
 

 

  

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

 

 

 

 

Серпневі  

науково-методичні заходи  

для педагогів столиці 

2016-2017 н.р. 

2016 

www.ippo.kubg.edu.ua 



 Дата заходу:  18-19 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Школа методичної майстерності 
для вчителів, які працюватимуть у 1-му класі 

Назва заходу: Освіта для життя: перші кроки 

Науковий 
керівник: 

Кочерга О.В., заступник директора Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

психологічних наук, доцент. 

Модератори: 

Кравчук Л.В., завідувач НМЦ дошкільної і 

початкової освіти Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка; 

Полякова О.В., методист НМЦ дошкільної та 

початкової освіти Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка. 

Місце  і час 
проведення: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17, ауд. 232) 

Початок о 10
00

 

Дата заходу: 19 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Презентація 
для заступників директорів ЗНЗ,  методистів РНМЦ 

інформатики, трудового навчання (технологій), 

математики, фізики, біології, хімії, образотворчого 

мистецтва, географії, економіки, німецької мови,  

учителів предметів природничо-математичного циклу 

Назва заходу: 
STEAM освіта: інноваційна науково-технічна 

система навчання 

Науковий 
керівник: 

Морзе Н.В., проректор з інформатизації 

навчально-наукової  та управлінської діяльності 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України 

Модератори: 

Якунін Я.Ю., завідувач кафедри природничо-

математичної освіти і технологій Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат хімічних 

наук, доцент 

Назаров С.І., методист НМЦ природничо-математичної 

освіти та технологій Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

        Запрошений експерт: 

Сюзанне Бекер, керівник мовного відділу Гете-Інституту 

(Київ, Україна) 

Місце  і час 
проведення: 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 

Початок о 10
00

 

 



Дата заходу: 19 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Презентація досвіду 
для учителів біології загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Назва заходу: 

Організація науково-дослідницької роботи 

учнів  

спільно з вищими навчальними закладами 

Науковий 
керівник: 

Скрипник Н.В., доцент Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, кандидат 

біологічних наук 

Модератори: 

Назаренко С. В., методист НМЦ природничо-

математичної освіти і технологій Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Навчально-науковий центр «Інститут біології» 

Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

(м. Київ, пр-т Глушкова, 2) Початок о 10
00

 

Дата заходу: 22 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Тренінг 
для вчителів німецької мови загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Назва заходу: Projektarbeit im DaF-Unterricht 

Науковий 
керівник: 

Івашньова С.В., заступник директора Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук 

Модератори: 

Радіонова Н.В., методист НМЦ гуманітарної 

освіти та виховання Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17, ауд. 141) 

Початок о 10
00

 



Дата заходу: 22 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Семінар-презентація 
для методистів РНМЦ, голів МО вчителів 

німецької мови,  

учителів німецької мови 

Назва заходу: 
Lehrerfortbildung im Bereich DaF 

 

Науковий 
керівник: 

Івашньова С.В., заступник директора Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук 

Модератори: 

Сюзанне Беккер, керівник мовного відділу  

Гете-інституту (Київ, Україна) 

 

Місце  і час 
проведення: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17, актова зала) 

Початок о 12
00

 

Дата заходу: 22 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Дискусія 

для методистів РНМЦ, керівників РМО вчителів 

біології, учителів біології 

 

Назва заходу: 
Яким бути змісту шкільної біологічної 

освіти? 

Науковий 
керівник: 

Коршевнюк Т.В., старший науковий співробітник 

відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти 

Інституту педагогіки НАПН України, кандидат 

педагогічних наук 

Модератори: 

Назаренко С.В., методист НМЦ природничо-

математичної освіти і технологій Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17, ауд. 204) 

Початок о 10
00

 



Дата заходу: 22 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Майстер-клас 
для вчителів біології 

Назва заходу: 
Складники предметної компетентності  

та компетентнісно зорієнтовані завдання 

Науковий 
керівник: 

Козленко О.Г., науковий співробітник відділу 

хімічної, біологічної  та фізичної освіти  

Інституту педагогіки НАПН України 

Модератори: 

Назаренко С.В., методист НМЦ природничо-

математичної освіти  

і технологій Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17, ауд. 204) 

