
Додаток 1 

до листа видавництва «Ранок» від 17.03.2023 р. № 136/23 

 

Графік вебінарів стійкості 

«Лайфхаки вчительської роботи в умовах війни» 

 

№ 

з/

п 

Предметн

а галузь 

Назва заходу Спікер(ка) Дата 

проведе

ння 

Реєстрація Трансляція 

1 Мовно- 

літератур

на 

Діяльнісний підхід  

і формувальне оцінювання як 

пріоритети мовної освіти в 

НУШ 

Інна Літвінова, доцентка 

кафедри української 

мови Харківського 

національного 

університету імені В. Н. 

Каразіна, кандидатка 

філологічних наук, 

авторка підручників та 

посібників для НУШ 

22.03.20

23 

15:00 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSe6rwmgz

4dBFkarAnfa_mTx8DAthC

8y1rEFGeHzW15lsiMRAA/

viewform  

 

https://youtube.com

/live/ToT0PGfF7u8

?feature=share 

 

2 Мовно- 

літератур

на 

Компетентнісний підхід у 

навчанні  

і літературна освіта в НУШ 

Ірина Столій, авторка 

посібників із методики 

викладання літератури, 

співавторка підручників 

із зарубіжної та 

української літератури, 

провідна редакторка 

видавництва «Ранок» 

22.03.20

23 

16.00 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSe6rwmgz

4dBFkarAnfa_mTx8DAthC

8y1rEFGeHzW15lsiMRAA/

viewform  

 

https://youtube.com

/live/ToT0PGfF7u8

?feature=share 

3 Громадян

ська та 

історична 

Сучасна шкільна історична 

освіта: від теорії до практики 

Володимир В’ятро́вич, 

український історик, 

політик, громадський 

діяч, кандидат 

історичних наук, 

учитель; 

Олександр Гісем, 

учитель-методист ЗНЗ 

22.03.20

23 

16.00 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSe6bunR7J

TsxYdV4_ixHktKR67gilcW

5neEkJhRSM5laBzIHw/vie

wform  

https://youtube.co

m/live/aOhqhGHI

NFg?feature=sha

re 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6rwmgz4dBFkarAnfa_mTx8DAthC8y1rEFGeHzW15lsiMRAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6rwmgz4dBFkarAnfa_mTx8DAthC8y1rEFGeHzW15lsiMRAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6rwmgz4dBFkarAnfa_mTx8DAthC8y1rEFGeHzW15lsiMRAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6rwmgz4dBFkarAnfa_mTx8DAthC8y1rEFGeHzW15lsiMRAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6rwmgz4dBFkarAnfa_mTx8DAthC8y1rEFGeHzW15lsiMRAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6rwmgz4dBFkarAnfa_mTx8DAthC8y1rEFGeHzW15lsiMRAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6rwmgz4dBFkarAnfa_mTx8DAthC8y1rEFGeHzW15lsiMRAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6rwmgz4dBFkarAnfa_mTx8DAthC8y1rEFGeHzW15lsiMRAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6rwmgz4dBFkarAnfa_mTx8DAthC8y1rEFGeHzW15lsiMRAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6rwmgz4dBFkarAnfa_mTx8DAthC8y1rEFGeHzW15lsiMRAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6bunR7JTsxYdV4_ixHktKR67gilcW5neEkJhRSM5laBzIHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6bunR7JTsxYdV4_ixHktKR67gilcW5neEkJhRSM5laBzIHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6bunR7JTsxYdV4_ixHktKR67gilcW5neEkJhRSM5laBzIHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6bunR7JTsxYdV4_ixHktKR67gilcW5neEkJhRSM5laBzIHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6bunR7JTsxYdV4_ixHktKR67gilcW5neEkJhRSM5laBzIHw/viewform
https://youtube.com/live/aOhqhGHINFg?feature=share
https://youtube.com/live/aOhqhGHINFg?feature=share
https://youtube.com/live/aOhqhGHINFg?feature=share
https://youtube.com/live/aOhqhGHINFg?feature=share


«Міжнародна українська 

школа» (м. Київ), 

кандидат історичних 

наук; 

Ольга Гісем, учитель ЗНЗ 

«Міжнародна українська 

школа» (м. Київ); 

Олег Охредько, експерт 

та аналітик Центру 

громадської просвіти 

«Альменда», учитель-

методист; 

Євгенія Поліщук, 

методист видавництва 

«Ранок», учитель 

Митницької гімназії 

Володимир Перерва, 

учитель Опорного 

закладу освіти 

«Калинівський 

академічний ліцей - 

освітній центр» 

Калинівської 

територіальної громади 

Київської області, 

учасник програми 

«Навчай для України / 

TeachForUkraine» 

