
Шановні колеги! 

Видавнича група «Основа» запрошує на чотириденний Інтернет-марафон. 

30 жовтня відбудеться 4-й міжнародний Інтернет-марафон на тему «Кращі освітні 
практики. Досвід Ізраїлю». Фахівці з Ізраїлю поділяться напрацюваннями та досвідом 
викладання, дадуть рекомендації в контексті реформи освіти України. 

На марафоні будуть розглянуті такі актуальні теми (програма у додатку 1): 

• Інклюзія в освіті. 
• Startup nation з першого класу (основи підприємництва та розвитку soft skills). 
• Бейт Мідраш — технології сумісного навчання на основі текстів.   
• Неформальна освіта — професійні bootcamps.  

Зареєструватись на міжнародний Інтернет-марафон можна за посиланням: 
https://goo.gl/y7FFyc  

31 жовтня – 2 листопада — Інтернет-марафон «Змінюємо школу разом: новий 

освітній простір та сучасні технології». Три дні потужних вебінарів, три лінії 

педагогічного розвитку (програма у додатку 2): 

І. Початкова школа: НУШ - досвід пілотних шкіл.  

ІІ. Вебінари від фіналістів конкурсу Global Teacher Prize Ukraine. 

ІІІ. Найгарячіші питання освіти України: вебінари для вчителів усіх категорій та 

адміністрації закладів освіти.  

Зареєструватись на Інтернет-марафон можна за посиланням:  https://goo.gl/ZbfbBd  

Напередодні марафону зареєстрованим учасникам будуть доступні посилання для входу на 

вебінар. У день заходу учасникам необхідні будуть інтернет та навушники. 

Питання щодо участі у марафоні можна надсилати на адресу marafon.osnova@gmail.com. 

https://goo.gl/y7FFyc
https://goo.gl/ZbfbBd
mailto:marafon.osnova@gmail.com
mailto:marafon.osnova@gmail.com


Додаток 1. 

Інтернет-марафон  

“Кращі освітні практики. Досвід Ізраїлю” 

*У програмі можливі зміни 

Реєстрація: https://goo.gl/y7FFyc  

30 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ 

№ Час Тема/Спікер Анотація 

1.  10:00 – 10:45 The Education Team Model 

Йоав Вейман 

Працює в галузі інноваційної 

педагогіки. 

Спеціалізація - «Командна модель» і 

модель How2MOOC, де учні беруть на 

себе відповідальність, стають 

активними в класі і вчать один 

одного. 

На вебінарі: 

Дізнаєтеся про «Командну модель» у двох простих тезах: 

1. Кожен член групи є учнем і вчителем. 

2. У команди є єдина, прозора та загальна мета. 

А потім зможете зануритися в дивовижний світ MOOC і 

дізнаєтеся модель How2MOOC - де учні вивчають курси з 

кращих університетів світу. 

2.  11:00 – 11:45 

 

Startup nation з першого класу 

(основи підприємництва і 

розвиток soft skills) 

Анна Жарова 

фахівець в галузі соціального 

підприємництва та розвитку 

мережевих проектів. Співзасновник 

громадської організації "Ізраїльські 

друзі України". Ведуча курсів по 

соціальному підприємництву на 

програмах Маса. Ведуча і тренер по 

активізму та розвитку соціальних 

стартапів в програмі Таштен 

ізраїльської організації Вільний 

Ізраїль. Лектор і автор курсу Startup 

Nation з пелюшок розвиток 

підприємницьких здібностей у дітей. 

Організатор міжнародних освітніх 

конференцій і фестивалів. 

Під час сесії розглянемо ізраїльський досвід розвитку 

підприємницьких навичок у дітей в молодших класах 

(soft skills). Які навички необхідно розвивати c дитинства, 

як можна це робити (приклад проектів), а головне як і які 

освітні технології можуть допомогти. 

