
Загальний план проведення серпневих нарад 2018 
НОВА  УКРАЇНСЬКА ШКОЛА. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ 

 Регламент серпневих нарад 

 21.08.2018 

 № Тема Категорія педагогів Час Форма проведення 

Режим доступу 

Ауд. Відповідальні 

1 Інноваційні технології 

в системі логопедичної 

практики в умовах 

Нової української 

школи 

Вчителі – логопеди 

закладів загальної 

середньої та 

спеціальної освіти 

1000 - 

1200 

Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar1/ 

113 Федорченко Людмила 

Харитонівна,методист центру 

здоров’язберігаючих технологій 

та виховної роботи 

2 Особливості 

викладання хімії у 

новому навчальному 

році: традиції, 

інновації 

Керівники 

методичних 

об’єднань, вчителі 

хімії, методисти 

1000 - 

1200 

Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar2/ 

114 Зламанюк Людмила 

Михайлівна, доцент кафедри 

природничо-математичної освіти 

3 Виховний простір та 

його вплив на 

формування 

особистості учня 

(вихованця) в 

освітньому процесі та 

контексті Нової 

української школи 

Заступники 

директорів з 

виховної роботи у 

закладах загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти, педагоги-

організатори 

1000 - 

1200 

Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar3/ 

301 Гаврилюк Світлана Василівна, 

директор навчально-

методичного центру 

здоров’язберігаючих 

та  виховних технологій 

4 Траєкторія реалізації 

сучасної шкільної 

мовно-літературної 

освіти, розширення 

професійної 

компетентності та 

мобільності учителів 

української мови і 

літератури 

Керівники 

методичних 

об’єднань, вчителі 

української мови та 

літератури, 

методисти 

1000 - 

1200 

Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar4/ 

302 Сергієнко Антоніна 

Антонівна, доцент кафедри 

соціально-гуманітарної освіти 

5 Інноваційні та 

методичні чинники 

впливу на оновлене 

викладання шкільного 

курсу історії, 

правознавства та 

громадянської освіти у 

закладах загальної 

середньої освіти 

Керівники 

методичних 

об’єднань вчителів 

історії права та 

суспільних 

дисциплін 

1000 - 

1200 

Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar6/ 

  

401 Базилевська Людмила 

Леонтіївна, завідувач навчально-

методичної лабораторії 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

6 Нова українська 

школа: стратегії 

впровадження нового 

стандарту початкової 

освіти на засадах 

компетентнісно-

Керівники 

методичних 

об’єднань вчителів 

початкових класів, 

методисти 

1000 - 

1200 

Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar7/ 

410 Виноградова Ольга 

Миколаївна,старший  викладач 

кафедри  дошкільної та 

початкової освіти 

http://connect.dp.ua/webinar1/
http://connect.dp.ua/webinar2/
http://connect.dp.ua/webinar3/
http://connect.dp.ua/webinar4/
http://connect.dp.ua/webinar6/
http://connect.dp.ua/webinar7/


діяльнісного підходу 

та педагогіки 

партнерства 

  

7 Наступність 

дошкільної та 

початкової освіти в 

умовах реформування 

загальної середньої 

освіти на 

концептуальних 

засадах Нової 

української школи 

Фахівців з питань 

дошкільної освіти 

1300 - 

1500 

Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar2/ 

  

114 Клімова Людмила Василівна, 

завідувач навчально-методичної 

лабораторії дошкільної та 

початкової освіти 

8 Моніторинг якості 

загальної середньої 

освіти в контексті 

Нової української 

школи 

Фахівці-

координатори з 

питань моніторингу 

якості освіти 

1300 - 

1500 

Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar3/ 

301 Швидун Людмила Тарасівна, 

завідувач відділу моніторингу 

якості освіти та аудиту 

9 Інноваційні підходи в 

управлінні освітою 

Керівники 

управлінь, відділів 

освіти, ОТГ 

  

  

1300 - 

1500 

Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar4/ 

302 Романенко Катерина 

Михайлівна, декан факультету 

менеджменту та освітніх 

інновацій, Шевченко Наталія 

Олександрівна, завідуюча 

кафедрою публічного управління 

та права 

10 Мистецтво в 

контексті реалізації 

ідей концепції Нової 

української школи 

Керівники 

методичних 

об’єднань вчителів 

предметів художньо 

- естетичного циклу 

1300 - 

1500 

Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar5/ 

309 Піщанська Вікторія 

Миколаївна, доцент кафедри 

філософії 

11 Організація освітнього 

процесу у закладах 

освіти, що працюють 

за освітньою 

програмою «Інтелект 

України» 