4 Математи

чна 

Діяльнісний підхід та 

проблемні ситуації. Як 

зацікавити дітей математикою 

Світлана Скворцова, 

член-кореспондент 

НАПН України, доктор 

педагогічних наук, 

завідувач кафедри 

математики та методики 

22.03.20

23 

17.00 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSefpL9GPa

vDc-

vIlXyC_AhH5lGgviVWHQ

QDdWnjkNOFmq1FGA/vie

wform  

https://youtube.co

m/live/z_3hUA7m

k-

o?feature=share 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefpL9GPavDc-vIlXyC_AhH5lGgviVWHQQDdWnjkNOFmq1FGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefpL9GPavDc-vIlXyC_AhH5lGgviVWHQQDdWnjkNOFmq1FGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefpL9GPavDc-vIlXyC_AhH5lGgviVWHQQDdWnjkNOFmq1FGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefpL9GPavDc-vIlXyC_AhH5lGgviVWHQQDdWnjkNOFmq1FGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefpL9GPavDc-vIlXyC_AhH5lGgviVWHQQDdWnjkNOFmq1FGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefpL9GPavDc-vIlXyC_AhH5lGgviVWHQQDdWnjkNOFmq1FGA/viewform
https://youtube.com/live/z_3hUA7mk-o?feature=share
https://youtube.com/live/z_3hUA7mk-o?feature=share
https://youtube.com/live/z_3hUA7mk-o?feature=share
https://youtube.com/live/z_3hUA7mk-o?feature=share


її навчання ДЗ 

«Південноукраїнський  

НПУ імені К. Д. 

Ушинського»;  

Катерина Нєдялкова, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

математики та методики 

її навчання ДЗ 

«Південноукраїнський  

НПУ імені К. Д. 

Ушинського», учитель 

математики ПО (УЗ) 

«Одеський ліцей «Мрія» 

5 Мистецьк

а 

Поліцентрична інтеграція 

змісту мистецької освіти в 

контексті реалізації ідей 

НУШ у 5–6 класах 

 Вікторія Чуркіна, 

кандидат 

мистецтвознавства, 

тренер НУШ, 

медіатренер, доцент 

кафедри виховання й 

розвитку особистості 

КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти» 

22.03.20

23 

16.00 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSdvHBh9T

elkAt1JPCkVRR0t9arW73L

L9O-

LIXDByTQUxa9ANA/view

form  

https://youtube.co

m/live/KVajGI0TB

1E?feature=share 

6 Природни

ча 

Природничі науки, здоров'я, 

безпека 

та добробут в аспекті сучасної 

освіти 

 

Галина Шкута, методист 

видавництва «Ранок»; 

Ольга Тагліна, кандидат 

біологічних наук, доцент 

кафедри генетики та 

цитології Харківського 

національного 

університету імені В. Н. 

23.03.23 

17.00 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSeHhvZiQ

o95MLB3ismM5TeSto8Lki

LBI-L-

xdT5SMw4_TqGSQ/viewfo

rm  

https://youtube.co

m/live/8wqRESlvv

EI?feature=share 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvHBh9TelkAt1JPCkVRR0t9arW73LL9O-LIXDByTQUxa9ANA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvHBh9TelkAt1JPCkVRR0t9arW73LL9O-LIXDByTQUxa9ANA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvHBh9TelkAt1JPCkVRR0t9arW73LL9O-LIXDByTQUxa9ANA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvHBh9TelkAt1JPCkVRR0t9arW73LL9O-LIXDByTQUxa9ANA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvHBh9TelkAt1JPCkVRR0t9arW73LL9O-LIXDByTQUxa9ANA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvHBh9TelkAt1JPCkVRR0t9arW73LL9O-LIXDByTQUxa9ANA/viewform
https://youtube.com/live/KVajGI0TB1E?feature=share
https://youtube.com/live/KVajGI0TB1E?feature=share
https://youtube.com/live/KVajGI0TB1E?feature=share
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHhvZiQo95MLB3ismM5TeSto8LkiLBI-L-xdT5SMw4_TqGSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHhvZiQo95MLB3ismM5TeSto8LkiLBI-L-xdT5SMw4_TqGSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHhvZiQo95MLB3ismM5TeSto8LkiLBI-L-xdT5SMw4_TqGSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHhvZiQo95MLB3ismM5TeSto8LkiLBI-L-xdT5SMw4_TqGSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHhvZiQo95MLB3ismM5TeSto8LkiLBI-L-xdT5SMw4_TqGSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHhvZiQo95MLB3ismM5TeSto8LkiLBI-L-xdT5SMw4_TqGSQ/viewform
https://youtube.com/live/8wqRESlvvEI?feature=share
https://youtube.com/live/8wqRESlvvEI?feature=share
https://youtube.com/live/8wqRESlvvEI?feature=share


Каразіна, учитель-

методист, учитель вищої 

кваліфікаційної категорії; 

Максим Рудич, науковий 

співробітник 

Національної академії 

педагогічних наук 

України, співавтор 

підручників з біології та 

природничих наук, 

тренер НУШ; 