3.  12:00 – 12:45 Бейт Мидраш - технології 

спільного навчання на підставі 

текстів 

Михайло Богомільний 

педагог і архітектор; автор, 

розробник і натхненник 

інтердисциплінарних проектів. Живе 

в Ізраїлі, спеціалізується на 

проектуванні освітніх просторів, 

вивченні, розвитку і формуванні 

моделі "Learning Society". Засновник 

Центру Освіти, Мистецтва і 

Ідентичності Milhauz, автор освітніх 

програм в області урбаністики, 

соціального підприємництва і 

Бейт-Мидраш Метод. Технології спільного навчання на 

підставі повільного читання текстів. 

Бейт-мидраш - це традиційний педагогічний метод, який 

використовується в єврейській освіті вже багато сотень 

років. Суть його полягає в спільному читанні і тлумаченні 

текстів, постановці запитань, обговорення, створенні 

коментарів і, в підсумку, часто - творчих результатів. 

У сучасному Ізраїлі бейт-мидраш реалізується в 

найрізноманітніших формах: в освітніх проектах для 

дітей і дорослих, світських і релігійних заходах. А вплив, 

який мають його відголоски та варіації на формування 

мислення "старт-ап нації", складно переоцінити. 

Ми поговоримо про ключові моменти цього методу і про 

те, з чого можна почати, якщо вам цікаво спробувати 

https://goo.gl/y7FFyc


педагогіки творчості. застосувати бейт-мидраш метод у своїй роботі. Дамо 

ключові посилання і інформацію, якою можна буде 

скористатися в роботі. 

4.  13:00 – 13:45 Неформальна освіта - професійні 

bootcamps 

Тетяна Туманова 

за першою освітою інженер, друге - 

магістратура на кафедрі викладання 

математики в Тель-Авівському 

Університеті. 

Понад 18 років працює в 

неформальній освіті, проводить 

професійну підготовку для 

провідних груп, є автором програм і 

навчальних посібників в області 

неформальної освіти та ведення 

групи. Курує, організовує і 

проводить освітні та творчі табори 

для дітей та дорослих з 2001 року. 

Співзасновник і контент-директор 

ізраїльського Інституту Мистецтва, 

Освіти і Ідентичності Milhauz. 

Що таке неформальна освіта? Чим її підхід відрізняється 

від традиційних шкільних методів? І як можна 

використовувати кращі й ефективніші прийоми 

неформальної освіти в школі, на уроках, і в будь-яких 

інших проектах? 

Ми поговоримо про неформальну освіту і про те, яке 

місце такого роду робота займає в ізраїльській освітній 

системі (спойлер - велике!) 

Крім цього, розповімо про формат boot-camp - 

інтенсивних професійних таборах 24 на 7, які тривають 

кілька днів і приносять результати, які можна порівняти з 

семестрами навчання у звичайному форматі. 

5.  14:00 – 14:45 Які навички необхідно розвивати 

для підвищення якості 

викладання? Ізраїльський досвід 

Максим Краснер 

Вчитель, кримінолог, історик, 14 

років займається неформальною і 

шкільною освітою. Працює в старшій 

школі вчителем суспільствознавства 

й історії; заступник директора з 

педагогічної роботи. Керує проектом 

щодо поліпшення якості викладання 

в школі. 

Багато вчителів прагнуть проводити цікаві уроки, чітко 

ставити завдання, вигадувати нестандартні методи 

викладання матеріалу, та звичайно ж максимально точно 

оцінювати ефективність виконаної роботи. 

На лекції я поділюся з вами досвідом моєї роботи, 

підсумую деякі аспекти необхідні для побудови якісного 

уроку і розповім про один з найважливіших інструментів, 

що дозволяє вчителю працювати з учнями. 

6.  15:00 – 15:45 Арт-методи для розвитку 

особистої творчості і співпраці в 

групі в умовах школи. 

Ігри, арт-матеріали / театр 

плейбек 

Анна Цейтлін 

Все життя поєдную викладання і 

заняття творчістю. У минулому - 

викладач англійської, ліплення і 

малювання, в останні 15 років 

основна спеціальність - арт-

терапевт, творець навчально-

терапевтичної студії «Палетта». За 

10 років роботи в якості шкільного 

арт-терапевта, розробила ряд 

творчих проектів у співпраці з 

вчителями та пед. консультантами. 

