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Освітня програма  

обласного майстер-класу з теми «Формування природничо-математичної 

компетентності молодшого школяра за педагогічною технологією «Росток» 

для вчителів початкових класів 

  

 

      

Укладачі 

програми 

 

Матвійчук Вікторія Віталіївна, учитель початкових класів 

ОЗО «Ржищівський ліцей «Лідер»,  учитель-методист 

 

 Ткаченко Любов Петрівна, завідувач відділу початкової 

освіти   Комунального навчального закладу  

Київської обласної адміністрації  

«Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів»     

 

 

Найменування 

програми 

«Формування природничо-математичної компетентності 

молодшого школяра за педагогічною технологією «Росток» 

 

Мета програми Забезпечити реалізацію стратегій державної освітньої 

політики щодо вивчення математики та природознавства; 

ознайомити з можливостями та інструментарієм програми 

«Bristar UniMaster»; залучити педагогів до активного 

моделювання власних уроків, шаблонів, відео, тестів, пазлів з 

метою впровадження  розвиваючого навчання; підвищити 

методичний та практичний рівні професійної компетентності 

учителів, які впроваджують технологію «Росток», щодо 

реалізації діяльнісного підходу до навчання. 

Напрям програми   

– забезпечення науковості і системності у впровадженні 

технології «Росток»; 

–  дослідження особливостей формування творчої 

особистості молодшого школяра шляхом використання 

діяльнісного підходу через програму «Bristar UniMaster»; 

– уточнення прийомів організації навчальної діяльності на 

різних етапах уроку через використання програми «Bristar 

UniMaster»; 

– вивчення технологічних аспектів організації уроків 

різної цільової направленості. 

 

Зміст програми 

 

 Тема заняття Год 

  



 1.  «Формування та розвиток природничо-

математичної компетентності в процесі 

реалізації розвивальної технології «Росток» за 

допомогою програми «Bristar UniMaster» 

 

6 год 

2.  «Реалізація діяльнісного підходу до організації 

навчально-пізнавальної діяльності на уроках 

математики та навколишнього світу за 

педагогічною технологією «Росток» через 

програму «Bristar UniMaster» 

 

6  год 

3.  «Фестиваль творчості» (презентація власних 

напрацювань : фрагменти електронних уроків, 

пазлів, шаблонів, відео у програмі «Bristar 

UniMaster»; розроблені дидактичні матеріали). 

 

6  год 

Творчі завдання 

1 Моделювання власних електронних уроків, 

пазлів, шаблонів, відео, тестів у програмі «Bristar 

UniMaster»; 

 

 

8 год 

 2 Розробка дидактичних матеріалів 4 год 

Обсяг програми  30 год 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна  

Результати 

навчання 

 

 

 

Загальні компетентності: 

Здатність до змістового наповнення освітнього 

середовища шляхом використання програми «Bristar 

UniMaster»; 

Здатність до врахування при створенні власних 

інтерактивних уроків  індивідуальних потреб учнів, в 

тому числі обдарованих дітей та дітей, які мають 

особливі освітні потреби. 

 

 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

Здатність добирати доцільні методи, засоби й форми 

навчання відповідно до визначених мети і завдань 

уроку, іншої форми навчання з урахуванням 

специфіки змісту навчального матеріалу та 

індивідуальних особливостей учнів. 

Здатність добирати і використовувати сучасні та 

ефективні методики і технології навчання, виховання 

та розвитку учнів. 

 

 

Дати  

проведення 

занять 

Перше заняття – 25 листопада 

Друге заняття – березень 

Третє заняття - квітень 

 



 

Творчі завдання учасникам: 

- проектування та створення фрагментів електронних уроків у програмі 

«Bristar UniMaster» ; 

- моделювання власних електронних уроків, пазлів, шаблонів, відео у 

програмі «Bristar UniMaster»; 

-  презентація власних напрацювань; 

-  розробка дидактичних матеріалів. 

 

 

 

 
 

 

  Керівник закладу освіти (директор)  ___________________________ (ініціали, прізвище) 

                          МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список  

учасників обласного майстер-класу 

Матвійчук Вікторії Віталіївни, вчителя початкових класів 

ОЗО «Ржищівський ліцей «Лідер» 

з теми «Формування природничо-математичної компетентності молодшого школяра 

за педагогічною технологією «Росток» для вчителів початкових класів 

 
 

№ Район, 

громада 

ПІБ Заклад освіти 

 
Посада Відвідування 

1зан. 

25.11 

2 зан. 3 зан. 

