

 
Тема досвіду 

 

ПІП 
керівника/керівників 

майстер-класу, педстудії; 
фах, посада, місце роботи 

Заклад освіти, 
на базі якого 

працюватиме майстер-
клас, педстудія 

Громада, 
район 

Кількіс
ть 

учасни
ків 

Реєстр
ація 

 Для вчителів 
образотворчог
о мистецтва, 
інтегрованого 
курсу 
«Мистецтво»  
педстудія 

Сучасний урок 
образотворчого 
мистецтва: 
педагогічні технології 
навчання 
 

Лінник Ганна Іванівна, 
учитель образотворчого 
мистецтва Теліжинецького 
НВО «ЗОШ І – ІІІ ступенів – 
дитячий садок» 

Теліжинецьке НВО «ЗОШ І 
– ІІІ ступенів – дитячий 
садок» Тетіївської міської 
ради Київської області  

Тетіївська 
міська ТГ 
Білоцерківс
ького 
району 

20 https://
forms.gl
e/xcZ4U
DjP5gtT
8aeTA 

 

 Для 
педагогічних 
працівників 
закладів 
дошкільної, 
загальної 
середньої, 
позашкільної 
освіти  
педстудія 

Формування 
культурної 
компетентності учнів 
засобами 
декоративно-
прикладного 
мистецтва (на 
прикладі витинанки) 
  

Зуєнко Оксана 
Володимирівна, учитель 
образотворчого та 
декоративно-прикладного 
мистецтва майстерні 
«Витинанка» ФШНМ 

Фастівська школа 
народної майстерності 
Фастівської міської ради 
Київської області 

Фастівська 
міська ТГ 
Фастівськог
о району 

20 https://
forms.gl
e/Ajq8i
Le6ZGn
pqQDr6  

 
 

  

https://forms.gle/xcZ4UDjP5gtT8aeTA
https://forms.gle/xcZ4UDjP5gtT8aeTA
https://forms.gle/xcZ4UDjP5gtT8aeTA
https://forms.gle/xcZ4UDjP5gtT8aeTA
https://forms.gle/xcZ4UDjP5gtT8aeTA
https://forms.gle/Ajq8iLe6ZGnpqQDr6
https://forms.gle/Ajq8iLe6ZGnpqQDr6
https://forms.gle/Ajq8iLe6ZGnpqQDr6
https://forms.gle/Ajq8iLe6ZGnpqQDr6
https://forms.gle/Ajq8iLe6ZGnpqQDr6
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ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 
 

№ 
Категорія 
учасників, 

форма роботи 

 
Тема досвіду 

ПІП 
керівника/керівників 

майстер-класу, педстудії; 
фах, посада, місце роботи 

Заклад освіти, на базі 
якого працюватиме 

майстер-клас, педстудія 

Громада, 
район 

Кількіс
ть 

учасник
ів 

Реєстра
ція 

 Для вчителів 
трудового 
навчання, 
початкових 
класів, 
керівників 
гуртків 
педстудія 

Технологія 
виготовлення 
біжутерних 
прикрас 
 
 
 
 

Дудка Алла Миколаївна, 
учитель трудового навчання 
Білоцерківської СПМШ І-ІІІ 
ступенів № 16 ім. М.О. 
Кириленка 
 
 
 

Білоцерківська 
спеціалізована 
природничо-математична 
школа І-ІІІ ступенів № 16 
імені М.О.Кириленка 
Білоцерківської міської 
ради Білоцерківського 
району Київської області 

Білоцерківсь
ка міська ТГ 
Білоцерківсь
ко-го району 

20 

https://f
orms.gle
/YjmkcM
6W1DNp
hCJN9 
 
 

 Для вчителів 
трудового 
навчання, 
початкових 
класів, 
керівників 
гуртків 
педстудія 

Технологія 
виготовлення 
біскорню. 
 

