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07.07.2021 № 210 

Органам місцевого 

самоврядування у сфері освіти, 

центрам професійного розвитку 

педагогічних працівників  

 

Про проведення 

Серпневих студій-2021 

  

Відповідно до наказу ДОН ЗОДА від 31.12.2020 № 555 «Про науково-

методичний супровід професійного розвитку педагогічних та керівних кадрів 

закладів освіти Запорізької області у міжкурсовий період на базі комунального 

закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради у 2021 році», плану роботи Інституту на 2021 рік у 

межах серпневих педагогічних конференцій з 19 серпня по 11 вересня 

2021 року планується проведення Серпневих студій-2021: обласних семінарів, 

майстер-класів, ворк-шопів, нарад (додаток 1 та додаток 2).  

Інститут запрошує долучитися заклади освіти, вчителів, педагогічних і 

методичних працівників області.  

Форма проведення: дистанційна. Напередодні заходів посилання на 

конференції з уточненим часом буде розміщено на сайті Інституту та на сайті 

методичного відділу. 

За результатами участі будуть видаватися електронні сертифікати 

учасника.  

Контактна особа: Тонне Олена Олександрівна, завідувач методичного 

відділу, к.п.н., тел.(050)456-18-83, e-mail: center33nm@gmail.com  

 

 

 

Проректор 

з науково-методичної роботи      Олена ВАРЕЦЬКА  

 

 

 

Таїсія Вєрозубова 067 810 80 08  

mailto:оsvita@zoippo.net.ua
mailto:center33nm@gmail.com


Додаток 1 

до листа КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

07.07.2021 № 210 

 

Графік проведення Серпневих студій-2021 

(обласних семінарів майстер-класів, ворк-шопів, нарад) 

для педагогічних та керівних кадрів освіти Запорізької області  (форма проведення - дистанційна) 

 

Обласні семінари  

Термін та час 

проведення 
Тема заходу Категорія учасників Відповідальний 

Контактний 

телефон 

19.08.2021 

платформа ZOOM 

або Google Meet 

Особливості формування компетентностей 

на уроках географії у 2021 - 2022 

навчальному році: вимоги Державного 

стандарту базової середньої освіти 

Керівники МО вчителів географії та 

відповідальні за консультації у 

територіальних відділах освіти 

Стрижак М.М. 067 435 48 27 

19.08.2021 

платформа ZOOM 

або Google Meet 

Особливості формування компетентностей 

на уроках економіки у 2021 - 2022 

навчальному році: вимоги Державного 

стандарту базової середньої освіти 

Керівники МО вчителів економіки 

та відповідальні за консультації у 

територіальних відділах освіти 

Стрижак М.М. 067 435 48 27 

19.08.2021 

10.00 

Особистий бренд учителя біології: 

організація проведення самооцінювання 

діяльності педагогічного працівника 

Методисти предметів природничого 

циклу, керівники методичних 

об’єднань вчителів біології, вчителі 

біології закладів загальної середньої 

освіти міста та області 

Гусєва Н.М. 067 398 06 00 

20.08.2021, 10.00 

платформа Google 

Meet 

Реалізація якісної хімічної освіти в 

контексті концепції «Нова українська 

школа» 

Методисти РМК, ОТГ, керівники 

РМЦ, РМО вчителів хімії 

Дехтяренко С.Г. 067 280 76 51 

25.08.2021 

Платформа Google 

Meet 

Особливості роботи вчителя іноземної 

мови в умовах НУШ: проблеми та 

перспективи 

Керівники ММО (ШМО) вчителів 

іноземних мов 

Чорна В.М 066 111 30 83 

26.08.2021 

Платформа Google 

Meet 

Практичний складник курсу за вибором 

«Екологія рідного краю» 

Учителі екології рідного краю, 

керівники гуртків екологічного 

напряму 

Савіч І.О. 066 357 67 79 



26.08.2021 

платформа ZOOM 

Google Meet 

Особливості викладання інформатики та 

інформаційних технологій у 2021-2022 

навчальному році 

Керівники МО вчителів 

інформатики 

Швець Ю.О. 067 284 14 76 

26.08.2021 

14.00 

Платформа ZOOM 

Методичні служби в умовах реформування 

освіти 

Методисти ОТГ Вєрозубова Т.Г. 067 810 80 08 

26.08.2021 

15.00 

Платформа Google 

Meet  

Блог «Шкільна 

бібліотека в 

меді@просторі» 