Початок об 11
30 

Дата заходу: 22 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Методична конференція 
для методистів РНМЦ, голів РМО вчителів історії 

та вчителів історії 

Назва заходу: 

Пленарне засідання 

 

Історична та правова освіта в умовах 

реформування української школи 

Науковий 
керівник: 

Левітас Ф.Л., завідувач кафедри методики 

суспільно-гуманітарної освіти та виховання 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор історичних наук, професор 

Модератори: 

Трухан О.Ф., доцент кафедри методики 

суспільно-гуманітарної освіти та виховання 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук 

Місце  і час 
проведення: 

Київський міський будинок учителя 

(м. Київ, вул. Володимирська, 57, 

конференц-зал) 

Початок о 10
00

 



Дата заходу: 22 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Майстер-клас 
для вчителів основ правознавства 

Назва заходу: 
Методика проведення ефективного уроку 

правознавства 

Науковий 
керівник: 

Левітас Ф.Л., завідувач кафедри методики 

суспільно-гуманітарної освіти та виховання 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор історичних наук, професор 

Модератори: 

Клименко Н.П., доцент кафедри методики 

суспільно-гуманітарної освіти та виховання 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат історичних наук 

Місце  і час 
проведення: 

Київський міський будинок учителя 

(м. Київ, вул. Володимирська, 57, ауд. 308) 

Початок об 11
00 

Дата заходу: 22 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Майстер-клас 

для вчителів історії 

Назва заходу: Інтерактивний урок історії в школі 

Науковий 
керівник: 

Левітас Ф.Л., завідувач кафедри методики 

суспільно-гуманітарної освіти та виховання 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор історичних наук, професор 

Модератори: 

Трухан О.Ф., доцент кафедри методики 

суспільно-гуманітарної освіти та виховання 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Місце  і час 
проведення: 

Київський міський будинок учителя 

(м. Київ, вул. Володимирська, 57, 

конференц-зал) 

Початок об 11
00

 



Дата заходу: 22 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Майстер-клас 
для молодих учителів історії 

Назва заходу: Урок історії з елементами музейної педагогіки 

Науковий 
керівник: 

Левітас Ф.Л., завідувач кафедри методики 

суспільно-гуманітарної освіти та виховання 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор історичних наук, професор 

Модератори: 

Дудар О.В., доцент кафедри методики суспільно-

гуманітарної освіти  

та виховання Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, 

доцент 

Місце  і час 
проведення: 

Київський міський будинок учителя 

(м. Київ, вул. Володимирська, 57, ауд. 103) 

Початок об 11
00

 

Дата заходу: 22 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Тренінг 
для методистів РНМЦ та голів РМО вчителів 

історії, учителів історії 

Назва заходу: 
Моя історія професійного успіху 

 

Науковий 
керівник: 

Левітас Ф.Л., завідувач кафедри методики 

суспільно-гуманітарної освіти та виховання 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор історичних наук, професор 

Модератори: 

Трухан О.Ф., доцент кафедри методики 

суспільно-гуманітарної освіти та виховання 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук 

Місце  і час 
проведення: 

Київський міський будинок учителя 

(м. Київ, вул. Володимирська, 57, ауд. 104) 

Початок об 11
00

 



Дата заходу: 23 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

П`яті Київські читання гуманної педагогіки 

Назва заходу: 
«Полюбіть майбутнє ― виростуть 

крила!» 

Науковий 
керівник: 

Хоменко З., заступник голови Київського 

міського центру ВАГП, член Правління  ВАГП, 

науковий консультант школи гуманної 

педагогіки, кандидат психологічних наук 

Модератори: 

Ерметов І.,  лікар, психолог, член Координаційної 

ради МЦГП, віце-президент ВАГП, голова 

Київського міського центру ВАГП 

Місце  і час 
проведення: 

Київський міський будинок учителя 

(м. Київ, вул. Володимирська, 57) 

Початок о 9
00

 

Дата заходу: 23 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Семінар-практикум 
для методистів РНМЦ, керівників РМО вчителів 

біології та вчителів біології і основ здоров’я 

Назва заходу: Здоровий спосіб життя учня – здорова нація 

Науковий 
керівник: 