Олешко Лариса 
Олександрівна,  
учитель трудового навчання 
Бориспільського НВК імені 
Костянтина Могилка 

Бориспільський 
навчально- виховний 
комплекс «Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів – 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів» імені 
Костянтина Могилка 

Бориспільськ
а міська ТГ 
Бориспільськ
ого району 

25 https://f
orms.gle
/ZigQZK
M2DAPg
DvNW8  

 

Для вчителів 
трудового 
навчання 
майстер-клас 
 
 

Виготовлення 
комплексного 
виробу 
(світильник) у 
малокомплектних 
класах із сучасних 
конструкційних 
матеріалів 
 

Вільгоцький Олег 
Валерійович,  
Козлова Людмила Євгеніївна, 
учителі трудового навчання 
Яготинського НВК 
«Спеціалізована школа – 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
сту-пенів № 3» 
 

Яготинський НВК 
«Спеціалізована школа – 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 3» 
Бориспільського району 
Київської області 
 

Яготинська 
міська рада 
Бориспільськ
ого району 

20 

https://f
orms.gle
/KaoSPJ
Yn1YjF3
kBs9  

 Для вчителів 
трудового 
навчання 
майстер-клас 

Технологія 
оздоблення 
виробів 
карбуванням 

Твердохліб Ігор Андрійович, 
учитель трудового навчання 
та інформатики  Згурівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Згурівська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Згурівської 

Згурівська 
селищна ТГ 
Броварського 
району 

15 

https://f
orms.gle
/hmHCn

https://forms.gle/YjmkcM6W1DNphCJN9
https://forms.gle/YjmkcM6W1DNphCJN9
https://forms.gle/YjmkcM6W1DNphCJN9
https://forms.gle/YjmkcM6W1DNphCJN9
https://forms.gle/YjmkcM6W1DNphCJN9
https://forms.gle/ZigQZKM2DAPgDvNW8
https://forms.gle/ZigQZKM2DAPgDvNW8
https://forms.gle/ZigQZKM2DAPgDvNW8
https://forms.gle/ZigQZKM2DAPgDvNW8
https://forms.gle/ZigQZKM2DAPgDvNW8
https://forms.gle/KaoSPJYn1YjF3kBs9
https://forms.gle/KaoSPJYn1YjF3kBs9
https://forms.gle/KaoSPJYn1YjF3kBs9
https://forms.gle/KaoSPJYn1YjF3kBs9
https://forms.gle/KaoSPJYn1YjF3kBs9
https://forms.gle/hmHCnyAQkNYw16Af8
https://forms.gle/hmHCnyAQkNYw16Af8
https://forms.gle/hmHCnyAQkNYw16Af8
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 селищної ради Київської 
області 

yAQkNY
w16Af8  

 
Для вчителів 
трудового 
навчання 
майстер-клас 
 
 

Технологія 
проектування та 
виготовлення 
предметів 
декоративного 
призначення 

Фалько Володимир 
Вікторович, учитель 
трудового 
навчання,  Бучанського НВК 
«СЗОШ І-ІІІ ступенів – ЗОШ І-
ІІІ ступенів»              № 4 
 

Бучанський НВК «СЗОШ І-
ІІІ ступенів – ЗОШ І-ІІІ 
ступенів» № 4 
 
 
 

Бучанська  
міська ТГ 
Бучанського 
району 
 

15 

https://f
orms.gle
/jwygE3
CAGvugR
rMM6  

 Для  вчителів 
трудового 
навчання 
майстер-клас 
 

Організація 
технологій 
обробки 
матеріалів на 
уроках трудового 
навчання 
 

Мельничук Валерій 
Володимирович, учитель 
трудового навчання 
Великокарашинської ЗОШ І-
ІІІ ступенів 

Великокарашинська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів 

Макарівська 
селищна ТГ 
Бучанського 
району 

20 https://f
orms.gle
/hbgomJ
wXhdSyr
XDP7  

 

