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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!
З метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільної та початкової
освіти, Інститут обдарованої дитини НАПН України проводить Всеукраїнський науковопрактичний семінар «Технології розвитку здібностей і обдарованості дошкільників та
учнів початкової школи» (11 – 13 квітня 2018 р.) у м. Києві (Конча-Заспа).
Мета семінару:
- сформувати цілісне уявлення про місце STREAM в освітньому процесі;
- з’ясувати алгоритм дій педагога щодо впровадження технології;
- ознайомити учасників із науковими підходами та авторськими технологіями реалізації
STREAM-освіти;
- надати допомогу в доборі та застосуванні інструментарію з урахуванням індивідуальних
особливостей і схильностей кожної дитини;
- познайомити з ігровими технологіями для розвитку навчальних, комунікативних,
соціальних компетентностей дітей.
До участі в семінарі запрошуються: керівники та методисти обласних та районних
управлінь освіти, керівники і методисти закладів дошкільної освіти, практичні психологи,
вихователі ЗДО, керівники, заступники керівників закладів освіти, педагоги, які працюють у
системі початкової освіти, працівники дитячих навчальних і розвивальних центрів та бізнесструктур з усіх регіонів України, студенти педагогічних ВНЗ, батьки, усі зацікавлені особи.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Культурно-оздоровлювальний центр «Пролісок» за адресою: смт. Козин, Обухівський район,
Київська обл. (район «Конча-Заспа»), вул. Солов'яненка, 369.
АНОНС ПРОГРАМИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ:
 «Принципи наукової освіти» – Гальченко М.С., директор Інституту обдарованої дитини
НАПН України.
 «STEAM-освіта в Україні та в світі» – Крутій К.Л., доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка.
 Презентація альтернативної програми розвитку культури інженерного мислення в
дошкільників «STREAM-освіта дошкільників або Стежинки у Всесвіт» (автор. колектив,
науковий керівник К.Л.Крутій).
 «Дизайн-освіта дошкільників» – Тименко В.П., доктор педагогічних наук, професор,
член спілки дизайнерів України, учений секретар Відділення професійної освіти і освіти
дорослих НАПН України, викладач курсу «Основи педагогічного дизайну».
 «Інтеграція в дії. Планування тематичних тижнів» Ірина Стеценко, автор-розробник
напрямів «Логіки світу», «Математика і навколишній світ», «Інформація і ми»,
«Конструювання та пізнання довкілля», науковий співробітник Міжнародного науковонавчального центру інформаційних технологій і систем НАН України й Міністерства
освіти і науки України.
 «Діагностика та індивідуальне проектування освітніх програм» – Кузьменко В.У., доктор
психологічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та консультативної
психології, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків факультету
психології НПУ ім. М.П.Драгоманова.
 «Вступ до природничих наук і техніки для дошкільнят» (науковий спосіб пізнання
довкілля) – Козленко О.Г., науковий співробітник відділу біологічної, хімічної і
фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, викладач біології вищої категорії,
старший вчитель, Відмінник освіти України, Соросівський вчитель.
 МАЙСТЕР-КЛАСИ за освітніми напрямами програми:
-

Природничі науки, або Подорож Всесвітом.

-

Технології, або Таємничі перетворення.

-

Читання і письмо, або Мандрівка до країни слів.

-

Інжиніринг, або Маленькі винахідники.

-

Мистецтво, або Таємниці Дивосвіту.

-

Математика, логіка, або Пізнаємо красу чисел і геометричних фігур.

 Майстер-класи, тренінги, презентації курсів та авторських програми викладачів
Дошкільної академії Інституту обдарованої дитини НАПН України:
-

Ландшафтний дизайн для дошкільнят та молодших школярів (Тарасенко Ю.В.,
художник, член Спілки архітекторів України, викладач художньої студії).

-

Конструювання (Тетяна Тригуб, кандидат психологічних наук, викладач).

-

«Вчитися з радістю» (Наталія Макаренко, сертифікований інструктор української
школи ейдетики, тренер-викладач, практичний психолог).

-

«Особливі діти» (робота з аутистами, дітьми з особливими освітніми потребами) –
психолог Центру – Ольга Саєнко.

-

Тренінг креативності – психолог Центру Дар’я Головко.

-

«Оволодіваємо тьюторськими вміннями. Особливості блоково-тематичного
планування за інтегрованим підходом» – Ірина Стеценко, приклади роботи з
дошкільнятами та молодшими школярами.