Воронцова Т.В., доцент кафедри медико-

біологічних та валеологічних основ охорони 

життя і здоров'я НПУ ім. М.П. Драгоманова, 

кандидат філософських наук 

Модератори: 

Янко В.І., завідувач  лабораторії медицини і 

фізіології Київського Палацу дітей та юнацтва 

Місце  і час 
проведення: 

Київський Палац дітей та юнацтва 

(м. Київ, вул. І. Мазепи, 13) 
Початок о 10

00
 



Дата заходу: 23 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Методична конференція 

для методистів РНМЦ, учителів інформатики 

Назва заходу: 

Зміст шкільного курсу інформатики 

в контексті реформування середньої 

освіти 

Науковий 
керівник: 

Морзе Н.В., проректор з інформатизації 

навчально-наукової  

та управлінської діяльності Київського 

університету імені Бориса Грінченка, доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України 

Модератори: 

Бароніна М.І., методист НМЦ природничо-

математичної освіти  

і технологій Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17, актова зала) 

Початок о 10
00

 

Дата заходу: 23 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Методична конференція 
для педагогів інклюзивних і спеціальних 

навчальних закладів, методистів РНМЦ, 

представників Київської міської і районних 

психолого-медико-педагогічних консультацій, 

представників громадських організацій 

Назва заходу: 
Упровадження інклюзивної освіти: досвід та 

перспективи 

Науковий 
керівник: 

Дятленко Н.М., доцент кафедри методики та 

психології дошкільної  

і початкової освіти Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, 

доцент 

Модератори: 

Софій Н.З., завідувач науково-методичного 

центру інклюзивної освіти Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17, актова зала) 

Початок о 12
00

 



Дата заходу: 23 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Методична веб-конференція (онлайн) 
для методистів РНМЦ, заступників директорів 

загальноосвітніх навчальних закладів з виховної 

роботи, голів методичних об’єднань класних 

керівників, педагогів-організаторів та класних 

керівників 

Назва заходу: 
Виховання громадянина України в новій 

українській школі 

Науковий 
керівник: 

Левітас Ф.Л., завідувач кафедри методики 

суспільно-гуманітарної освіти та виховання 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор історичних наук, професор 

Модератори: 

Савченко С.В., методист НМЦ гуманітарної 

освіти та виховання Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Матеріали розміщено на сайті:  

www.ippo.kubg.edu.ua 

Початок о 10
00

 

Дата заходу: 25 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Виставка 

Назва заходу: 
«Творчі здобутки вчителів трудового 

навчання» 

Науковий 
керівник: 

Боринець Н.І., доцент кафедри методики 

природничо-математичної освіти та технологій 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Модератори: 

Назаров С.І., методист НМЦ природничо-

математичної освіти  

та технологій Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17) 

Відкриття о 10
00

 

http://www.ippo.kubg.edu.ua/


Дата заходу: 25 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Методична конференція 

для методистів РНМЦ,   

голів РМО вчителів трудового навчання  

та технологій, учителів-методистів,  

старших вчителів 

Назва заходу: 
Формування гармонійної особистості засобами 

технологічної освіти 

Науковий 
керівник: 

Боринець Н.І., доцент кафедри методики 

природничо-математичної освіти та технологій 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Модератори: 

Назаров С.І., методист НМЦ природничо-

математичної освіти  

та технологій Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17, актова зала) 

Початок об 11
00

 

Дата заходу: 25 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Дискусія 

для вчителів хімії 

Назва заходу: 
Шкільна хімічна освіта: для життя чи для 

оцінки? 

Науковий 
керівник: 

Якунін Я.Ю., завідувач кафедри природничо-

математичної освіти  

і технологій Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету 

імені Бориса Грінченка, кандидат хімічних наук, 

доцент 

Модератори: 

Філоненко І.О., завідувач НМЦ природничо-

математичної освіти і технологій Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Ліцей № 100 «Поділ» 

(м. Київ, вул. Покровська, 4/6, актова зала) 

Початок о 10
00

 



Дата заходу: 25 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Майстер-клас 
для вчителів хімії 

Назва заходу: 
Розвиток критичного мислення учнів на 

уроках хімії 

Науковий 
керівник: 