  

https://forms.gle/hmHCnyAQkNYw16Af8
https://forms.gle/hmHCnyAQkNYw16Af8
https://forms.gle/jwygE3CAGvugRrMM6
https://forms.gle/jwygE3CAGvugRrMM6
https://forms.gle/jwygE3CAGvugRrMM6
https://forms.gle/jwygE3CAGvugRrMM6
https://forms.gle/jwygE3CAGvugRrMM6
https://forms.gle/hbgomJwXhdSyrXDP7
https://forms.gle/hbgomJwXhdSyrXDP7
https://forms.gle/hbgomJwXhdSyrXDP7
https://forms.gle/hbgomJwXhdSyrXDP7
https://forms.gle/hbgomJwXhdSyrXDP7
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА.  ЗАХИСТ УКРАЇНИ 
 

№ 

Категорія 
учасників, 

форма 
роботи 

Тема досвіду 
 

ПІП 
керівника/керівників 

майстер-класу, педстудії; 
фах, посада, місце роботи 

Заклад освіти, на базі 
якого працюватиме 

майстер-клас, 
педстудія 

Громада, 
район 

Кількіст
ь 

учасникі
в 

Реєстра
ція 

 Для вчителів 
фізичної 
культури 
майстер-клас 

Рухливі та спортивні 
ігри у сучасній школі 

Тітарук Віталій 
Олександрович, учитель 
фізкультури Калинівської 
загальноосвітня школа 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Калинівська 
агальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 2 

Калинівська 
селищна ТГ 
Фастівського 
району 

30 https://fo
rms.gle/2
2oUj9iHA
Lp8aHs9
8  

 Для вчителів 
фізичної 
культури  
майстер-
клас 

Упровадження вправ 
за методикою Пілатес 
на уроках фізичної 
культури 
 

Дьоміна Світлана 
Олександрівна, учитель 
фізичної культури 
Бориспільської             ЗОШ 
І-ІІІ ступенів  № 7 

Бориспільська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів  № 7 
Бориспільської міської 
ради 

Бориспільська 
міська ТГ 
Бориспільсько
го району 

20 https://fo
rms.gle/X
fQf9hBK8
mLqbwv
V6  

 Для вчителів 
фізичної 
культури  
майстер- 
клас 
 

Інтегрований підхід 
до вивчення предмета 
«Фізична культура» в 
10-11 класах  
 

Ясковець Алла  
Альбертівна, учитель 
фізичної культури 
Софіївсько-Борщагівського 
НВК 

Софіївсько-
Борщагівський НВК 
«Загальноосвітня 
спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів – 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» 

Борщагівська 
сільська ТГ 
Бучанського 
району 

20 https://fo
rms.gle/P
i9HKYuo
ADLK4h1
PA  

 Для вчителів 
захисту 
України 
майстер-клас 

Використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій на уроках 
захисту України 

Юхименко Володимир 
Костянтинович, учитель 
захисту України 
Іванівського академічного 
ліцею  

Іванівський 
академічний ліцей 
Миронівської міської 
ради 

Миронівська 
міська ТГ 
Обухівського 
району 

20 https://fo
rms.gle/o
CoCRMxS
vyCyLpir
6  

 
  

https://forms.gle/22oUj9iHALp8aHs98
https://forms.gle/22oUj9iHALp8aHs98
https://forms.gle/22oUj9iHALp8aHs98
https://forms.gle/22oUj9iHALp8aHs98
https://forms.gle/22oUj9iHALp8aHs98
https://forms.gle/XfQf9hBK8mLqbwvV6
https://forms.gle/XfQf9hBK8mLqbwvV6
https://forms.gle/XfQf9hBK8mLqbwvV6
https://forms.gle/XfQf9hBK8mLqbwvV6
https://forms.gle/XfQf9hBK8mLqbwvV6
https://forms.gle/Pi9HKYuoADLK4h1PA
https://forms.gle/Pi9HKYuoADLK4h1PA
https://forms.gle/Pi9HKYuoADLK4h1PA
https://forms.gle/Pi9HKYuoADLK4h1PA
https://forms.gle/Pi9HKYuoADLK4h1PA
https://forms.gle/oCoCRMxSvyCyLpir6
https://forms.gle/oCoCRMxSvyCyLpir6
https://forms.gle/oCoCRMxSvyCyLpir6
https://forms.gle/oCoCRMxSvyCyLpir6
https://forms.gle/oCoCRMxSvyCyLpir6
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ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 
 