 Багато вчителів відчувають, що освітній процес 

неможливий без поліпшення емоційної атмосфери в 

класі, а також без умов для вільного індивідуального 

самовираження учнів у класі. На основі досвіду роботи в 

школі та в приватній студії, розповім про різні арт-

методи для створення в класі відчуття свободи творчості 

й спільності: метод відкритої студії, створення ігор, арт-

матеріали / театр плейбек ...) 

7.  16:00 – 16:45  Інклюзія в освіті Засновниця школи-студії Студія 3/4 (Тель-Авів) для 



Марина Крисов 

педагогічний консультант за 

напрямом "special education". Досвід 

роботи в цій сфері понад 10 років. 

Міжнародний консультант з 

корекційної та інклюзивної 

педагогіки. 

дітей і дорослих, в якій реалізуються інноваційні освітні 

програми, в тому числі програми для інклюзії дітей з 

особливими потребами. 

Основна діяльність - консультування команд фахівців і 

співробітників в освітніх установах, які працюють з 

дітьми з особливими потребами; консультування сімей, в 

яких виховуються особливі діти; складання 

індивідуальних корекційних програм для дітей з 

особливими потребами, труднощами поведінки і 

навчання; навчання та супервізія тьюторів, які працюють 

з дітьми з особливими потребами в дитячих садах, 

школах, школах-інтернатах та ін. освітніх установах. 

 

 



Додаток 2. 

Інтернет-марафон  

«Змінюємо школу разом: новий освітній простір та сучасні технології» 

* У програмі можливі зміни 

Реєстрація: https://goo.gl/ZbfbBd  

31 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ 

ПОЧАТКОВА ШКОЛА, НУШ 

№ Час Тема/Спікер Анотація 

1.  10:00–10:30 НУШ — 2й рік навчання 

Олексюк Тетяна Юріївна, учитель 

початкових класів, Луцька гімназія №4 

Організація навчально-виховного процесу в НУШ 

Для вчителів початкової школи 

2.  10:45–11:15 

 

Ранкові зустрічі як важливий елемент 

Нової української школи 

Дояр Наталя Леонідівна, учитель 

початкових класів 

1. Мета ранкових зустрічей 

2. Складові ранкових зустрічей 

3. Організація та проведення ранкових зустрічей 

Для вчителів початкової школи 

3.  11:30–12:00 Строрення освітнього середовища 

НУШ 

Безпрозванна Тетяна Сергіївна, учитель 

початкових класів - І категорія, 

Агрономічненська середня 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 

Вінницького району 

 

4.  12:15–13:00 Lego-кубики на уроках в 1 классе (из 

опыта работы) 

Тихоновецкая Инга Петровна, учитель 

начальных классов ГУО «Средняя школа 

№ 111 г. Минска» Республика Беларусь, 

высшая квалификационная категория. 

Обладатель главного приза 

международного конкурса 

педагогического мастерства «Янтарная 

сова» (2015), победитель X 

Республиканского конкурса 

«Компьютер. Интернет. Образование». 

Удостоена премии Мингорисполкома 

(2017). Дипломант II степени городского 

этапа конкурса профессионального 

мастерства «Столичный учитель — 

столичному образованию» в номинации 

«Классный руководитель» (2017) 

Базовые наборы Lego в учебном процессе. 

Кубики Lego для организации самооценки. 

Учебные игры с кубиками Lego. 

Lego Wedo 2.0 для организации проектной 

деятельности 

Для вчителів початкової школи 

5.  13:15–14:00 Освітні методики the LEGO Foundation 

у початковій школі 

Шуляк Олена Михайлівна, тренер the 

LEGO Foundation 

Сучасний світ — це величезна можливість і 

величезний виклик, це світ, який швидко 

змінюється, а отже потребує змін в усіх сферах 

життя та нових підходів, зокрема в освіті. 