Григорович О.В., старший науковий 

співробітник Науково-дослідного інституту хімії 

Харківського національного університету  

імені В. Н. Каразіна, кандидат хімічних наук 

 

Модератори: 

Філоненко  І.О.,  завідувач НМЦ природничо-

математичної освіти і технологій Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Ліцей № 100 «Поділ» 

(м. Київ, вул. Покровська, 4/6, ауд. 123) 

Початок об 11
30

 

Дата заходу: 25 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Майстер-клас 
для вчителів хімії 

Назва заходу: 

Використання електронних модулів для 

формування  предметних компетентностей з 

хімії 

Науковий 
керівник: 

Якунін Я.Ю., завідувач кафедри природничо-

математичної освіти і технологій Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені  Бориса Грінченка, кандидат 

хімічних наук, доцент 

Модератори: 

Моколов Ю.В., учитель хімії ліцею «Універсум» 

Місце  і час 
проведення: 

Ліцей № 100 «Поділ» 

(м. Київ, вул. Покровська, 4/6, ауд. 215) 

Початок об 11
30

 



Дата заходу: 25 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Круглий стіл 
для вчителів хімії 

Назва заходу: 
Зміст шкільного курсу хімії в умовах 

реформування шкільної освіти 

Науковий 
керівник: 

Попель П.П., доцент Київського університету 

імені Тараса Шевченка, кандидат хімічних наук 

Модератори: 

Філоненко  І.О.,  завідувач НМЦ природничо-

математичної освіти і технологій Інституту 

післядипломної педагогічної освіти  Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Ліцей № 100 «Поділ» 

(м. Київ, вул. Покровська, 4/6, ауд. 121) 

Початок об 11
30

 

Дата заходу: 25 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Веб-конференція 
для вчителів математики 

Назва заходу: 
Шкільна математична освіта: оновлення 

змісту та методики навчання 

Науковий 
керівник: 

Жильцов О.Б., проректор з навчально-методичної 

роботи Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Модератори: 

Олексюк О.А., методист НМЦ природничо-

математичної освіти і технологій Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Адреса онлайн-трансляції:  

www.online.ippo.kubg.edu.ua 

Початок об 11
00

 

http://www.online.ippo.kubg.edu.ua/


Дата заходу: 25 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Методична конференція 
для методистів РНМЦ, голів РМО вчителів 

російської мови і літератури, учителів російської 

мови і літератури 

Назва заходу: 

Діяльність учителя-словесника в 

українському полікультурному мовному 

середовищі 

Науковий 
керівник: 

Давидюк Л.В., професор кафедри методики 

викладання російської мови та світової 

літератури Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, кандидат 

педагогічних наук 

Модератори: 

Подолинна Т.Т., методист НМЦ гуманітарної 

освіти та виховання Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Спеціалізована середня школа № 57 

з поглибленим вивчення англійської мови 

(м. Київ, вул. Прорізна, 19) 

Початок о 10
00

 

Дата заходу: 25 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Методична конференція 
для методистів РНМЦ, голів РМО вчителів 

географії та економіки, учителів географії та 

економіки 

Назва заходу: 
Оновлення змісту шкільної географічної та 

економічної освіти 

Науковий 
керівник: 

Кобернік С.Г., завідувач кафедри теорії та 

методики навчання природничо-географічних 

дисциплін НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор 

педагогічних наук 

Модератори: 

Чанцева Н.І., методист НМЦ природничо-

математичної освіти і технологій Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Київський міський будинок учителя 

(вул. Володимирська, 57, актова зала) 

Початок о 10
00

 



Дата заходу: 25 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Майстер-клас 
для вчителів географії та економіки 

Назва заходу: 
Вплив процесів глобалізації на господарство 

України 

Науковий 
керівник: 

Кобернік С.Г., завідувач кафедри теорії та 

методики навчання природничо-географічних 

дисциплін НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор 

педагогічних наук 

Модератори: 

Чанцева Н.І., методист НМЦ природничо-

математичної освіти  і технологій Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Київський міський будинок учителя 

(вул. Володимирська, 57, актова зала) 

Початок об 11
30

 

Дата заходу: 26 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Подіумна дискусія 
для вихователів-методистів, учителів початкових 