№ 
Категорія 
учасників, 

форма роботи 

 
Тема досвіду 

 

ПІП 
керівника/керівників 

майстер-класу, 
педстудії; фах, посада, 

місце роботи 

Заклад освіти, 
на базі якого 

працюватиме майстер-
клас, педстудія 

Громада, 
район 

Кількіст
ь 

учасник
ів 

 

 Для практичних 
психологів 
закладів 
дошкільної, 
загальної 
середньої 
освіти 
майстер-клас  

Інтерактивні методи 
роботи практичного 
психолога з 
учасниками 
освітнього процесу 

Корнієнко Людмила 
Володимирівна, директор, 
Федорченко Наталія 
Миколаївна, методист 
Навчально-методичного 
центру психологічної 
служби  

Навчально-методичний 
центр психологічної 
служби Управління 
освіти і науки  
Білоцерківської міської 
ради (приміщення БЗШ 
№ 20) 

Білоцерківськ
а міська ТГ 
Білоцерківськ
ого району 

20 https://f
orms.gle/
PxaeLvsV
yR6kk8F
P8  

 Для, 
педагогічних 
працівників  
закладів 
загальної 
середньої 
освіти 
педстудія 

Розвиток  
емоційного  
інтелекту в 
учасників  
освітнього процесу 
 
 

Муха  Лола  Сайфулівна, 
практичний  психолог 
Старинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

Старинська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів 
Вороньківської 
сільської ради  

Вороньківськ
а сільська ТГ 
Бориспільськ
ого району 
 

25 https://f
orms.gle/
Kabp1Uy
TQCMjwj
Sh9   

 Для практичних 
психологів, 
соціальних 
педагогів 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти  
майстер-клас 

Психолого-
педагогічний 
супровід учасників 
освітнього процесу  
в умовах 
потенційних 
небезпек 
зовнішнього 
середовища 

Жиглій Ірина 
Олександрівна, 
практичний психолог 
Згурівського НВК 
«Гімназія – ЗОШ І 
ступеня» 

Згурівський навчально-
виховний комплекс 
«Гімназія – 
загальноосвітня школа І 
ступеня» Згурівської 
селищної ради 
Броварського району 
Київської області 

Згурівська 
селищна ТГ 
Броварського 
району 

20 https://f
orms.gle/
ay5JJnrz2
BGr1TsE
9  

 Для практичних 
психологів 
закладів 

Розвиток 
емоційного 
інтелекту як 

Петрик-Лакиза Олена 
Миколаївна, практичний 
психолог 

Великодмитровицький 
ліцей Козинської 
селищної ради 

Козинська 
селищна ТГ 

30 https://f
orms.gle/
TdhyXfW

https://forms.gle/PxaeLvsVyR6kk8FP8
https://forms.gle/PxaeLvsVyR6kk8FP8
https://forms.gle/PxaeLvsVyR6kk8FP8
https://forms.gle/PxaeLvsVyR6kk8FP8
https://forms.gle/PxaeLvsVyR6kk8FP8
https://forms.gle/Kabp1UyTQCMjwjSh9
https://forms.gle/Kabp1UyTQCMjwjSh9
https://forms.gle/Kabp1UyTQCMjwjSh9
https://forms.gle/Kabp1UyTQCMjwjSh9
https://forms.gle/Kabp1UyTQCMjwjSh9
https://forms.gle/ay5JJnrz2BGr1TsE9
https://forms.gle/ay5JJnrz2BGr1TsE9
https://forms.gle/ay5JJnrz2BGr1TsE9
https://forms.gle/ay5JJnrz2BGr1TsE9
https://forms.gle/ay5JJnrz2BGr1TsE9
https://forms.gle/TdhyXfWuDdxP8aY28
https://forms.gle/TdhyXfWuDdxP8aY28
https://forms.gle/TdhyXfWuDdxP8aY28
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загальної 
середньої 
освіти 
майстер-клас 