Галина Довгань, учитель 

вищої категорії, учитель-

методист, співавтор 

чинних підручників з 

географії для 7–11 класів, 

учасник творчої групи з 

розробки модельних 

програм для НУШ 

«Географія. 6–9 класи»; 

Максим Романов, 

учитель географії 

Харківського приватного 

ліцею «Школа «Ранок» 

7 Інформат

ична 

Штучний інтелект та інші 

новинки в інформатичній 

галузі 

Олександр Пилипчук, 

учитель інформатики та 

фізики Гаврилівської 

ЗОШ І–ІІІ ступенів 

Теофіпольської районної 

ради Хмельницької 

23.03.20

23 

17.00 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSfTyfE2Qd

yUDm-

qUd8Znu5FgDRCNRbIQNr

EvwDq9Gc0q3zHPA/viewf

orm 

https://youtube.co

m/live/rUvVulH9d

z8?feature=share 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTyfE2QdyUDm-qUd8Znu5FgDRCNRbIQNrEvwDq9Gc0q3zHPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTyfE2QdyUDm-qUd8Znu5FgDRCNRbIQNrEvwDq9Gc0q3zHPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTyfE2QdyUDm-qUd8Znu5FgDRCNRbIQNrEvwDq9Gc0q3zHPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTyfE2QdyUDm-qUd8Znu5FgDRCNRbIQNrEvwDq9Gc0q3zHPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTyfE2QdyUDm-qUd8Znu5FgDRCNRbIQNrEvwDq9Gc0q3zHPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTyfE2QdyUDm-qUd8Znu5FgDRCNRbIQNrEvwDq9Gc0q3zHPA/viewform
https://youtube.com/live/rUvVulH9dz8?feature=share
https://youtube.com/live/rUvVulH9dz8?feature=share
https://youtube.com/live/rUvVulH9dz8?feature=share


області, учитель-

методист   

8 Іноземна  Вивчення англійської мови 

засобами інтерактивних 

додатків 

Олександр Любченко, 

учитель англійської мови 

Харківської 

спеціалізованої школи № 

162, учитель-методист, 

співавтор і адаптатор 

автентичного підручника 

з англійської мови «Hip-

HipHello!» 

24.03.20

23 

18.00 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSe4086Cjz

Tz-p-

nEiA4iNJqTOn9FX1vMvtG

eUMMSTEvsRb5tw/viewfo

rm  

https://youtube.co

m/live/2OXKLk78

b5w?feature=shar

e 

9 Технологі

чна 

Технології у 5–6 класах: що 

нового пропонують програми 

НУШ і як працювати в нових 

умовах 

Ірина Ходзицька, 

учителька трудового 

навчання та технологій 

закладу загальної 

середньої освіти № 243 

м. Києва, учитель-

методист, відмінник 

освіти України 

24.03.20

23 

18.00 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSfnkLeCn4

umrQXSdVu9w_DBIWkJD

pXqe-

i_rd9xwxspV3cRWA/viewf

orm 

https://youtube.co

m/live/sJEE3lyVb

vM?feature=shar

e 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4086CjzTz-p-nEiA4iNJqTOn9FX1vMvtGeUMMSTEvsRb5tw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4086CjzTz-p-nEiA4iNJqTOn9FX1vMvtGeUMMSTEvsRb5tw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4086CjzTz-p-nEiA4iNJqTOn9FX1vMvtGeUMMSTEvsRb5tw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4086CjzTz-p-nEiA4iNJqTOn9FX1vMvtGeUMMSTEvsRb5tw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4086CjzTz-p-nEiA4iNJqTOn9FX1vMvtGeUMMSTEvsRb5tw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4086CjzTz-p-nEiA4iNJqTOn9FX1vMvtGeUMMSTEvsRb5tw/viewform
https://youtube.com/live/2OXKLk78b5w?feature=share
https://youtube.com/live/2OXKLk78b5w?feature=share
https://youtube.com/live/2OXKLk78b5w?feature=share
https://youtube.com/live/2OXKLk78b5w?feature=share
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnkLeCn4umrQXSdVu9w_DBIWkJDpXqe-i_rd9xwxspV3cRWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnkLeCn4umrQXSdVu9w_DBIWkJDpXqe-i_rd9xwxspV3cRWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnkLeCn4umrQXSdVu9w_DBIWkJDpXqe-i_rd9xwxspV3cRWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnkLeCn4umrQXSdVu9w_DBIWkJDpXqe-i_rd9xwxspV3cRWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnkLeCn4umrQXSdVu9w_DBIWkJDpXqe-i_rd9xwxspV3cRWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnkLeCn4umrQXSdVu9w_DBIWkJDpXqe-i_rd9xwxspV3cRWA/viewform
https://youtube.com/live/sJEE3lyVbvM?feature=share
https://youtube.com/live/sJEE3lyVbvM?feature=share
https://youtube.com/live/sJEE3lyVbvM?feature=share
https://youtube.com/live/sJEE3lyVbvM?feature=share