 Виставка-продаж літератури видавництва «ЛІПС».
УМОВИ ТА ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У СЕМІНАРІ
Реєстраційний внесок – 500 грн. сплачується на розрахунковий рахунок Організатора
(Інституту обдарованої дитини НАПН України) на підставі договірних документів, які буде
надіслано на електронну адресу учасника після подання Заявки на участь.
Реєстраційний внесок включає:
 набір учасника семінару (програма семінару, бейдж);
 навчання за програмою науково-практичного семінару;
 сертифікат про участь у заході (24 год.).
За бажанням учасників, додатково, гарантується отримання свідоцтва державного зразка про
підвищення кваліфікації (з кількістю навчальних годин – 120) з окремою його оплатою
(детальна інформація у відповідальної особи з питань організації і проведення семінару:
Грицишиної Т. І.).
Для участі у роботі науково-практичного семінару необхідно до 1 березня 2018 р.
надіслати на електронну адресу 2275423@ukr.net (тема листа «Семінар. STREAM») Заявкуучасника за формою, наведеною у Додатку.
ПОРЯДОК РОБОТИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ
11 квітня 2018 р. – заїзд учасників семінару, з 9 00 до 1300 – реєстрація учасників семінару
за адресою: Культурно-оздоровлювальний центр «Пролісок», смт. Козин, Обухівський район,
Київська обл. (район «Конча-Заспа»), вул. Солов’яненка, 369.
11 – 13 квітня 2018 р. – робота за програмою науково-практичного семінару.
МІСЦЕ ТА ВАРТІСТЬ ПРОЖИВАННЯ
На теріторії Культурно-оздоровлювального центру «Пролісок» за адресою: смт. Козин,
Обухівський район, Київська обл. (район «Конча-Заспа») вул. Солов’яненка, 369.
Добове проживання: 250 грн (економ-клас, 3-місний номер).
Добове харчування: 250 грн (триразове, обід – 100 грн).
Організаційний комітет резервує місця для проживання учасників семінару заздалегідь. Зазначено
ціни минулого року. Передбачається коригування цін в залежності від категорії номеру.
Можливе організоване харчування (сніданок, обід, вечеря) або кава-паузи + обід.
Додаток
ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Всеукраїнського науково-практичного семінару
«Технології розвитку здібностей і обдарованості дошкільників

та учнів початкової школи»

11 – 13 квітня 2018 р., м. Київ (Конча-Заспа)
Прізвище, ім’я та по батькові
Телефон
Е-mаіl
Адреса установи
Назва установи
Посада

Базова освіта
Досвід роботи
Напрям, який найбільше цікавить
(або зазначити тему)
Даною Заявкою даю згоду на
використання моїх персональних (дата, підпис, ПІБ)
даних та гарантую оплату вартості
навчання





ПРИМІТКИ
Колективним учасникам (від 5 осіб) – надається знижка в розмірі 10% від вартості участі
у заході.
Оплата проїзду, проживання та харчування – за рахунок учасників семінару.
Для організації практичних занять учасникам семінару бажано мати при собі ноутбук
(планшет).
Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть взяти участь у семінарі, завчасно
повідомляти оргкомітет.

Оргкомітет:
Науковий супровід семінару - Крутій Катерина Леонідівна, доктор педагогічних наук,
професор,
професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка.
Відповідальна особа з питань організації і проведення семінару: Грицишина Таїсія Іванівна,
моб. 097-399-50-01, 063-255-68-06, 050-716-62-78.
E-mail: gritaisia@gmail.com
З організаційних питань: Шульга Валентина Миколаївна, тел.(044) 227-54-23, (067) 729-94-01,
(063) 644-34-78.
E-mail: 2275423@ukr.net.
З питань підготовки майстер-класів: Стеценко Ірина Борисівна, моб. 066-447-59-29.
E-mail irina.altair@gmail.com

Дякуємо за співробітництво та інформування Ваших колег!
Як доїхати до санаторію «Пролісок» з Києва:
- міським транспортом (20-30 хвилин):
від автостанції «Видубичі» (ст. метро «Видубичі»)
їхати маршрутним автобусом № 314 до зуп. «Пролісок».
- своїм транспортом: (див. карту проїзду)
З повагою, оргкомітет Всеукраїнського науково-практичного семінару.

Карта проїзду