важливої складової 
особистості сучасної 
людини 

Великодмитровицького 
ліцею 
 

Обухівського району 
Київської області 

Обухівського 
району 

uDdxP8a
Y28  

 Для практичних 
психологів 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти 
майстер-клас  

Арт-терапевтичні 
техніки у роботі з 
дітьми різних 
категорій 

Шумейко Олена 
Григорівна, практичний 
психолог Новопетрівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів № 2 

Новопетрівська 
загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів № 2 
Петрівської сільської 
ради  

Петрівська 
сільська ТГ  
Вишгородськ
ого району 
 

15 

https://f
orms.gle/
mMJEvEs
qTdAvgc
5h9  

 Для практичних 
психологів 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти 
майстер-клас 

Методи арт-терапії в 
роботі практичного 
психолога закладу 
загальної середньої 
освіти 

Ролік Ольга Олександрівна, 
практичний психолог 
Васильківського 
академічного ліцею 
 

Васильківський 
академічний ліцей 
«Престиж»   
Васильківської міської 
ради  

Васильківськ
а міська ТГ 
Обухівського 
району 

15  
https://f
orms.gle/
D3gteqJn
9BL6oXT
a8  

 Для практичних 
психологів, 
соціальних 
педагогів 
майстер-клас 

Я і моя професія: 
путівник для 
проактивної 
особистості 

Лисенко Олена Андріївна, 
практичний психолог КЗ 
Фастівської міської ради 
«Центр професійного 
розвитку педагогічних 
працівників» 

Комунальний заклад 
Фастівської міської 
ради «Центр 
професійного розвитку 
педагогічних 
працівників» Київської 
області  

Фастівська 
міська ТГ 
Фастівського 
району 

25 https://f
orms.gle/
vKhHXjy
T6uBnrGj
D6  

 
 

  

https://forms.gle/TdhyXfWuDdxP8aY28
https://forms.gle/TdhyXfWuDdxP8aY28
https://forms.gle/mMJEvEsqTdAvgc5h9
https://forms.gle/mMJEvEsqTdAvgc5h9
https://forms.gle/mMJEvEsqTdAvgc5h9
https://forms.gle/mMJEvEsqTdAvgc5h9
https://forms.gle/mMJEvEsqTdAvgc5h9
https://forms.gle/D3gteqJn9BL6oXTa8
https://forms.gle/D3gteqJn9BL6oXTa8
https://forms.gle/D3gteqJn9BL6oXTa8
https://forms.gle/D3gteqJn9BL6oXTa8
https://forms.gle/D3gteqJn9BL6oXTa8
https://forms.gle/vKhHXjyT6uBnrGjD6
https://forms.gle/vKhHXjyT6uBnrGjD6
https://forms.gle/vKhHXjyT6uBnrGjD6
https://forms.gle/vKhHXjyT6uBnrGjD6
https://forms.gle/vKhHXjyT6uBnrGjD6
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ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 
 

№
№ 

Категорія 
учасників, 

форма 
роботи 

 
Тема досвіду 

 

ПІП 
керівника/керівників 

майстер-класу, педстудії; 
фах, посада, місце роботи 

Заклад освіти, на базі 
якого працюватиме 

майстер-клас, педстудія 

Громада, 
район 

Кількіс
ть 

учасни
ків 

Реєстр
ація 

 
Для 

керівників 

гуртків 

закладів 

позашкільної 

освіти 

педстудія 

Розвиток соціальної 

та громадянської 

компетентності 

вихованців закладів 

позашкільної освіти 

Лаговська Тетяна Іванівна, 

керівник гуртка 

Богуславського  центру 

дитячої та юнацької 

творчості 

Богуславський  центру 

дитячої та юнацької 

творчості Богуславської 

міської ради Київської 

області 

  