класів 

Назва заходу: 
Професійна культура як основа педагогічної 

майстерності 

Науковий 
керівник: 

Щекатунова Г.Д., завідувач кафедри методики 

та психології дошкільної і початкової освіти 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Модератори: 

Базиль Л.О., доцент кафедри методики та психології 

дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат педагогічних наук 

Меленець Л.І., старший викладач кафедри методики та 

психології дошкільної і початкової освіти Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук 

Місце  і час 
проведення: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17, ауд. 215) 

Початок о 10
00

 



Дата заходу: 26 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Методична конференція 
для методистів РНМЦ, голів методичних 

об'єднань учителів предмета «Захист Вітчизни» 

за участі представників районних 

військових комісаріатів та фахівців районних 

та міської організацій Товариства сприяння 

обороні України 

Назва заходу: 
Військово-патріотичне виховання учнівської 

молоді на уроках предмета «Захист Вітчизни» 

Науковий 
керівник: 

Якунін Я.Ю., завідувач кафедри природничо-

математичної освіти  

і технологій Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету 

імені  Бориса Грінченка, кандидат хімічних наук 

Модератори: 

Припута І.П., методист НМЦ природничо-

математичної освіти  

і технологій Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Київський міський військовий комісаріат 

(м. Київ, вул. Шамрило, 19) 

Початок о 10
00

 

Дата заходу: 26 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Методична конференція 
для методистів РНМЦ, голів РМО вчителів 

фізики та вчителів фізики 

Назва заходу: 

Реалізація оновленого змісту шкільної 

фізичної освіти 

в 7-9 класах 

Науковий 
керівник: 

Сиротюк В.Д., завідувач кафедри теорії та 

методики навчання фізики  

і астрономії Національного педагогічного 

університету  

імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних 

наук, професор 

Модератори: 

Гавронський В.В., методист НМЦ природничо-

математичної освіти  

і технологій Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17, актова зала) 

Початок о 10
00

 



Дата заходу: 26 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Майстер-клас 
для вчителів фізики 

Назва заходу: 
Інструменти вчителя фізики: відомі, невідомі і 

незамінні 

Науковий 
керівник: 

Сиротюк В.Д., завідувач кафедри теорії та 

методики навчання фізики  

і астрономії Національного педагогічного 

університету  

імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних 

наук, професор 

Модератори: 

Гавронський В.В., методист НМЦ природничо-

математичноїосвіти і технологій Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Якунін Я.Ю., завідувач кафедри природничо-

математичної освіти  

і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені  Бориса Грінченка, 

кандидат хімічних наук, доцент 

Місце  і час 
проведення: 

Електронна реєстрація на сайті: http://phys.ippo.kubg.edu.ua 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17, ауд. 227) 

Початок о 12
00 

Дата заходу: 26 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Методична конференція 
для методистів РНМЦ, голів РМО та вчителів 

фізичної культури 

Назва заходу: 
Індивідуальна траєкторія фізичного розвитку 

учнів на уроках фізичної культури 

Науковий 
керівник: 

Деревянко В.В., завідувач сектору базової 

середньої освіти Інституту модернізації змісту 

освіти Міністерства освіти і науки України 

Модератори: 

Черпак Ю.В., методист НМЦ гуманітарної освіти 

та виховання Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17, ауд. 232) 

Початок о 10
00

 

http://phys.ippo.kubg.edu.ua/


Дата заходу: 26 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Подіумна дискусія в дистанційному 

форматі 
для методистів  РНМЦ, голів РМО вчителів 

зарубіжної літератури, 

учителів зарубіжної літератури 

Назва заходу: 
Зарубіжна література в сучасному освітньому 

процесі 

Науковий 
керівник: 

Ісаєва О. О., завідувач кафедри методики 

викладання російської мови та світової 

літератури Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова,  доктор 

педагогічних наук, професор 

Модератори: 

Кузьменчук І. В., методист НМЦ гуманітарної 

освіти та виховання Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Оприлюднення матеріалів експертів на сайті 

«СвітЛіт» 

www.svitlit.ippo.kubg.edu.ua 

Початок об 11
00

 

Дата заходу: 26 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Методична конференція 
для вчителів музичного мистецтва 

Назва заходу: 

