
 

№ 

п/

п 

Район 

(місто), 

установа 

Пропозиції, форма 

проведення 

Категорія 

педпраців- 

ників 

Тема майстер-класу, 

педстудії 

Керівник 

(керівники) 

майстер-класу, 

педстудії 

 

Місце проведення 

районів, 

міст 

структ. 

підр. 

академії 

1.  Богуславський Майстер-

клас 

 

 

 

Відділ 

мет.викл. 

фізкульт., 

ЗВ 

 

Учителі ЗВ 

 

 

 

 

Використання 

інформаційно-

комунікаційних технологій 

на уроках захисту 

Вітчизни 

Юхименко 

Володимир 

Костянтинович, 

учитель захисту 

Вітчизни 

Опорний навчальний заклад 

Іванівський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дитячий садок» 

Богуславської районної ради 

2.  Богуславський Майстер-

клас 

 

 

 

 

 Учителі 

початкових 

класів  

 

 

 

Технологія формування 

продуктивного мислення 

молодших школярів 

засобами ІКТ 

 

 

Коренюк Світлана 

Анатоліївна, 

учитель початкових 

класів 

 

 

 

Богуславська спеціалізована школа №1 

– загальноосвітній навчальний заклад І-

ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

окремих предметів Богуславської 

районної ради 

3.  Богуславський 

Таращанський 

м. Фастів 

Педстудія 

 

 

 

 

 

 Вихователі 

ДНЗ, музичні 

керівники  

 

Формування пізнавальних 

інтересів дітей 

дошкільного віку  

засобами театралізованої 

гри  

 

Моргун Ірина 

Євгеніївна, 

Кузьменко 

Катерина 

Володимирівна, 

Гепфель Алла 

Григорівна, музичні 

керівники  

Богуславський КДНЗ № 1 (Центр 

розвитку дитини «Малятко»); 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) «Сонечко» Таращанської 

районної ради Київської області; 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок)  комбінованого типу  № 9 

«Берізка» Фастівської міської ради 

4.  Богуславський Майстер-

клас 

 

 

 Учителі 

інформатики 

 

 

Використання хмарних 

технологій в процесі 

формування інформаційної 

компетентності   учнів на 

уроках  інформатики 

Мацаєнко Сергій 

Васильович, 

учитель 

інформатики   

 

Богуславська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 3 Богуславської районної 

ради  

 

5.  Бориспільський Майстер-

клас 

 

 

 

 Учителі 

музичного 

мистецтва 

 

 

Творчий розвиток 

школярів у процесі 

вокально-хорової роботи 

на уроках музичного 

мистецтва  

Бойчук Юлія 

Степанівна, 

учитель музичного 

мистецтва 

Великоолександрівська загальноосвітня 

школа I-III ступенів Бориспільської 

районної ради 

6.  Бориспільський Майстер-

клас  

 

 

 

 

 Учителі 

образотворчо

го мистецтва 

 

 

 

Формування предметної 

мистецької компетентності 

на уроках образотворчого 

мистецтва 

Андрієнко Алла 

Василівна, Бугай 

Марія Петрівна, 

учителі 

образотворчого 

мистецтва 

Опорний навчальний заклад 
Вороньківська загальноосвітня школа I-

III ступенів Бориспільської районної 

ради, Старинська загальноосвітня 

школа I-III ступенів Бориспільської 

районної ради 

7.  Бориспільський Майстер-  Учителі Розв’язування Биковець Олександр Старинська загальноосвітня школа І-ІІІІ 



клас 

 

 

фізики експериментальних задач 

на уроках фізики 

Іванович, учитель 

фізики  

ступенів Бориспільської районної ради 

8.  Бориспільський 

Яготинський 

Майстер-

клас 

 

 

 

 Учителі 

математики 

 

 

 

Упровадження 

інтерактивних технологій 

навчання на уроках 

математики та в 

позаурочний час 

Шарапа Валентина 

Григорівна,  

Лисенко Олена 

Євгеніївна, учителі 

математики  

Гірська загальноосвітня школа I-III 

ступенів Бориспільської районної ради, 

 Яготинський навчально-виховний 

комплекс «Спеціалізована школа – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№3» Яготинської районної ради 

Київської області 

9.  Бородянський Майстер-

клас 

 

 

 

Відділ 

мет.викл. 