Інтернет-семінар як дистанційна або 

мережева форма підвищення кваліфікації 

бібліотекарів 

Консультанти центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників/ 

методисти методичних служб, 

керівники методичних об’єднань, 

бібліотекарі закладів освіти 

Крижко Л.В. 099 319 77 71 

097 403 73 52 

27.08.2021 

Платформа Google 

Meet 

Актуальні проблеми викладання 

суспільних дисциплін 

Керівники МО районів, вчителі 

історії, правознавства курсу 

«Громадянська освіта» 

Лісіцин В.В. 

Сіра Л.Я 

068 314 91 65 

067 450 97 30 

30.08.2021 

Платформа Google 

Meet 

Інтеграція видів практичної мистецької 

діяльності на уроках мистецьких 

навчальних курсів у загальноосвітній 

школі 

Учителі мистецтва, образотворчого 

мистецтва, музичного мистецтва, 

керівники гуртків художньої 

творчості 

Олійник Ю.І. 050 943 14 95 

23.08.2021 

11.00 

Платформа Google 

Meet або Movavi 

Screen 

Організація індивідуальної та групової 

роботи в умовах дистанційної освіти 

Методисти предметів природничого 

циклу, керівники методичних 

об’єднань вчителів біології, вчителі 

біології закладів загальної 

середньої освіти міста та області 

Гусєва Н.М. 

Наливайко О.В. 

Яковлева Є.В. 

Дєнежкіна А.В. 

Злотнікова О.Б 

067 3780600 

099 090 89 65 

07.09.2021 

13.00-15.00 

Платформа ZOOM 

Вересневі зустрічі: науково-методичні 

засади діяльності дошкільної ланки освіти 

у 2021-2022 навчальному році 

Спеціалісти з дошкільної освіти 

відділів органів освіти та ОТГ, 

методисти центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників, 

керівники та педагоги закладів 

дошкільної освіти 

(м. Запоріжжя та прилеглі райони 

області) 

 

Байєр О.М. 

Григоренко Г.І 

 

 

098 414 37 00 



08.09.2021 

13.00-15.00 

Платформа ZOOM 

Вересневі зустрічі: науково-методичні 

засади діяльності дошкільної ланки освіти 

у 2021-2022 навчальному році 

Спеціалісти з дошкільної освіти 

відділів органів освіти та ОТГ, 

методисти центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників, 

керівники та педагоги закладів 

дошкільної освіти (м. Мелітополь, 

м. Бердянськ та прилеглі райони 

області) 

Шульга Л.М. 

Григоренко Г.І. 

 

050 484 55 17 

09.09.2021 

13.00-15.00 

Платформа ZOOM 

Вересневі зустрічі: науково-методичні 

засади діяльності дошкільної ланки освіти 

у 2021-2022 навчальному році 

Спеціалісти з дошкільної освіти 

відділів органів освіти та ОТГ, 

методисти центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників, 

керівники та педагоги закладів 

дошкільної освіти(м. 

Василівка,м. Енергодар та прилеглі 

райони області) 

Погрібняк Н.В. 

Юрченко О.Е. 

097 521 54 93 

11.09.2021 

9.00 

Платформа ZOOM 

Нарада «Особливості освітнього процесу в 

ІРЦ у 2021-2022 навчальному році» 

Директори ІРЦ Волошина Т.А. 066  741 65 92 



Додаток 2 

до листа КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

07.07.2021 № 210 

 

Майстер-класи «Нова українська школа – нові підходи до навчання і викладання» 

 

№ 

з/п 

Час та місце 

проведення 
Тема майстер-класу 

П.І.Б. 