Реалізація оновленого змісту навчальної 

програми  предмета 

«Мистецтво» у 8 класі 

Науковий 
керівник: 

Кондратова Л.Г., доцент кафедри відкритих 

освітніх систем та ІКТ ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, кандидат 

педагогічних наук 

Модератори: 

Пєчка Л.Є., методист НМЦ гуманітарної освіти 

та виховання Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17, ауд.  215) 

Початок об 11
00

 

http://www.svitlit.ippo.kubg.edu.ua/


Дата заходу: 26 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Методична конференція 
для вчителів образотворчого мистецтва 

Назва заходу: 

Реалізація оновленого змісту навчальної 

програми  предмета 

«Мистецтво» у 8 класі 

Науковий 
керівник: 

Гайдамака О.В., начальник відділу науково-

методичного забезпечення змісту дошкільної та 

початкової освіти Інститут модернізації змісту 

освіти МОН України 

Модератори: 

Лясота С.Є, методист НМЦ гуманітарної освіти 

та виховання Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17, ауд. 215) 

Початок об 11
00

 

Дата заходу: 29 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Методична конференція 
для методистів РНМЦ, голів РМО 

вчителів української мови та літератури 

Назва заходу: 

Формування самодостатньої особистості 

на уроках 

української мови та літератури 

Науковий 
керівник: 

Глазова О.П., доцент кафедри методики мов та 

літератури Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук 

Модератори: 

Дідур О.О., методист НМЦ гуманітарної освіти та 

виховання Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17, ауд. 232) 

Початок об 11
00

 



Дата заходу: 30 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Методична конференція 
для методистів РНМЦ, учителів українознавства, 

керівників шкільних гуртків, факультативних 

курсів, музеїв, лабораторій, кабінетів 

українознавчого (народознавчого, 

етнографічного) спрямування 

Назва заходу: 
Формування лідерських якостей учнів 

засобами українознавства в сучасній школі 

Науковий 
керівник: 

Левітас Ф.Л., завідувач кафедри методики 

суспільно-гуманітарної освіти та виховання 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор історичних наук, професор 

Модератори: 

Беззуб Ю.В., старший викладач кафедри 

методики суспільно-гуманітарної освіти та 

виховання Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Національний центр народної культури 

«Музей Івана Гончара» 

(м. Київ, вул.Лаврська, 19) 

Початок об 11
00

 

Дата заходу: 30 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Круглий стіл 
для вихователів-методистів ДНЗ зі стажем роботи 

до 3 років 

Назва заходу: 

Мікроклімат дошкільного навчального 

закладу: взаємодія вихователя-методиста, 

практичного психолога, соціального педагога 

Науковий 
керівник: 

Меленець Л.І., старший викладач кафедри 

методики та психології дошкільної і початкової 

освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат педагогічних наук 

Модератори: 

Базиль Л.О., доцент кафедри методики та 

психології дошкільної і початкової освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук 

Місце  і час 
проведення: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17, ауд. 131) 

Початок о 14
00

 



Дата заходу: 30 серпня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

День англійської мови 

Тренінг 
для методистів РНМЦ, заступників директорів 

загальноосвітніх навчальних закладів, голів 

методичних об’єднань, учителів англійської мови 

Назва заходу: Навчаємо навчаючись 

Науковий 
керівник: 

Івашньова С.В., заступник директора Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук 

Модератори: 

Дроботенко С.В., викладач кафедри методики 

гуманітарної освіти та виховання Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Тренінги за 
вибором: 

 

1.Cambridge "CLIL in the classroom: a new prospective."  

2.Oxford «Teaching soft skills: the Lessons from the Geese» 

3.Pearson «A 6 Point Checklist that Every Teacher Should Tick off 

when Preparing Students for ZNO 2017» 

4.MacMillan «Teaching Writing Skills to Upper-Secondary 

Students»  

5.MM  Publications  «Mixed ability class? Not a problem!» 