укр.мови і 

літ. 

Учителі 

української 

мови та 

літератури 

Організація роботи з 

обдарованими дітьми  з 

української мови і 

літератури на уроках та в 

позаурочний час 

Шарапа Лариса 

Іванівна, учитель 

української мови та 

літератури  

Бородянська спеціалізована школа – 

загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів 

№2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів 

10.  Вишгородський Майстер-

клас 

 

 

 

 Учителі 

української 

мови та 

літератури 

Формуванння 

мовленнєвих компетенцій 

у процесі вивчення 

української мови та 

літератури 

Кисляк Надія 

Прохорівна, 

учитель української 

мови та літератури 

Навчально-виховний комплекс 

«Вишгородська районна гімназія 

«Інтелект» – загальноосвітня школа І 

ступеня Вишгородської районної ради 

11.  Іванківський  Майстер-

клас 

Відділ 

методики 

викладан-

ня 

трудового 

навчання 

Учителі 

трудового 

навчання 

Реалізація 

компетентнісного підходу  

під час вивчення 

технологій на уроках 

трудового навчання 

Волочай Світлана 

Вячеславівна, 

учитель трудового 

навчання 

КВНЗ КОР «Академія неперервної 

освіти» 

12.  Іванківський Педстудія 

 

 

 

 

 

 

 

 Учителі 

географії та 

економіки 

Формування ключових 

компетентностей учнів  у 

процесі навчання географії 

та економіки  

Кривульська 

Людмила 

Олексіївна, 

директор, учитель 

географії, Димарчук 

Тетяна Вікторівна, 

учитель економіки 

Іванківський районний ліцей 

13.  Кагарлицький 

Переяслав-

Хмельницький 

Рокитнянський 

Майстер-

клас 

Відділ 

методики 

викладанн

я 

трудового 

навчання 

Учителі 

трудового 

навчання 

Формування проектно-

технологічної 

компетентності учнів на 

уроках трудового 

навчання  

Кабалик Анатолій 

Васильович,  

Солодуха Ярослав 

Трофимович,  

 Бігун Людмила 

Петрівна, учителі 

трудового навчання 

Кагарлицька загальноосвітня школа I-

III ступенів №3  Кагарлицького району; 

Полого-Вергунівська   

загальноосвітня школа I-III ступенів 

Переяслав-Хмельницької районної 

державної адміністрації Острівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Рокитнянської районної державної 

адміністрації 



14.  Кагарлицький Майстер-

клас 

 

 

 Учителі 

початкових 

класів 

Упровадження медико-

психолого-педагогічної 

технології «Гармонія 

інтелекту і здоровя 

(«ПіснеЗнайка») в 

практику роботи школи І 

ступеня 

Мартиненко 

Людмила Андріївна, 

Козоріз Наталія 

Іванівна, учителі 

початкових класів 

 

Кагарлицька загальноосвітня школа I-

III ступенів №2 ім. В.П.Дашенка 

Кагарлицького району 

15.  Києво-

Святошинський 

Педстудія 

 

 

Відділ 

управління 

закладами 

освіти 

Керівники 

ЗНЗ 

 

Практичні аспекти 

впровадження 

профільного навчання в 

умовах ЗНЗ 

Сушко Світлана 

Миколаївна, 

керівник закладу 

 

Боярський навчально-виховний 

комплекс «Гімназія – загальноосвтня 

школа І ступеня» Києво-Святошинської 

районної державної адміністрації  

16.  Києво-

Святошинський 

Майстер-

клас 

 

 

Відділ мет. 

викл. 

суспільств

озн.пр.  