Керівники закладів 

освіти, вчителі 

проектних класів 

1200 - 

1300 

Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar6/ 

314 Виноградова Ольга 

Миколаївна,старший  викладач 

кафедри  дошкільної та 

початкової освіти, 

Мотуз Тетяна Володимирівна, 

старший викладач кафедри 

управління інформаційно-

освітніми проектами 

12 Практична реалізація 

стратегії розвитку 

інноваційної 

особистості в умовах 

стандартизації  приро

дничої освіти 

Керівників 

методичних 

об’єднань вчителів 

фізики 

1300 - 

1500 

Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar7/ 

410 Потапова 

Тетяна  Віталіївна,  старший 

викладач кафедри природничо-

математичної освіти 

http://connect.dp.ua/webinar2/
http://connect.dp.ua/webinar3/
http://connect.dp.ua/webinar4/
http://connect.dp.ua/webinar5/
http://connect.dp.ua/webinar6/
http://connect.dp.ua/webinar7/


22.08.2018   

13 Нова українська 

школа на 

Дніпропетровщині. 

Будуємо модель 

методичного 

супроводу та 

співпраці. 

Керівників 

методичних служб 

1000 - 1500 Конференція к/з 3 

пове

рх 

Ватковська Марина 

Григорівна, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

Мартиненко Ольга 

Миколаївна, завідуюча 

кафедрою освітнього 

менеджменту 

Дуднік Володимир 

Сергійович, начальник 

науково-дослідного 

відділу ІТ та ДН 

14 Навчання 

інформатиці у 

новій українській 

школі:  

STEM, 

моделювання, 

алгоритмізація, 

програмування 

Керівників 

методичних 

об’єднань вчителів 

інформатики 

  

1000 - 1200 Науково-практичний 

семінар 

309 Бутурліна Оксана 

Василівна, завідуюча 

кафедри управління 

інформаційно-освітніми 

проектами; 

Мірошниченко Андрій 

Анатолійович.,доцент 

кафедри управління 

інформаційно-освітніми 

проектами  

Мірошниченко Андрій 

Анатолійович.,доцент 

кафедри управління 

інформаційно-освітніми 

проектами  

15 Шкільна 

бібліотека в 

інформаційному 

суспільстві: 

проблеми та 

інноваційні ідеї 

Бібліотекарів 1000 - 1200 Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar1/ 

113 

  

Ткаченко Тамара 

Григорівна,  методист 

навчально-методичного 

центру здоров’язберігаючих 

та виховних технологій 

Дуднік Володимир 

Сергійович, начальник 

науково-дослідного 

відділу ІТ та ДН 

16 Головні напрямки 

організації процесу 

навчання біології в 

старшій школі на 

підставі нових 

програм 

Керівників 

методичних 

об’єднань вчителів 

біології та екології 

1000 - 1200 Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar2/ 

114 

  

Григоров Альберт 

Георгійович,методист 

навчально-методичної 

лабораторії кафедри 

природничо-математичної 

освіти 

Григоров Георгій 

Альбертович, доцент 

кафедри природничо-

математичної освіти 

17 Організаційно-

методичний 

супровід 

інноваційної 

діяльності 

вихователів групи 

продовженого дня 

на шляху  до 

побудови Нової 

української школи 

Вихователі груп 

подовженого дня. 

  

1000 - 1200 Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar3/ 

301 

  

Шабаєва Людмила 

Миколаївна, старший 

викладач кафедри виховання, 

культури здоров’я, 

професійної та позашкільної 

освіти 

Голуб Олексій 

Юрійович, методист 

навчального відділу ІТЗ 

18 Впровадження 

новітніх 

технологій та 

підходів в умовах 

реалізації нового 

Державного 

стандарту 

початкової 

загальної середньої 

освіти 

Керівники 

методичних 

об’єднань та 

вчителі німецької 

та французької 

мови 

  

1000 - 1200 Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar4/ 

302 

  

Алуєва Марія 

Андріївна, методист НМЛ 

соціально гуманітарних 

дисциплін кафедри соціально 

гуманітарної освіти 

Мотуз Тетяна 

Володимирівна старший 

викладач кафедри 

управління 

інформаційно-освітніми 

проектами 

http://connect.dp.ua/webinar1/
http://connect.dp.ua/webinar2/
http://connect.dp.ua/webinar3/
http://connect.dp.ua/webinar4/


  

  

23.08.2018р. 