6.Express Publishing « Presentation Skills» 

7.NGL  «Speaking and Critical Thinking» 

8.British Council «Life-long learning: for teachers and learners» 

9.Change Agents  «TBL: from activities to tasks» 

10.E-Twinning+ « Project-based learning at EFL lessons» 

11.IATEFL «Ukraine Creative approach at language teaching» 

12. U.S. Embassy Kyiv, RELO – Teaching Student to Student 

Listening 

Місце  і час 
проведення: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17) 
Початок о 10

00 

Дата заходу: 3 вересня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Семінар-практикум 
для методистів РНМЦ з інноваційної та 

експериментальної діяльності, заступників 

директорів експериментальних ЗНЗ та ДНЗ 

Назва заходу: 
Використання психодіагностичних методик у 

педагогічних експериментах 

Науковий 
керівник: 

Кочерга О.В., заступник директора Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

психологічних наук, доцент 

Модератори: 

Мерзлякова О. Л., кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник НДЛ 

експериментальної педагогіки та педагогічних 

інновацій 

Місце  і час 
проведення: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17, ауд. 141) 

Початок об 11
00

 



Дата заходу: 6 вересня 2016року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Методична конференція 
для методистів РНМЦ з дошкільної освіти, 

вихователів-методистів ДНЗ 

Назва заходу: До садочка – з радістю! 

Науковий 
керівник: 

Щекатунова Г.Д., завідувач кафедри методики 

та психології дошкільної і початкової освіти 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук 

Модератори: 

Таран О.В., методист НМЦ дошкільної та 

початкової освіти Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Київський міський будинок учителя 

(м. Київ, вул. Володимирська, 57) 

Початок о 10
00

 

Дата заходу: 7 вересня 2016року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Майстер-клас 
для вчителів хімії 

Назва заходу: 
Формування предметних компетентностей в 

учнів 8 класу 

Науковий 
керівник: 

Ярошенко О.Г., завідувач відділу інтеграції 

вищої освіти і науки Інституту вищої освіти 

НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент НАПН України 

Модератори: 

Філоненко  І.О., завідувач НМЦ природничо-

математичної освіти  і технологій Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Ліцей № 100 «Поділ» 

(м. Київ, вул. Покровська, 4/6, ауд. 123) 

Початок о 15
30

 



Дата заходу: 8 вересня 2016року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Методична конференція 
для методистів РНМЦ, голів районних 

методичних об’єднань практичних психологів, 

практичних психологів та соціальних педагогів 

системи освіти 

Назва заходу: 

Діяльність психологічної служби 

системи освіти 

в суспільстві, що зазнає змін 

Науковий 
керівник: 

Кочерга О.В., заступник директора Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

психологічних наук, доцент 

Модератори: 

Кепканова О.І., завідувач НМЦ практичної 

психології і соціальної роботи Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Місце  і час 
проведення: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, пр-т П. Тичини, 17, актова зала) 

Початок о 10
00

 

Дата заходу: 8 вересня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Круглий стіл 
для директорів, заступників директорів з 

навчально-виховної роботи, педагогічних 

працівників, батьків 

Назва заходу: Проект «Будуємо мости партнерства» 

Науковий 
керівник: 

Лактіонова Г.М., доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу розвитку педагогічної культури 

Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН 

України 

Войцехівський М.Ф., директор Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Модератори: 

Лактіонова Г.М., доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач відділу розвитку 

педагогічної культури Інституту педагогічної 

освіти та освіти дорослих НАПН України 

Войцехівський М.Ф., директор Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

Місце  і час 
проведення: 

Київський міський будинок учителя 

(м. Київ, вул. Володимирська, 57) 

Початок о 14
00

 



Дата заходу: 22 вересня 2016 року 

Формат 
заходу, 
цільова 

аудиторія: 

Круглий стіл 
для директорів, заступників директорів з 

навчально-виховної роботи 

та методистів позашкільних навчальних закладів 

Назва заходу: 
Позашкільний навчальний заклад як 

середовище розвитку творчої особистості 

Науковий 
керівник: 

Левітас Ф.Л., завідувач кафедри методики 

суспільно-гуманітарної освіти та виховання 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор історичних наук, професор 

Модератори: 

Тодосова Г.І., начальник відділу позашкільної 

освіти Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

Свирська Т.І., завідувач НМЦ гуманітарної 

освіти та виховання Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка. 

Місце  і час 
проведення: 

Київський міський будинок учителя 

(м. Київ, вул. Володимирська, 57) 

Початок о 10
00
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