Учителі 

історії та 

правознавства 

Компетентнісний підхід до 

викладання шкільного 

курсу історії 

 

Лівінська Людмила 

Василівна, учитель 

історії 

 

Хотівський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – гімназія»  Києво-

Святошинської районної державної 

адміністрації 

17.  Києво-

Святошинський 

Майстер-

клас 

 Учителі 

фізики 

Використання цифрових 

лабораторій у процесі 

навчання фізики 

Тищенко Олександр 

Тимофійович, 

учитель фізики 

Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3 Києво-Святошинської 

районної державної адміністрації 

18.  Макарівський Майстер-

клас 

 

 

 

 

 Заступники 

директора з 

виховної 

роботи, 

педагоги-

організатори  

Розвиток учнівського 

самоврядування «Шкільне 

козацьке товариство імені 

Івана Мазепи» засобами 

козацької педагогіки  

Крижак Тетяна 

Федорівна, 

заступник 

директора з 

виховної роботи 

 

Новосілківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Макарівського району 

19.  Макарівський 

Сквирський 

Майстер-

клас 

 

 

 

 

 Учителі 

початкових 

класів 

Формування 

інформаційно-

комунікаційних та 

здоров’язбережувальних 

компетентностей 

молодших школярів за 

проектом «Розумники» 

(«SmartKids») 

Багінська Юлія 

Павлівна,  Сорока 

Неля Григорівна, 

учителі початкових 

класів 

 

Лишнянська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Макарівського району;   

Сквирський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  №4 – дитячий садок» 

Сквирського району 

20.  Макарівський Майстер-

клас 

 

 

 

 

 Учителі 

зарубіжної 

літератури 

 

 

 

Формування читацької 

компетентності школярів у 

процесі проектно-

дослідницької діяльності 

на уроках зарубіжної 

літератури в 5-9 класах 

Шестак 

Олександра 

Григорівна, учитель 

зарубіжної 

літератури  

 

Ясногородське навчально-виховне 

об'єднання «загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дитячий садок» 

Макарівського району 

21.  Обухівський Майстер-

клас 

 

 

 

 Учителі 

початкового 

навчання, які 

працюють за 

технологією 

Інтегративно-діяльнісний 

підхід до викладання 

української мови в школі І 

ступеня за технологією 

«Росток»  

Кальчук Марія 

Іванівна, учитель 

початкового 

навчання 

 

Українська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 Обухівської районної ради 



 «Росток»  

22.  Рокитнянський Майстер-

клас 

 

 

 Учителі 

фізичної 

культури 

Використання 

здоров’язберігаючих 

технологій на уроках 

фізичної культури 

Сатиренко Ольга 

Володимирівна, 

учитель фізичної 

культури 

Опорний навчальний заклад Синявська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Рокитнянської районної державної 

адміністрації 

23.  Рокитнянський Майстер-

клас 

 

 Учителі 

англійської 

мови 

Використання технології 

ситуаційного навчання 

«кейс-метод» на уроках 

англійської мови 

Ткаченко Олена 

Вікторівна, учитель 

англійської мови   

Опорний навчальний заклад Синявська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Рокитнянської районної державної 

адміністрації 

24.  Сквирський Майстер-

клас 

 

 

 

 Учителі 

зарубіжної 

літератури 

 

 

Формування 

полікультурної 

компетентності на уроках 

зарубіжної літератури 

 

Сотніченко 

Світлана 

Анатоліївна, 

учитель зарубіжної 

літератури 

Сквирський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  №4 – дитячий садок» 

Сквирського району 

25.  Сквирський 

м.Бровари 

Педстудія Відділ 

мет.викл. 