Запропонований вебінар має на меті допомогти 

освітянам зорієнтуватися в бурхливому просторі 

змін та відповісти на такі запитання: 

 Яким чином підготувати дітей до життя у світі, 
який швидко змінюється та які вміння і навички 
потрібні для успішної реалізації в майбутньому? 

https://goo.gl/ZbfbBd


 Чому гра є дієвим інструментом для всебічного 
розвитку дитини? Що таке виконавчі функції 
мозку і яким чином вони розвиваються у грі? 

 Які характеристики має гра та на які сфери 
розвитку дитини вона впливає? 

 Чому гра повинна бути основним методом 
навчання в сучасній початковій школі? Які ігрові 
та діяльнісні методи навчання, що працюють в 
усьому світі, запроваджують українські педагоги 
вже сьогодні? У чому полягає глибинний освітній 
потенціал методик the LEGO Foundation («Шість 
цеглинок» та Play Box)? 

 Які можливості для особистісного та професійного 
зростання педагога надає підхід навчання через 
гру? 

 Також освітяни дістануть інформацію про 
методичні матеріали, їхній зміст і про те, де їх 
можна знайти. 

Для вчителів початкової школи 

6.  14:15–14:45 Формування партнерського соціуму в 

умовах Нової Української Школи 

Воробей Ніна Іванівна, директор ЗОШ № 

47 м.Маріуполя, депутат Маріупольської 

міської ради, переможець конкурсу 

«Директор ХХІ століття» 

Співробітництво трьох сторін у межах Нової 

української школи (з досвіду роботи) 

7.  15:00–15:30  Творча робота дітей у межах 

інтегрованого курсу “Я досліджую 

світ” 

Кисельова Тетяна Володимирівна, 

учитель початкових класів, учитель 2 

класу, що працює в межах 

Всеукраїнського експерименту НУШ у 

місті Маріуполі школи № 47, спеціаліст 

вищої категорії. 

Лепбуки, групові колажі  та інше як  види творчої 

роботи на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую 

світ»; участь батьків у роботі дітей; результати та 

висновки творчої роботи. 

8.  15:45–16:15 Oрганізаційно-педагогічне 

забезпечення початкової освіти в 

межах Нової української школи: від 

ідеї до практики 

Ферсілєєва Жанна Миколаївна, 

заступник директора з НВР ЗОШ № 47, 

учасник пілотного проекту «100 шкіл 

України» 

Школа № 47, яка працює в межах дослідно-

експерементальної роботи Всеукраїнського рівня, 

ділиться досвідом про створенням освітнього 

середовища, роль учителя, участь дітей і батьків у 

реалізації концепції Нової української школи 

 

1 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ 

ФІНАЛІСТИ КОНКУРСУ GLOBAL TEACHER PRIZE UKRAINE 
№ Час Тема/Спікер Анотація 

9.  10:00–10:45  Куди зростати українському вчительству? 

Світлана Стельмах, учитель історії та 

правознавства Херсонського академічного 

ліцею імені О. В. Мішукова Херсонської міської 

ради при Херсонському державному 

1. Спіральна динаміка Грейвса–кольоровий 

менеджмент у школі. 

2. Дизайн мислення: 

- критичне мислення; 

- креативне мислення; 



університеті - системне мислення; 

- позитивне мислення. 

3. Множинний інтелект учня — новий ресурс 

для вчителя. 

4. Нейропсихологія та мнемотехніки–вектор 

освіти ХХІ століття? 

5. Емпатія—– ключова навичка чи 

необхідність? 

6. Як стати вчителю стресостійким? Техніка 

самоемпатії. 

7. Як ми створили свій перший стартап 

Для всіх категорій вчителів 

10.  11:00–11:45 Проeктна діяльність у навчальному закладі  

Жук Олександр Анатолійович, учитeль 

інформатики, вища катeгорія, старший вчитeль 

Як залучити учнів з особливими освітніми 

потрeбами до роботи в команді. 

Як досягти успіху пeдагогу, надавши дітям 

можливість використовувати мобільний 

тeлeфон під час навчально-виховного процeсу. 