Богуславська 

міська ТГ 

Обухівського 

району 

20  

https://

forms.gl

e/tHkXF

4BY9rsb

bqoi7 

 

 Для 
керівників 
гуртків 
художньо-
естетичного 
напряму 
педстудія  

Вітальні листівки. 
Виготовлення 3D -
листівок 

Куян Вікторія Юріївна, 
керівник гуртків маркетингу 
Володарського центру 
творчості дітей та юнацтва  

Володарський центр 
творчості дітей та 
юнацтва Володарської 
селищної ради 
Білоцерківського району 
Київської області 

Володарська 
селищна ТГ 
Білоцерківськ
ого району 
 

20 https://
forms.gl
e/DWL
KFS7Y3
7YxeZE
h9  

 Для 
керівників 
гуртків 
спортивного 
туризму 
педстудія 

Упровадження 
здоров'язберігаючих 
технологій в освітній 
процес гуртка з 
водного туризму 

Рахуба Тетяна Георгіївна, 
директор Бориспільського 
міського центру туризму та 
краєзнавства учнівської 
молоді 

Бориспільський міський 
центр туризму та 
краєзнавства учнівської 
молоді 

Бориспільська 
міська ТГ 
Бориспільсько
го району 

25 https://
forms.gl
e/oCUM
ZH7d9u
UFoKah
9  

https://forms.gle/tHkXF4BY9rsbbqoi7
https://forms.gle/tHkXF4BY9rsbbqoi7
https://forms.gle/tHkXF4BY9rsbbqoi7
https://forms.gle/tHkXF4BY9rsbbqoi7
https://forms.gle/tHkXF4BY9rsbbqoi7
https://forms.gle/DWLKFS7Y37YxeZEh9
https://forms.gle/DWLKFS7Y37YxeZEh9
https://forms.gle/DWLKFS7Y37YxeZEh9
https://forms.gle/DWLKFS7Y37YxeZEh9
https://forms.gle/DWLKFS7Y37YxeZEh9
https://forms.gle/DWLKFS7Y37YxeZEh9
https://forms.gle/oCUMZH7d9uUFoKah9
https://forms.gle/oCUMZH7d9uUFoKah9
https://forms.gle/oCUMZH7d9uUFoKah9
https://forms.gle/oCUMZH7d9uUFoKah9
https://forms.gle/oCUMZH7d9uUFoKah9
https://forms.gle/oCUMZH7d9uUFoKah9
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 Для 
керівників 
гуртків, 
учителів 
образотворчо
го мистецтва 
педстудія 

Використання 
акмеологічних 
технологій у  процесі 
формування 
особистості дитини 
на заняттях 
образотворчого 
мистецтва 

Лутфулліна Анна 
Вікторівна,  викладач 
образотворчого мистецтва, 
керівник Зразкової студії 
образотворчої діяльності 
«Райдуга», Петренко Юлія 
Миколаївна, викладач 
образотворчого та 
декоративно-вжиткового 
мистецтва, керівник гуртка 
«Академія Олівця» БДЮТ 
«Дивоцвіт» 

Будинок дитячої та 
юнацької творчості 
«Дивоцвіт» 
Бориспільської міської 
ради 

Бориспільська 
міська ТГ 
Бориспільсько
го району 

25 https://
forms.gl
e/zhrFt
LTkZM5
gPfqU9  

 Для 
керівників 
гуртків 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва 
педстудія 

Технологія 
малювання маслом 
по тканині 
«Фунтиком» 

Лисаченко Ірина 
Володимирівна, 
керівник гуртка КЗ 
позашкільної освіти «Центр 
дитячої та юнацької 
творчості  «Апельсин Плюс» 

Комунальний заклад 
позашкільної освіти 
«Центр дитячої та 
юнацької творчості  
«Апельсин Плюс» 
Борщагівської сільської 
ради Бучанського району 
Київської області 