фізкульт., 

ЗВ 

Учителі 

початкових 

класів, 

фізичної 

культури 

Формування мотивації 

молодших школярів до 

занять фізичною куль-

турою 

Тутберідзе 

Світлана 

Олександрівна, 

учитель початкових 

класів; 

Шевчун Олена 

Олександрівна,  

Марініна Олеся 

Володимирівна,  

Багач Світлана 

Миколаївна, учителі 

фізичної культури  

 

Сквирська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 Сквирської районної ради; 

Броварська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №7 Броварської міської ради 

 

26.  Таращанський Педстудія 

 

 

 Практичні 

психологи 

ДНЗ, ЦТДЮ  

Використання казкотерапії 

у роботі з дітьми 

дошкільного віку 

Чернявська Ольга 

Сергіївна, 

практичний 

психолог 

КЗ  Таращанської районної ради 

«Таращанський районний центр 

творчості дітей та юнацтва»  

27.  м. Березань Майстер-

кла 

 Учителі 

фізичної 

культури 

Організація навчально-

виховного процесу з 

модуля «Волейбол» на 

уроках фізичної культури 

Сидоренко Наталія 

Олександрівна, 

учитель фізичної 

культури 

Березанська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №4 Березанської міської ради 

28.  м. Біла Церква Майстер-

клас 

Відділ 

дошк. 

освіти  

Вихователі 

ДНЗ 

 

Формування шахово-

ігрової компетенції дітей 

дошкільного віку 

Духновська Ольга 

Іванівна, завідувач 

  

Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу №19 

Білоцерківської міської ради 

29.  м. Біла Церква Педстудія  Директори, 

заступники 

директора, 

учителі, 

асистенти 

Управлінські аспекти 

надання спеціальних 

освітніх і фахових послуг 

для дітей з особливими 

освітніми потребами 

Слободянюк 

Наталія 

Григорівна, 

керівник закладу 

 

Білоцерківське  НВО «Білоцерківська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 – дитячо-

юнацький спортивно-оздоровчий клуб» 

Білоцерківської міської ради Київської 

області 



вчителя  

30.   Педстудія  Учителі-

дефектологи, 

корекційні 

педагоги, 

асистенти 

вчителів 

Корекційно - 

відновлювальна  робота  з 

дітьми,  які  мають  РСА 

(розлади  спектру  

аутизму) 

 

Антосюк Ольга 

Степанівна, 

учитель-дефектолог   

 

 

Білоцерківська спеціальна 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№19 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

31.  м.Біла Церква Педстудія  Учителі 

географії, 

природозн., 

викладачі 

курсів освіти 

для сталого 

розвитку 

Методика реалізації 

діяльнісного підходу в 

процесі навчання географії 

та природознавства 

Мартинюк Тетяна 

Сергіївна, учитель 

географії, кандидат 

педагогічних наук 

 

 

 

Білоцерківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської 

міської ради Київської області 

32.  м. Біла Церква Майстер-

клас 

 Учителі 

фізики 

Дистанційна підтримка 

уроків фізики у 10-11 

класах 

Кревська 

Валентина 

Олексіївна, учитель 

фізики 

Білоцерківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №11 

Білоцерківської міської ради Київської 

області    

33.  м. Бориспіль Майстер- 

клас 

 Музичні 

керівники 

ДНЗ 

Формування творчих 

здібностей дітей 

дошкільного віку засобами 

музичного мистецтва 

 

Гусак Олена 

Василівна, 

музичний  керівник 

Дошкільний навчальний заклад    №3 

(ясла-садок) Бориспільської міської 

ради Київської області 

34.  м. Буча Майстер-

клас 

 

 

Відділ мет. 

викл. 

суспільств

озн.пр.  

Учителі 

історії та 

правознавства 

Формування 

громадянської 

компетентності учнів у 

практиці ЗНЗ 

Мохненко Ольга 

Володимирівна, 

учитель 

правознавства 

Бучанська  спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№5 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Бучанської міської ради 

35.  м. Буча Майстер-

клас 

 Учителі 

англійської 

мови 

Розвиток професійної 

компетентності учителя 

англійської мови  

Лебедєва Марина  

Борисівна, учитель 

англійської мови 

Бучанська Українська гімназія 

36.  м. Буча Майстер-

клас 

 

 

 Працівники 

психологічної 

служби 

Надання психосоціальної 

допомоги особам, які 

зазнали впливу 

психотравмуючих подій 

Книшоїд Наталія 

Олегівна, 

практичний 

психолог 

ДНЗ №1 «Сонячний» (ясла-садок 

комбінованого типу) Бучанської міської 

ради 

37.  м. Буча Педстудія 

 