25 Дієві методи 

формування 

іншомовної 

комунікативної 

компетентності 

Вчителі 

англійської мови, 

методисти 

1000 - 1300 Навчально-методичний 

семінар 

А/З, 

1 

пове

рх 

Ковтун Людмила 

Володимирівна, методист навчально-

методичної лабораторії  соціально-

гуманітарних дисциплін 

19 Організація 

освітнього процесу 

у закладах освіти з 

вечірньою та 

заочною формами 

навчання 

Керівники 

вечірніх (заочних) 

шкіл 

1000 - 1200 Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar6/ 

401 

  

Нехороша Майя Іовна, 

методист навчально-

методичної лабораторії 

неперервного навчання та 

методичної роботи 

Дзіговський Михайло 

Сергійович, науковий 

співробітникнауково-

дослідного відділу ІТ та 

ДН 

20 Реалізація 

компетентнісного 

 підходу в сучасній 

технологічній 

освіті учнів 

Керівники 

методичних 

об’єднань та 

вчителі трудового 

навчання 

1000 - 1200 Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar7/ 

410 

  

Ковальчук 

Ірина Михайлівна, к. пед. н., 

доцент кафедри публічного 

управління та права 

Дзіговський Михайло 

Сергійович, науковий 

співробітникнауково-

дослідного відділу ІТ та 

ДН 

21 Наступність 

дошкільної та 

початкової освіти 

в умовах 

реформування 

загальної середньої 

освіти на 

концептуальних 

засадах Нової 

української школи 

Керівників 

методичних 

об’єднань 

корекційних 

педагогів закладів 

дошкільної освіти. 

  

1300 - 1500 Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar1/ 

113 

  

Клімова Людмила 

Василівна, завідувач 

навчально-методичної 

лабораторії дошкільної та 

початкової освіти 

  

Дуднік Володимир 

Сергійович, начальник 

науково-дослідного 

відділу ІТ та ДН 

22 Головні напрямки 

організації процесу 

навчання географії 

та економіки в 

старшій школі на 

підставі нових 

програм 

Вчителі географії 

та економіки 

1300 - 1500 Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar2/ 

114 

  

Скоробогатов Андрій 

Вікторович, старший 

викладач кафедри 

природничо-математичної 

освіти 

Голуб Олексій 

Юрійович, методист 

навчального відділу ІТЗ 

23 Особливості 

викладання мов і 

літератур 

національних 

меншин та 

зарубіжної 

літератури у 2018-

2019 н.р 

Керівники 

методичних 

об’єднань вчителів 

російської мови та 

літератури, 

світової 

літератури 

1300 - 1500 Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar4/ 

302 

  

Чубарова Марина 

Євгеніївна, методист 

навчально-методичної 

лабораторії  соціально-

гуманітарних дисциплін 

Мотуз Тетяна 

Володимирівна старший 

викладач кафедри 

управління 

інформаційно-освітніми 

проектами 

24 Головні тенденції 

розвитку системи 

математичної 

освіти в сучасних 

умовах 

Керівники 

методичних 

об’єднань та 

вчителі 

математики 

  

1300 - 1500 Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar7/ 

410 

  

Добрянська Олена 

Миколаївна, завідувач 

навчально-методичною 

лабораторією природничо-

математичних дисциплін 

Дзіговський Михайло 

Сергійович, науковий 

співробітникнауково-

дослідного відділу ІТ та 

ДН 

http://connect.dp.ua/webinar6/
http://connect.dp.ua/webinar7/
http://connect.dp.ua/webinar1/
http://connect.dp.ua/webinar2/
http://connect.dp.ua/webinar4/
http://connect.dp.ua/webinar7/


учнів першого 

класу відповідно до 

засад Нової 

української школи 

  

26 Реалізація 

державної 

політики у сфері 

реформування 

загальної та 

спеціальної 

середньої освіти 

Керівники 

методичних 

об’єднань, вчителі, 

методисти ЗЗСО з 

інклюзивною 

формою навчання 

  

1300 - 1500 Вебінар 

http://connect.dp.ua/webinar1/ 

113 

  

Крупеніна Наталія 

Анатоліївна, завідуюча кафедрою 

загальної, спеціальної педагогіки, 

реабілітації та інклюзивної освіти 

  

28. 08.2018р 

27 Портрет сучасного менеджера 

освіти 

фахівці управлінь, 

відділів освіти, 

директори, 

заступники 

директорів ЗНЗ 

1000 - 

1200 

Вебінар http://connect.dp.u

a/webinar1/ 

301 

30.08.2018р 

28 Роль шкільного психолога в 

Новій українській школі 

шкільні психологи 1000 - 

1300 

Круглий стіл Конферец-зала ДОН 

ОДА 

  

15.09.2018р 

29 В.О.Сухомлинському 100 років. 

Інноваційні аспекти педагогічної 

системи В.О.Сухомлинського в 

світлі реформи нової школи» 

Керівники, вчителі 

ЗНЗ 

1000 - 

1400 

Науково – практична 

конференція 

  

  

  

22.09.2018р 

30 Свідомість вчителя і реформи 

школи 

Керівники, вчителі 

ЗНЗ 

1000 - 

1400 

Обласні педагогічні 

читання з гуманної 

педагогіки  

 

http://connect.dp.ua/webinar1/
http://connect.dp.ua/webinar1/
http://connect.dp.ua/webinar1/
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