Борщагівська 
сільська ТГ 
Бучанського 
району 

 
15 

https://
forms.gl
e/YxMK
UduAip
MhKCT
p8  

6. 
Для 
керівників 
гуртків 
туристсько-
краєзнавчого 
напряму, 
керівників 
музеїв 
педстудія 

Історико-краєзнавча 
й туристична робота 
в закладах загальної 
середньої, 
поашкільної освіти 
як складова 
національно- 
патріотичного 
виховання дітей та 
учнівської молоді 

Козак Сергій Григорович, 
учитель історії, керівник 
історико-краєзнавчого 
гуртка Бородянського 
ЦДЮТ;  
Кот Тарас Васильович, 
керівник гуртка 
«Туристичний» КЗ 
«Новокорогодський ЗЗСО І-ІІ 
ступенів – ЗДО» 

Бородянський Центр 
дитячої та юнацької 
творчості, Комунальний 
заклад 
«Новокорогодський 
заклад загальної 
середньої освіти І-ІІ 
ступенів – заклад 
дошкільної освіти» 
Бородянської селищної 
ради 

Бородянська 
селищна ТГ 
Бучанського 
району 
 

25 

https://
forms.gl
e/7ME7
bFU3M
b5uaPK
Z8  

7 Для 
керівників 
хореографічн
их колективів 
майстер-клас 

Формування 
хореографічної 
компетентності 
дітей та  учнівської 

Козачок Людмила 
Володимирівна, культуролог, 
керівник зразкового 
ансамблю сучасного танцю 
«Карнавал» Баришівського 

Баришівський центр 
позашкільної роботи 
«Мрія» Баришівської 
селищної ради Київської 
області 

Баришівська 
селищна ТГ 
Броварського 
району 

 
 

20 

https://
forms.gl
e/MHrC
HcdnPJ

https://forms.gle/zhrFtLTkZM5gPfqU9
https://forms.gle/zhrFtLTkZM5gPfqU9
https://forms.gle/zhrFtLTkZM5gPfqU9
https://forms.gle/zhrFtLTkZM5gPfqU9
https://forms.gle/zhrFtLTkZM5gPfqU9
https://forms.gle/YxMKUduAipMhKCTp8
https://forms.gle/YxMKUduAipMhKCTp8
https://forms.gle/YxMKUduAipMhKCTp8
https://forms.gle/YxMKUduAipMhKCTp8
https://forms.gle/YxMKUduAipMhKCTp8
https://forms.gle/YxMKUduAipMhKCTp8
https://forms.gle/7ME7bFU3Mb5uaPKZ8
https://forms.gle/7ME7bFU3Mb5uaPKZ8
https://forms.gle/7ME7bFU3Mb5uaPKZ8
https://forms.gle/7ME7bFU3Mb5uaPKZ8
https://forms.gle/7ME7bFU3Mb5uaPKZ8
https://forms.gle/7ME7bFU3Mb5uaPKZ8
https://forms.gle/MHrCHcdnPJF7wTA68
https://forms.gle/MHrCHcdnPJF7wTA68
https://forms.gle/MHrCHcdnPJF7wTA68
https://forms.gle/MHrCHcdnPJF7wTA68
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молоді засобами 
позашкільної освіти 

центру позашкільної роботи 
«Мрія» 

F7wTA
68  

9 Для 
керівників 
гуртків 
англійської 
мови 
закладів 
позашкільної, 
загальної 
середньої 
освіти   
педстудія 

Реалізація 
компетентнісного 
підходу на заняттях 
гуртка англійської 
мови 

Комогорова Марина Іванівна,  
керівник гуртка ‘English’  
Обухівського міського 
центру творчості дітей, 
юнацтва та молоді 
«Романтик», кандидат 
педагогічних наук 
 

Обухівський міський 
центр творчості дітей, 
юнацтва та молоді 
«Романтик» 
 