Як можна зробити проeкт успішним. 

Для всіх категорій вчителів 

11.  12:00–12:45 Психологічні аспекти вивчення літератури 

Рудніцька Наталія Павлівна, учителька 

української мови та зарубіжної літератури 

Кам'янець-Подільської загальноосвітньої 

школи № 17 

1)Як зрозуміти підлітка через художню книгу.  

2) Чи важко підлітку бути "не таким"?  

3)Як залучити до читання 

Для вчителів літератури 

12.  13:00–13:45 Секрети мотивації учнів 

Голоднюк Наталія Юріївна, учитель англійської 

мови 

Учасники зрозуміють важливість мотивації в 

класі та розширять власний діапазон 

активностей, що сприяють розвитку мотивації 

учнів. Дізнаються про ефективні онлайн 

інструменти мотиваціїта та навчаться 

застосовувати їх. 

Для всіх категорій вчителів 

13.  14:00–14:45 Інклюзивно-ресурсний центр: мета, завдання, 

шляхи співпраці 

Зайцев Сергій Володимирович, директор 

комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний 

центр Полтавської міської ради», переможець 

міського, обласного та лауреат 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в 

номінації «Класний керівник — 2015». 

У 2017 увійшов до двадцятки кращих 

педагогів-новаторів України за версією премії 

Global Teacher Prize Ukraine. 

- Місце ІРЦ у наданні якісних освітніх 

послуг дітям з особливими 

освітніми потребами. 

- Комплексна оцінка як інструмент 

сучасної діагностики дітей з 

особливими освітніми потребами. 

- ІРЦ: новітні педагогічні стратегії 

співпраці. 

Для всіх категорій вчителів 

14.  15:00–15:45   

 



 

 

2 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ 

ЗАГАЛЬНИЙ 
№  Час/Тема/Спікер Анотація 

1.  10:00–10:45 Міжнародна співпраця та партнерство 

Мишковець Олександр Андрійович, 

Заслужений працівник освіти України, 

директор комунального закладу «Луцька 

гімназія № 4 імені Модеста Левицького 

Луцької міської ради Волинської області», 

учитель географії, учитель-методист 

1. Міжнародне співробітництво та інтеграція як 

фактор процесів модернізації та реформування 

освіти в Україні. 

2. Міжнародні зв'язки Луцької гімназії № 4 імені 

Модеста Левицького. 

3. Подолання труднощів у процесі 

налагодження співпраці зі школами-

партнерами з інших країн. 

Для адміністрації школи 

2.  11:00–12:00 “Як зробити СІМ’Ю БІЛЬШ ЩАСЛИВОЮ?” 

АБО “Щаслива сім’я- 

щасливі, успішні діти, заможня 

Держава!!!” 

Калошин Володимир Федорович, кандидат 

технічних наук, доцент, старший науковий 

співробітник, почесний професор 

Аерокосмічнї академії України, методист 

навчально-наукового центру професійно-

технічної освіти НАПН України, заслужений 

працівник освіти України, член редакції 

журналу «Практична психологія та соціальна 

робота» 

1.Чи виконує сучасна сім’я своє призначення? 

2. Які зміни відбулися в сім’ї? 

3. У чому полягають причини кризи в сім’ї? 

4.Як зробити сім’ю щасливішою? 

4.1. Основні правила щасливого життя. 

4.2. Поради щодо покращення сімейних 

стосунків. 

Для всіх категорій учителів 

3.  12:15–13:00 “Перевертаємо” клас сервісами Office 365 

Савіцька Оксана Вікторівна, учитель 

інформатики НВК №10 м. Хмельницького, 

вчитель вищої категорії, учитель-методист, 

сертифікований тренер Microsoft 

1. Змішане та «перевернуте» навчання: 

плюси/мінуси технології 

2. Організація «перевернутого» навчання за 

допомогою сервісів Office365 (з досвіду 

роботи) 

3. Огляд сервісів Teams, Class Notebook, 

OneNote та ін. 

