
Інтерактивна школа творчого вчителя  
"Актуальна методична підтримка 3класів НУШ" 

 (15-18.12.2020) 
Долучитися до заходу можна за посиланням:  

http://ranok-ul.tilda.ws/ 
Учасникам передбачені БЕЗОПЛАТНІ сертифікати після відповіді на тестові запитання. 

 
Спікери - АВТОРИ ПІДРУЧНИКІВ видавництва "Ранок" для 3 класів НУШ та запрошені 

експерти 
Запис вебінарів буде розміщено на сайті interactive.ranok.com.ua у розділі 

«Інтерактивна школа творчого вчителя» та на нашому ютюб каналі 
 

Дата та час  Предмет та тема  Спікери 
 

вівторок 15.12 
15:00 -16:00 Англійська мова. 3 клас. 

 
Розвиток креативності як одного з 
компонентів ключової компетентності 
в учнів на уроках англійської мови в 3 
класі НУШ 

Павліченко Оксана Михайлівна - учитель 
англійської мови вищої категорії, учитель-методист 
Харківської гімназії № 144 Харківської міської ради 
Харківської області, автор підручника та НМК Start 
Up! для 2, 3 і 4 класів ЗЗСО, які стали переможцями 
Всеукраїнського конкурсу підручників 
 

вівторок 15.12 
16:00 -17:00 

Українська мова та читання. 3 клас.  
 
Реалізація діяльнісного підходу на 
уроках української мови та читання в 
3 класі НУШ: авторський методичний 
інструментарій посібника та 
підручника 

Іваниця Галина Афанасіївна- проректор з науково-
педагогічної та навчально-методичної роботи 
Комунального вищого навчального закладу 
«Вінницька академія неперервної освіти», кандидат 
педагогічних наук 
 

вівторок 15.12 
17:00 -18:00 

Я досліджую світ. 3 клас.  
 
Особливості завершення I семестру 

Корнієнко Марина Михайлівна - учитель 
інформатики вищої кваліфікаційної категорії, учитель-
методист, заслужений учитель України; нагороджена 
Почесними грамотами МОН України та НАПН 
України, нагрудними знаками МОН України 
"Відмінник освіти України" та "Василь 
Сухомлинський", співавтор підручників з інформатики 
для учнів 2-5 класів 
 

середа 16.12 
15:00 -16:00 

Формувальне оцінювання в 3-4 
класах: теорія і практика 

Ротфорт Діана Вікторівна - доцент кафедри 
методики дошкільної та початкової освіти КВНЗ 
"Харківська академія неперервної освіти",кандидат 
педагогічних наук, учитель вищої категорії, учитель-
методист, автор численних навчально-методичних 



посібників для початкової школи 
 

середа 16.12 
15:00 -16:00 

Формувальне оцінювання в 3-4 
класах: теорія і практика 

Гезей Ольга Михайлівна - старший викладач 
кафедри методики дошкільної та початкової освіти 
КВНЗ 
«Харківська академія неперервної освіти», тренер 
НУШ, автор численних навчально-методичних 
посібників для початкової школи 
 

середа 16.12 
16:00 -17:00 Мистецтво. 3 клас.  

 
Українські народні пісні і танці 

Щеглова Тетяна Леонідівна - учитель музичного 
мистецтва та мистецтва, вчитель вищої категорії, 
вчитель-методист КЗ "НВК: І-ІІ ступенів-ліцей №7 
м.Вінниці" 

середа 16.12 
17:00 -18:00 

Математика. 3 клас.  
 
Задачі на знаходження суми чи 
різницеве порівняння двох добутків 
або часток 

Скворцова Світлана Олексіївна - член-
кореспондент НАПН України, доктор педагогічних 
наук, завідувач кафедри математики та методики її 
навчання ДЗ «Південноукраїнський НПУ ім. К. Д. 
Ушинського, співавтор Типової освітньої програми, 
розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, 
співавтор підручників із математики для 1-4 класів 
 

Четвер 17.12 
15:00 -16:00 

Німецька мова. 3 клас.  
 
Інтерактивність на уроці німецької 
мови в 3 класі НУШ 

Сотникова Світлана Іванівна - доцент кафедри 
німецької філології та перекладу Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна; 
викладач Мовного Центру Будинку 
Нюрнберга(партнера Ґете-Інституту в м. Харкові), 
кандидат філологічних наук. Автор понад 160 
публікацій, з них понад 100 – навчально-методичних 
видань, автор та співавтор 20 підручників з грифом 
МОН України, які неодноразово ставали 
переможцями Всеукраїнського конкурсу підручників, 
та підручника, виданого у ФРН 
 

Четвер 17.12 
16:00 -17:00 

Українська мова та читання. 3 клас. 
 
Як правильно знайомити 
третьокласників з творчістю 
письменників ХІХ століття 

Ємець Альона Анатоліївна - доцент кафедри теорії 
та методики викладання філологічних дисциплін у 
дошкільній початковій та спеціальній освіті ХНПУ ім. 
Г. С. Сковороди, кандидат педагогічних наук 
 

Четвер 17.12 
18:00 -19:00 

Українська мова та читання. 3 клас 
 
Кейс для вчителя 3 класу з 
інтегрованого курсу "Українська мова 
та читання". Вебінар 
практикоорієнтований. Розглянемо 
кілька цікавих кейсів 
компетентністних завдань з мови і 
читання. Обговоримо структуру 
підсумкової діагностичної роботи за 1 
семестр та її організацію і проведення

Большакова Інна Олексіївна - методист НВК 
«Новопечерська школа», експерт ГС "Освіторія", 
сертифікований тренер Міжнародного проєкту 
«Читання і письмо для розвитку критичного 
мислення», тренер курсу «Розвиток критичного 
мислення» громадської спілки «Освіторія», співавтор 
підручників для початкової школи 
 



П’ятниця 18.12 
15:00 -16:00 

Французька мова. 3 клас. 
 
Створення траєкторії особистого 
успіху учня засобами французької 
мови в 3 класі НУШ 

Ураєва Ірина Григорівна - учитель французької 
мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 
Луцької міської ради Волинської області», методист 
відділу гуманітарних дисциплін Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти, тьютор 
міжнародної програми з дистанційної освіти педагогів 
PRO FLE, учасник проєктів та фахових стажувань за 
сприяння Французького інституту в Україні 
 

П’ятниця 18.12 
17:00 -18:00 

Математика. 3 клас.  
 
Вивчаємо математику, мандруючи 
Україною 

Гісь Ольга Михайлівна - психолог, учитель вищої 
категорії, лауреат міжнародної стипендії ім. 
Фулбрайта в галузі освіти, академічний директор 
Школи вільних і небайдужих (м. Львів), автор 
підручників математики1-4 класів, співавтор 
підручників і посібників для 1, 2 і 3 класів НУШ, 
кандидат педагогічних наук 

 
 
 