тренера 
Місце роботи тренера 

І лінійка 

1 

20.08.202 

10.00 

Очно, спортивна 

зала КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР 

Навігатором здоров’я – 2025 Аксьонова Олена Петрівна КЗ «ЗОІППО» ЗОР, завідувач кафедри 

реабілітаційної педагогіки та здорового 

способу життя, к.п.н., доцент, майстер спорту 

СРСР  

2 

27.08.2021 Аукціон педагогічних ідей Штанько Юлія Петрівна, 

заступник директора з НВР  

Комунальний заклад загальної середньої 

освіти «Балабинська гімназія "Престиж"» 

Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області  

3 

27.08.2021 Інтеграція видів практичної 

мистецької діяльності на уроках 

мистецьких навчальних курсів у 

загальноосвітній школі 

Олійник Юрій Іванович  Комунальний заклад «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради, доцент кафедри 

теорії та методики виховання, к.п.н, доцент 

4 

30.08.2021 Професійна компетентність: ближче 

до «знаю як», ніж «знаю що» 

Філоненко Юлія 

Володимирівна 

КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат 

ІІ-ІІІ ст. «Козацький ліцей» 

Запорізької обласної ради 

5 
30.08.2021 Використання хмарних технологій 

при викладанні хімії 

Бицина Оксана Валеріївна Запорізький колегіум 98 Запорізької міської 

ради Запорізької області  

6 

30.08.2021 Сінергія професійної майстерності 

педагога з розвитком обдарованих 

учнів 

Туманян Тетяна Сергіївна Науковий ліцей комунального закладу вищої 

освіти «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної 

ради 



ІІ лінійка 

 

№ 

з/п 

Час та місце 

проведення 
Тема майстер-класу 

П.І.Б. 

тренера 
Місце роботи тренера 

7 30.08.2021 Мережева акція як сучасна форма 

роботи з користувачами бібліотеки 

(для методистів обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, 

бібліотекарів закладів загальної 

середньої освіти, а також 

бібліотечних працівників публічних 

бібліотек, відповідальних за 

бібліотечну справу в ОТГ) 

Крижко Людмила 

Володимирівна 

Комунальний заклад «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР, методичний відділ, методист 

8 30.08.2021 CLIL як міжпредметна інтеграція  у 

вивченні іноземних мов 

Вовк Ольга Вікторівна, 

вчитель англійської мови 

 

Енергодарський багатопрофільний ліцей 

Енергодарської міської ради Запорізької 

області 

Карева Світлана 

Вікторівна, вчитель 

німецької мови 

Енергодарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 

Енергодарської міської ради Запорізької 

області  

9 30.08.2021 Диференційоване навчання на уроках 

німецької мови 

Кулікова Аліна 

Миколаївна, вчитель 

німецької мови 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№103 Запорізької міської ради Запорізької 

області 

10 30.08.2021 Формувальне оцінювання в НУШ: 

ресурс для розвитку замість вироку 

Старшова Світлана 

Костянтинівна, вчитель 

початкових класів; 

Комунальний заклад «Чорноземненська  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Якимівської селищної ради Якимівського 

району Запорізької області Бондаренко Катерина 

Вікторівна, 

вчитель початкових класів 

11 30.08.2021 Сучасні підходи до викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

Діордієва Наталя 

Василівна, 

вчитель історії та 

правознавства, спеціаліст 

вищої категорії, вчитель-

методист; 

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 

Запорізької міської ради Запорізької області 

 

 

 

 



Іваницька Юлія  

Володимирівна, 

вчитель історії та 

правознавства, спеціаліст 

вищої 

категорії, вчитель-

методист; 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ  

ступенів № 91 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

 

 

 

 

Міфле Ганна Павлівна, 

вчитель історії, спеціаліст 

вищої категорії, «старший 

вчитель» 

Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 8 Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 

12 30.08.2021 Застосування засобів візуалізації й ІКТ  

на уроках української мови та 

літератури з метою розвитку ключових 

компетентностей  здобувачів освіти 

Лісняк Оксана Миколаївна, 

вчитель 

української мови та 

літератури 

Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №7 Мелітопольської міської ради 

Запорізької області  

 

13 30.08.2021 Підвищення мотивації до вивчення 

української мови та літератури шляхом  

упровадження технології BYOD 

Варяниця Олена 

Вікторівна, 

вчитель української мови 

та літератури 

КЗ «Новогорівський заклад  загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Роздольської 

сільської ради Запорізької 

області Михайлівського району Запорізької 

області  

14 30.08.2021 Застосування засобів  медіа,  

технології критичного мислення на 

уроках гуманітарного циклу з метою 

формування медіа компетентної 

особистості 

Мандзій Надія Федорівна, 

вчитель російської мови та 

зарубіжної літератури 

Запорізький навчально-виховний комплекс 

№19 Запорізької міської ради Запорізької 

області 