4. Отримання вчительського акаунту Office 365 

(за бажання) 

Для всіх категорій вчителів 

4.  13:15–13:45 Структура сучасного уроку фізичної 

культури  

Аксьонова Олена Петрівна, завідувачка 

кафедри реабілітаційної педагогіки та 

здорового способу життя комунального 

закладу «"Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради, кандидат 

Дізнаються про нову структуру уроку фізичної 

культури. Матимуть можливість розробити 

рухові завдання учням відповідно до 

програмових вимог. 

Для вчителів фізичної культури 



педагогічних наук, майстер спорту СРСР з 

плавання 

5.  14:00–14:45 Засвоюємо математику за допомогою 

віртуальних середовищ: цифрові 

інструменти для вчителя  

Власова Ірина Олександрівна, учитель 

метематики та інформатики гімназії № 48 м. 

Києва, учитель вищої категорії, учитель-

методист 

Під час вебінару ви дізнаєтесь: 

- про нові підходи до викладання математики з 

використанням віртуальних середовищ 

GeoGebra та Desmos;  

- яким чином можна використовувати зазначені 

інструменти учителю для розвитку творчих 

здібностей учнів; 

- приклади використання GeoGebra та Desmos 

під час викладання математики. 

Для вчителів математики 

6.  15:00–15:45 Супровідна документація для організації 

інклюзивного навчання в середній 

загальноосвітній школі 

Вишневська Ольга Миколаївна, 

відповідальна за організацію та 

впровадження інклюзивного навчання в СЗШ 

№ 6 м. Дніпра, учитель української мови та 

літератури 

1) Який пакет документів потрібен для 

відкриття інклюзивного класу.  

2) Документація, за яку відповідає асистент 

учителя.  

3) Контроль з боку адміністрації та 

управління освіти.  

4) Як оформити спеціаліста (корекційного 

педагога) за договором та як працювати за 

договором (документи та звітність, 

обов'язки сторін) 

 

7.  16:00–16:30 Освітні інтернет-ресурси як ефективні 

інструменти в роботі сучасного вчителя 

Рогова Наталія Володимирівна, учитель 

української мови та літератури комунальної 

установи Сумська спеціалізована школа І–ІІІ 

ступенів № 10 ім. Героя Радянського Cоюзу 

О.Бутка, м.Суми, Сумської області 

Під час вебінару ознайомимося з 

особливостями використання інтернет-ресурсів 

в освітньому процесі, з програмами, сервісами, 

методичними прийомами, які вчитель зможе 

використовувати на різних етапах уроку для 

розвитку творчих здібностей учнів, формування 

навичок самостійної та пошукової роботи. 

Для всіх категорій вчителів 

 

8.  16:45–17:30  Упровадження фінансової грамотності в 

освітній процес  

Довгань Андрій Іванович, завідувач кафедри 

природничо-математичної освіти та 

технологій КНЗ КОР «Київський обласний 

інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів», кандидат географічних наук, доцент 

1. Навчальний курс «Фінансова грамотність»: 

2–10 класи 

2. Реалізація наскрізної змістової лінії 

«Підприємливість та фінансова грамотність» 

Для всіх категорій вчителів 

9.  17:45–18:15 Особливості формування морально-

психологічного клімату учнівського 

колективу з інклюзивною технологією 

навчання 

Вишнивецька Олена Андріївна, 

корекційний педагог ЗОШ 147 ім. В. 

Чорновола м. Дніпро, член ВГО Українська 

асоціація корекційних педагогів, учасник ІІ 

Всеукраїнськоі науково-практичноі 

конференції « Інноваційні підходи в освіті 

дітей з особливими освітніми потребами» ( 

1. Формування морально-психологічного 
клімату в колективі інклюзивного класу як 
психолого-педагогічна проблема.  

2. Форми роботи з розвитку сприятливого 
морально-психологічного клімату в 
інклюзивному класі. 

3. Упровадження корекційно-розвивальної 
програми й комплексна робота 
спеціалістів школи та батьків дитини. 



м. Львів, 2018) 

 


