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І. Сучасний урок в початковій школі відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти та НУШ

1. Освітні галузі Державного стандарту початкової освіти, типові освітні 
програми . 

9 3 6 доктор педагогічних 
наук, професор 

Чайка В.М. 
2. Аналіз підручників початкової школи (математики, української мови). 6 2 4 кандидат педагогічних 

наук, доцент 
Гладюк Т.В. 

3. Порівняльний аналіз підручників «Я досліджую світ». 9 3 6 кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Гладюк Т.В. 

4. Сучасний урок відповідно до вимог НУШ. 6 2 4 кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Жаркова І.І. 

ІІ. Інноваційні підходи до навчання в початковій школі 
1. Методика формування креативного мислення в учнів початкової школи 

(майстер клас, тренінг). 
10 3 6 доктор педагогічних 

наук, професор 
Чайка В.М. 

2. Використання мультимедійних засобів у навчанні на уроках математики та «Я 
досліджую світ»  (майстер клас, тренінг). 

10 4 8 кандидат педагогічних 
наук, доцент 

Писарчук О.Т. 
3. Ігрові та проектні технології навчання у початкової школи на уроках 

математики та «Я досліджую світ», створення леп-бука (майстер клас, тренінг). 

10 3 6 кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Жаркова І.І. 

ІІІ. Інтерактивні технології в початковій освіті



1. Інтерактивні методики навчання природничої, математичної, громадянської та 
історичної освітніх галузь. 

10 3 6 кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Жаркова І.І. 

2. Інтерактивні методи навчання соціальній та здоров’язбережувальній освітній 
галузі (майстер клас, тренінг). 

10 4 8 кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Гладюк Т.В. 

3. Загальна характеристика освітніх технологій і їх використання на сучасних 
уроках української мови і читання 

10 3 6 кандидат філологічних 
наук, доцент 
Юрків М.М. 

IV. Формування медіаграмотності учнів молодшого шкільного віку в українській та зарубіжній педагогічній теорії та практиці1 
1. Сучасні підходи до формування медіаграмотності учнів молодшого шкільного 

віку у контексті вимог типових програм для початкових шкіл (майстер-клас, 
тренінг). 

9 3 6 доктор педагогічних 
наук, професор 

Янкович О.І. 
2. Структура медіаграмотності. Напрями медіаосвіти у початкових школах  в 

Україні та за кордоном. (майстер-клас, тренінг).   
6 2 4 доктор педагогічних 

наук, професор 
Янкович О.І.  

3. Інноваційні форми, методи, засоби медіаосвіти учнів молодшого шкільного 
віку в Україні та за кордоном (майстер-клас, тренінг). 

9 3 6 доктор педагогічних 
наук, професор 

Янкович О.І. 
4. Формування медіаграмотності учнів у партнерстві учнів, батьків та вчителів 

(майстер-клас, тренінг). 
6 2 4 доктор педагогічних 

наук, професор 
Янкович О.І. 

V. Актуальні питання методики навчання мовно-літературної освітньої галузі
1. Мовна освіта учня початкової школи в Державному стандарті початкової 

школи, типових освітніх програмах, підручниках для початкової школи. 
9 3 6 кандидат філологічних 

наук, доцент 
Юрків М.М. 

2. Розвиток мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів (майстер-клас, 
тренінг). 

6 2 4 кандидат педагогічних 
наук, доцент 

Васильківська Н.А. 
3. Розвиток діалогічного мовлення учнів початкової школи (майстер-клас, 

тренінг). 
9 3 6 кандидат педагогічних 

наук, доцент 
Васильківська Н.А. 



4. Комунікативне лідерство педагога. 6 2 4 кандидат філологічних 
наук, доцент 
Гузар О.В. 

 

 

 

 

 