Обухівська 
міська ТГ 
Обухівського 
району 

20 https://
forms.gl
e/3CqU
wHUTT
WGTHV
1YA  

 
  

https://forms.gle/MHrCHcdnPJF7wTA68
https://forms.gle/MHrCHcdnPJF7wTA68
https://forms.gle/3CqUwHUTTWGTHV1YA
https://forms.gle/3CqUwHUTTWGTHV1YA
https://forms.gle/3CqUwHUTTWGTHV1YA
https://forms.gle/3CqUwHUTTWGTHV1YA
https://forms.gle/3CqUwHUTTWGTHV1YA
https://forms.gle/3CqUwHUTTWGTHV1YA
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ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ  
для вчителів різних фахів 

 

№ 
Категорія 
учасників, 

форма роботи 

 
Тема досвіду 

 

ПІП 
керівника/керівників 

майстер-класу, 
педстудії; 

фах, посада, місце 
роботи 

Заклад освіти, 
на базі якого 

працюватиме майстер-
клас, педстудія 

Громада, 
район 

Кількіст
ь 

учасник
ів 

Реєстра
ція 

1 Для 
педагогічних 
працівників 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти  
педстудія 

Сучасні цифрові 
освітні тренди  
 

Саражинська Наталія 
Анатоліївна, учитель 
інформатики 
Білоцерківської СШ №  12 
з поглибленим вивченням 
інформаційних технологій 

Білоцерківська 
спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів № 12 з 
поглибленим 
вивченням 
інформаційних 
технологій 
Білоцерківської міської 
ради 

Білоцерківськ
а міська ТГ 
Білоцерківськ
ого району 

20 https://f
orms.gle/
uZ6W71F
aXzrTn4c
89  

2 Для вчителів 
інформатики, 
української 
мови і 
літератури, 
трудового 
навчання  
педстудія 

Цифрові 
інструменти 
розвитку  інформаці
йно-комунікаційної 
компетентності 
учасників 
освітнього процесу 

Шевченко Алла 
Вікторівна, учитель 
математики та 
інформатики, Крук 
Валентина Іванівна, 
учитель української мови 
та літератури, Спіленко 
Олена Костянтинівна, 
учитель трудового 
навчання Академічного 
ліцею № 1 імені А.С. 
Малишка   

Академічний ліцей № 1 
імені А.С. Малишка  
Обухівської міської 
ради Київської області 
 

Обухівська 
міська МТГ 
Обухівського 
району 

30 https://f
orms.gle/
d3AWebb
rprefxPk
47  

3 Для вчителів 
біології, хімії, 
курсу 
«Природничі 
науки»  

Комплексний підхід 
у використанні 
засобів візуалізації 
на уроках біології, 

Терещенко Оксана 
Валентинівна,  учитель 
хімії та біології, 
Литвиненко Олена 
Григорівна, учитель хімії, 

Вишнівський 
академічний ліцей 
«Основа» Вишневої 
міської ради 

Вишнева 
міська ТГ 
Бучанського 
району  

30 https://f
orms.gle
/4LcdUF
HTgjmka
k118  

https://forms.gle/uZ6W71FaXzrTn4c89
https://forms.gle/uZ6W71FaXzrTn4c89
https://forms.gle/uZ6W71FaXzrTn4c89
https://forms.gle/uZ6W71FaXzrTn4c89
https://forms.gle/uZ6W71FaXzrTn4c89
https://forms.gle/d3AWebbrprefxPk47
https://forms.gle/d3AWebbrprefxPk47
https://forms.gle/d3AWebbrprefxPk47
https://forms.gle/d3AWebbrprefxPk47
https://forms.gle/d3AWebbrprefxPk47
https://forms.gle/4LcdUFHTgjmkak118
https://forms.gle/4LcdUFHTgjmkak118
https://forms.gle/4LcdUFHTgjmkak118
https://forms.gle/4LcdUFHTgjmkak118
https://forms.gle/4LcdUFHTgjmkak118
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педстудія хімії та курсу 
«Природничі науки» 

біології, курсу 
«Природничі науки», 
Лисенко Оксана 
Олександрівна, учитель 
біології Вишнівського 
академічного ліцею 
«Основа» Вишневої 
міської ради 

Бучанського району 
Київської області 

 