 

 

 

 

 

 

 Вихователі 

ДНЗ, учителі 

початкових 

класів, 

практичні 

психологи, 

логопеди, 

асистенти 

«Лялька як персона»: 

педагогічний підхід для 

соціального і психологічно 

го розвитку дитини 

Глущенко Наталія 

Петрівна, 

вихователь, 

Кирик Наталія 

Вікторівна, 

музичний керівник 

 

Навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І ступеня – 

дошкільний навчальний заклад 

«Берізка» Бучанської міської ради 

38.  м. Васильків Майстер- Відділ мет. Учителі Формування Мазуренко Олена Васильківська загальноосвітня школи І-



клас 

 

 

 

 

 

викл. 

предметів 

худ.-ест. 

Циклу 

 

 

музичного 

мистецтва 

 

 

 

 

загальнокультурної 

грамотності учнів на 

уроках музичного 

мистецтва та в 

позаурочний час 

 

Володимирівна, 

учитель музичного 

мистецтва, 

заступник 

директора з 

виховної роботи 

ІІІ ступенів №8 Васильківської міської 

ради 

 

39.  м. Ірпінь Педстудія 

 

 

 

 Учителі 

етики, 

християнської 

етики  

Формування культури та 

світогляду людини і 

громадянина засобами 

курсів духовно-

морального спрямування»  

Дзюба Іван 

Іванович, учитель 

християнської 

етики 

Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 5 Ірпінської міської ради 

40.  м. Ірпінь Педагогіч

на студія 

 

 

 

 Учителі 

образотворчо

го мистецтва 

Формування естетичної 

компетентності учнів 

засобами образотворчого 

мистецтва 

Блажиєвська 

Оксана Павлівна,  

Могилевський 

Костянтин 

Вікторович, учителі 

образотворчого 

мистецтва 

 

Ірпінська спеціалізована 

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 

художнього профілю №1 ім. 

А.С.Макаренка Ірпінської міської ради 

Київської області 

41.  м.Обухів Майстер-

клас 

 

 

 

 

 Учителі 

англійської 

мови 

Формування 

соціокультурної 

компетентності у процесі 

вивчення англійської мови 

Михайлова Ірина 

Петрівна, 

заступник 

директора з НВР, 

учитель англійської 

мови  

НВК «Гімназія – загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня міста 

Обухова імені Володимира Мельника» 

42.  м. Ржищів 

м. Фастів 

Майстер-

клас 

 

 

 

 

 Учителі 

початкових 

класів, які 

працюють за 

технологією 

«Росток» 

Формування та розвиток 

предметної математичної 

компетентності в процесі 

реалізації розвивальної 

технології «Росток» 

 

Матвійчук 

Вікторія 

Віталіївна, Жукова 

Олена Іванівна, 

учителі початкових 

класів 

 

Ржищівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. О.Кошового; 

Фастівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 Фастівської міської ради 

 

43.  м. Фастів Майстер-

клас 

 Учителі 

інформатики  

Використання мови 

програмування  

"Java"  

Коваль Наталія 

Олександрівна, 

учитель 

інформатики 

 

Фастівський навчально-виховний 

комплекс «Ліцей інформаційних 

технологій – спеціалізована 

загальноосвітня школа I-III ступенів 

№9» Фастівської міської ради 

44.  м. Фастів Педстудія  Вихователі-

методисти, 

вихователі, 

практичні 

психологи 

Використання елементів 

арт-педагогічних методик 

у навчально-виховній 

роботі  ДНЗ  

Тимошенко Олена 

Ростиславівна, 

вихователь-

методист 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок)  комбінованого типу  №6 

«Казка» Фастівської міської ради 

45.  КВНЗ КОР 

«Академія 

Постійно діючий семінар-практикум для вчителів математики навчальних закладів області, які працюють із математично 

обдарованими дітьми  



46.  неперервної 

освіти» 

Постійно діючий семінар-практикум для вчителів фізики навчальних закладів області, які працюють із обдарованими дітьми  

 