1.  Ржищівська 
міська ТГ 

Ганзюк Ірина 
Василівна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель 
початкових класів 

   

2.  Ржищівська 
міська ТГ 

Сініцина Наталія 
Вікторівна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель 
початкових класів 

   

3.  Ржищівська 
міська ТГ 

Погребенна 
Наталія Іванівна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель 
початкових класів 

   

4.  Ржищівська 
міська ТГ 

Семеняка Алла 
Петрівна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель 
початкових класів 

   

5.  Ржищівська 
міська ТГ 

Кравчук Юлія 
Вікторівна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель 
початкових класів 

   

6.  Ржищівська 
міська ТГ 

Дашкова Наталія 
Михайлівна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель 
початкових класів 

   

7.  Ржищівська 
міська ТГ 

Грєбнєва Лариса 
Василівна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель 
початкових класів 

   

8.  Ржищівська 
міська ТГ 

Кульбачна 
Наталія 
Анатоліївна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель 
початкових класів 

   

9.  Ржищівська 
міська ТГ 

Дригайло 
Анастасія 
Юріївна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель 
початкових класів 

   

10.  Ржищівська 
міська ТГ 

Ахмадієва 
Вікторія 
Миколаївна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель 
початкових класів 

   

11.  Ржищівська 
міська ТГ 

Фабрицька 
Марта Іванівна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель 
початкових класів 

   

12.  Ржищівська 
міська ТГ 

Шкляр Наталія 
Іванівна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель 
початкових класів 

   

13.  Ржищівська 
міська ТГ 

Назаренко Надія 
Анатоліївна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель 
початкових класів 

   

14.  Ржищівська 
міська ТГ 

Гаврилюк 
Тамара 
Анатоліївна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель    

15.  Ржищівська 
міська ТГ 

Любич 
Вячеслава 
Миколаївна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель 
початкових класів 

   



16.  Ржищівська 
міська ТГ 

Іщик Вікторія 
Миколаївна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель 
початкових класів 

   

17.  Ржищівська 
міська ТГ 

Тріщун Людмила 
Миколаївна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель    

18.  Ржищівська 
міська ТГ 

Самар Вікторія 
Вікторівна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель    

19.  Ржищівська 
міська ТГ 

Моргачова 
Людмила 
Дмитрівна 

ОЗО 
"Ржищівський 
ліцей "Лідер" 

Вчитель 
початкових класів 

   

20.  Кагарлицька 
міська ТГ 

Мартиненко 
Людмила 
Андріївна 

Кагарлицька ЗОШ 
І-ІІІст.№2 
ім.В.П.Дашенка 

Вчитель 
початкових класів 

   

21.  Кагарлицька 
міська ТГ 

Дробязко 
Людмила 
Анатоліївна 

Кагарлицька ЗОШ 
І-ІІІст.№2 
ім.В.П.Дашенка 

Вчитель 
початкових класів 

   

22.  Кагарлицька 
міська ТГ 

Козоріз Наталія 
Анатоліївна 

Кагарлицька ЗОШ 
І-ІІІст.№2 
ім.В.П.Дашенка 

Вчитель 
початкових класів 

   

23.  Кагарлицька 
міська ТГ 

Кутова Світлана 
Миколаївна 

Черняхівська 
ЗОШ І-ІІст 

Вчитель 
початкових класів 

   

24.  Кагарлицька 
міська ТГ 

Штаненко Олена 
Миколаївна 

Кагарлицький НВК 
"ЗОШ І-ІІ ступенів-
ліцей" 

Вчитель 
початкових класів 

   

25.  Кагарлицька 
міська ТГ 

Мацібура Лариса 
Олексіївна 

Кагарлицький НВК 
"ЗОШ І-ІІ ступенів-
ліцей" 

Вчитель 
початкових класів 

   

26.  Кагарлицька 
міська ТГ 

Баляс Олеся 
Сергіївна 

Кагарлицький НВК 
"ЗОШ І-ІІ ступенів-
ліцей" 

Вчитель 
початкових класів 

   

27.  Пісківська 
селищна ТГ 

Карпенко Алла 
Вікторівна 

Тетерівська зош І-
ІІІ ступенів імені 
Ніни Сосніної 

Вчитель 
початкових класів 

   

28.  Білоцерківськ
а міська ТГ 

Архіпова Наталія 
Григорівна 

Білоцерківська 
спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №9 з 
поглибленим 
вивченням 
іноземних мов 
Білоцерківської 
міської ради 
Київської області 

Вчитель 
початкових класів 

   

29.  Білоцерківськ
а міська ТГ 

Дмитревич 
Людмила 
Анатоліївна 

Білоцерківська 
спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №9 з 
поглибленим 
вивченням 
іноземних мов 
Білоцерківської 
міської ради 
Київської області 

Вчитель 
початкових класів 

   

30.  Студениківськ
а сільська ТГ 

Дмитренко 
Світлана 
Юхимівна 

Студениківський 
опорний заклад 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Вчитель 
початкових класів 

   

31.  Студениківськ
а сільська ТГ 

Черненька 
Наталія Іванівна 

Студениківський 
ОЗЗСО 

Вчитель 
початкових класів 

   

32.  Студениківськ
а сільська ТГ 

Сахно Людмила 
Віталіївна 

Студениківський 
ОЗЗСО 

 
   



33.  Васильківська 
міська ТГ 

Джура Олена 
Петрівна 

ОЗЗСО 
Ковалівський 
ліцей 

Вчитель 
початкових класів 

   

34.  Ржищівська 
міська ТГ 

Гапон Антоніна 
Григорівна 

Піївська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 
РЖИЩІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

Вчитель 
початкових класів 

   

35.  Бородянська 
селищна ТГ 

Білик Антоніна 
Анатоліївна 

Бородянський 
академічний ліцей 
Бородянської 
селищної ради 
Київської області 

Вчитель 
початкових класів 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


