
Перелік 

проведення тренінгів, майстер-класів 

кафедри початкової освіти  

з січня 2020 р. 

 

№ Категорія 

слухачів/спеціальні

сть 

Термін 

заїзду 
Форма, тема, кількість годин, автор 

(тренер) 
Ауди-

торія 
документ  

1 Учителі початкових 
класів 

23.01.2020р. 
-
25.01.2020р. 

Методичний воркшоп  для вчителів 
початкової школи: «Колективна авторська 
програма «Світ, в якому я живу» (1-2 кл.). 
(15 год).  
Викладачі -  Авраменко К. Б., доктор 
філософії в галузі освіти, доцент кафедри 
початкової освіти;  
Філімонова Т. В., викладач кафедри 
початкової освіти 

01.413 Сертифікат 
(15 год.) 

2 Учителі початкових 
класів 

20.02.2020р. 
-
22.02.2020р. 

Коучинг для вчителів початкової школи:  
 «Інтегрована особистісно-орієнтована 
технологія в ЗДО і ЗОШ І ступеня: 
проблеми наступності». (15 год.). Викладачі 
- Якименко С. І., доктор філософії в галузі 
освіти, професор кафедри початкової 
освіти;  
Іванець Н. В., викладач кафедри 
початкової освіти 

01.408 Сертифікат 
(15 год.) 

3 Учителі початкових 
класів 

26.03.2020р.
-
28.03.2020р. 

Вебінар для вчителів початкової школи: 
«Конструювання і моделювання в Новій 
українській початковій школі». (15 год.). 
Викладачі - Паршук С. М., доктор 
філософії в галузі освіти, доцент кафедри 
початкової освіти;  
Білявська Т. М., доктор філософії в галузі 
гуманітарних наук, доцент кафедри 
початкової освіти 

01.417 Сертифікат 
(15 год.) 

4 Учителі початкових 
класів 

23.04.2020р. 
-
25.04.2020р. 

Тьюторинг для вчителів початкової школи: 
«Побудова освітньої траєкторії дитини 
засобами педагогіки партнерства в 
початковій школі». (15 год.).  
Викладачі - Казанжи І. В., доктор 
філософії в галузі освіти, доцент кафедри 
початкової освіти 

01.416 Сертифікат 
(15 год.) 

5 Учителі початкових 
класів 

21.05.2020р. 
-
23.05.2020р. 
(1 група) 
23.01.2020р. 
- 
25.01.2020р. 
(2 група) 

Скрайбінг для вчителів початкової школи: 
«Формування вмотивованого учителя 
початкової освіти для Нової української 
школи». (15 год.).  
Викладачі -  Тимченко А. А., доктор 
філософії в галузі освіти, доцент кафедри 
початкової освіти; 
Січко І. О., доктор філософії в галузі 
освіти, доцент кафедри початкової освіти. 

01.417 Сертифікат 
(15 год.) 

 
 
 
 
 
 



Перелік 

проведення тренінгів, майстер-класів 

кафедри дошкільної освіти  

з січня 2020 р. 
1 Вихователі ЗДО 27.02.2020р. 

- 

28.02.2020р. 

Тренінг для вихователів закладів дошкільної 

освіти: «Мистецтво сторітелінгу як засіб 

реалізації комунікативно-мовленнєвого 

напряму в освітньому процесі ЗДО»  (6 год.).  

Тренер - Трифонова О.С., завідувач кафедри 

дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, 

професор. 

Сертифікат 

(6 год.) 

2 Вихователі ЗДО 02.04.2020р.

-

03.04.2020р. 

Тренінг для вихователів закладів дошкільної 

освіти: «Лайфхаки вихователю з 

використання STREAM-технологій в освітній 

діяльності» (8 год.).  

Тренер - Тесленко С.О. – викладач кафедри 

дошкільної освіти. 

Сертифікат 

(8 год.) 

3 Вихователі ЗДО 02.04.2020р.

-

03.04.2020р. 

Тренінг для вихователів закладів дошкільної 

освіти: Освітній кластер «Готуємо дитину до 

навчання в Новій українській школі засобами 

арт-терапії» 

(8 год.).  

Тренери - Лісовська Т.А. – кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

дошкільної освіти;  

Кардаш І.М. – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти 

Сертифікат 

(8 год.) 

4 Вихователі ЗДО 09.04.2020р.

-

10.04.2020р. 

Тренінг для вихователів закладів дошкільної 

освіти: Дискусійно-практична робота зі 

слухачами «Виховуємо здорову дитину». (8 

год.)  

Тренери - Соколовська О.С. – кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

дошкільної освіти;  

Курчатова А.В. – кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри дошкільної освіти 

Сертифікат 

(8 год.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік 

проведення тренінгів, майстер-класів 

кафедри педагогіки та інклюзивної освіти  

з січня 2020 р. 
1 Учителі початкових 

класів 

04.10.2019р. Наукова студія (дискусійний майданчик): 

«Трансформації в системі освіти дітей з 

ООП. Створення сприятливих умов для 

впровадження інклюзивної освіти в Україні». 

(6 год.).  

Викладач – Шапочка К.А., доктор філософії 

в галузі освіти 

Сертифікат 

(6 год.) 

2 Учителі початкових 

класів 

11.10.2019р. Воркшоп: «Командний підхід до навчально-

виховної та корекційно-розвивальної роботи 

з дитиною з ООП в умовах інклюзивного 

навчального середовища». (6 год.).  

Викладач – Шапочка К.А., доктор філософії 

в галузі освіти 

Сертифікат 

(6 год.) 

3 Учителі початкових 

класів 

18.10.2019р. Наукова студія (дискусійний майданчик): 

«Сучасні підходи до роботи з дітьми з ООП 

(РАС, ЗПР, мовленнєві порушення)». (6 год.).  

Викладач – Шапочка К.А., доктор філософії 

в галузі освіти 

Сертифікат 

(6 год.) 

4 Учителі початкових 

класів 

25.10.2019р. Освітній кластер: «Командна робота з 

дитиною з ООП. Діагностика та корекція». (6 

год.).  

Викладач – Шапочка К.А., доктор філософії 

в галузі освіти 

Сертифікат 

(6 год.) 

5 Учителі початкових 

класів 

01.11.2019р. Майстер-клас: Основні підходи до роботи з 

дітьми з комплексними порушеннями». (6 

год.).  

Викладач – Шапочка К.А., доктор філософії 

в галузі освіти 

Сертифікат 

(6 год.) 

 


