
                                                                     Прес-реліз 

   1 і 2 листопада 2017 року в Навчально-виховному комплексі «Міжнародний ліцей 

МАУП» пройшов дводенний науково-методичний семінар для вчителів закладу під 

гаслом «Наш бренд – педагогічна майстерність і талант». 

    01.11.2017 року відбувся науково-методичний семінар для вчителів початкової 

школи. 

Відкрила семінар з доповіддю 

«Формування в учнів початкових класів 

пізнавальних та творчих здібностей» 

доктор філософії  в галузі освіти, доцент 

кафедри гуманітарних та природничих 

дисциплін МАУП; учитель 3-А класу 

Роменкова Олена Петрівна. Вона 

ознайомила присутніх з підручниками 

та посібниками, які використовуються 

нею в роботі з учнями, із технологіями 

«Сенкан», «Кубування», «Міні-проект».                                                                                                                                                                                                               

 

Олена Петрівна провела майстер-клас  

з учасниками семінару з написання 

віршів-сенканів, підсумувала, як 

результативно  впливають 

використовувані нею технології на 

розвиток пізнавальних та творчих 

здібностей дітей, і ознайомила 

присутніх із власними міні-проектами 

учнів її класу. 

 
 



                                                                                                                 

Поділилася своїм багаторічним 

досвідом з колегами і вчитель вищої 

категорії, старший вчитель; учитель 3-Б 

класу Фіненко Любов 

Володимирівна. 

 

 

 

 

 

У своїй промові Любов Володимирівна 

зупинилася на таких інноваційних 

технологіях  навчання, які найкраще 

розвивають в учнів логічне мислення, - 

групові технології навчання, бінарні 

уроки, використання риторичних вправ 

на уроках читання.  

 

 

 

 

Також представила  слухачам семінару 

власну методичну розробку 

розв’язування задач з математики в               

1-му класі «Покроковий алгоритм 

розв’язування задач різних типів» і 

ознайомила з тренажерами 

розв’язування прикладів і задач. 

Учитель запропонувала вчителям 1-х 

класів взяти на апробацію такі 

методичні посібники. 

 

 



 

Гостем семінару стала вчитель вищої 

категорії, старший вчитель; учитель 

початкових класів школи І-ІІІ 

ступенів №286 м. Києва Вівдич 

Людмила Василівна, яка ознайомила 

слухачів семінару із власною 

методичною розробкою «Складені 

сюжетні задачі з математики для 

другого класу».  

 

 

Інноваційність даної розробки полягає 

у складанні оригінальних текстових 

задач з опорою на тексти з 

«Хрестоматії сучасної української 

дитячої літератури для читання в 1,2 

класах». Людмила Василівна також 

продемонструвала творчі міні-проекти 

своїх учнів, створені на основі 

поєднання здобутих знань з 

математики та читання.     

 

 

Слухачі семінару схвально оцінили 

представлену методичну розробку, 

яка розвиває в учнів не лише 

математичні компетентності, а й 

знайомить з життєвими фактами, 

направляє на розвиток пізнавального 

інтересу до оточуючого світу, 

розвиває творчі здібності дітей, які 

вони надалі застосовують у своїх 

міні-проектах. 

 



02.11.2017 року в нетрадиційній формі відбувся науково-методичний семінар для 

вчителів середньої та старшої  школи. У роботі семінару взяли участь вчителі кафедри 

української мови та літератури. 

Своїм досвідом роботи зі слухачами 

семінару поділилася заступник 

директора з початкової школи, 

вчитель вищої категорії, вчитель-

методист; учитель української мови 

та літератури  Галака Наталія 

Григорівна.  

 

 

 

                                                                                                    

 У виступі вона зупинилася на тих 

ефективних інноваційних методах та 

технологіях навчання, які 

використовує у власній педагогічній 

практиці. А також представила 

власну методичну розробку 

«Застосування музейної педагогіки в 

навчально-освітньому процесі». 

 

    

  Наталія Григорівна детально 

зупинилася на основних етапах 

підготовки до застосування 

музейної педагогіки, ознайомила із 

власними розробками 

(екскурсійними картами), які 

використовували учні під час 

відвідування музеїв Києва. 

Продемонструвала  результати 

учнів: міні-проекти, казки про 

зниклі річки Києва та відеорепортаж 

з місця подій.   



 

Велику зацікавленість викликав 

виступ вчителя вищої категорії, 

учителя української мови та 

літератури Пивнюк Наталії 

Миколаївни.  

 

 

 

 

 

Представлена нею добірка 

методичних розробок уроків у 

формі проектної діяльності 

продемонструвала, наскільки така 

технологія навчання викликає 

пізнавальний інтерес в учнів до 

предмета, формує в них вміння 

нестандартного підходу до 

виконання завдань, розвиває творчі 

здібності. 

 

Підвела підсумки дводенного 

семінару заступник директора з 

навчальної роботи Клименко 

Лариса Феліксівна, яка у своєму 

виступі наголосила на необхідності 

та доречності таких творчих 

зустрічей освітян. А також 

закликала молодих учителів 

переймати досвід у старших 

педагогів, застосовувати вже 

здобуті знання й наробки в своїй 

практиці та розробляти власні.                                                                                                                                                                      

 


