
Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради  

«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» 

Управління гуманітарного розвитку Української міської ради 

Академічний ліцей № 1 Української міської ради Обухівського району 

Київської області   

                            

 

 

Обласний майстер-клас 

Кальчук Марії Іванівни, вчителя початкових класів, з теми «Діяльнісний  підхід до 

вивчення української мови  за педагогічною технологією «Росток»»   

 

 

Заняття 2 «Реалізація діяльнісної технології на уроках української мови ІІ циклу 

навчання» 

 Дата:  17. 02. 2022                                                   Місце проведення: м. Українка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                               Відеоконференція Zoom 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Підключитися до конференції Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/85689769965?pwd=d3hQRGtEWXFVVlZ

SaVIxVjI5bmEwZz09  

Ідентифікатор конференції: 856 8976 9965 

Код доступу: 125423 

План 

  Час Зміст  

13:30-

13:35 

Підключення, онлайн-реєстрація учасників.  

13:35 – 

13:45 

Привітання, повідомлення теми і мета 

майстер-класу 

 

Ткаченко Любов Петрівна,  

координатор  майстер-класу,  

завідувач відділу початкової  

освіти  КНЗ  КОР «КОІПОПК» 

Кальчук Марія Іванівна, 

керівник майстер-класу 

13:45 – 

14:05 

Технологія Росток для якісного навчання. 

Українська мова. 

Пушкарьова Тамара Олексіївна, 

член-кореспондент Національної 

академії педагогічних наук 

України, доктор педагогічних 

наук,  професор,  начальник 

відділу проєктної діяльності 

Інституту модернізації змісту 

освіти 

 

14:05 Фрагменти відео-уроків з використанням 

методів і прийомів діяльнісного підходу на 

уроках української мови. 

3-А клас. «Мовний квест» 

4-А клас. «Змінювання прикметників у 

сполученні з іменниками»  

Ярмак Олена Вікторівна, 

вчитель початкових класів 

академічного ліцею № 1 

Української міської ради 

Корнєєв Володимир 

Олександрович,  вчитель 

https://us02web.zoom.us/j/85689769965?pwd=d3hQRGtEWXFVVlZSaVIxVjI5bmEwZz09
https://us02web.zoom.us/j/85689769965?pwd=d3hQRGtEWXFVVlZSaVIxVjI5bmEwZz09


 

 

 

 

 

 

початкових класів академічного 

ліцею № 1 Української міської 

ради 

   

14:45 – 

14:55 

Поради щодо ефективного використання 

діяльнісної технології у школі ІІ циклу 

навчання за монографією «Інтегративно-

діяльнісна педагогіка» (Автори: Т. О. 

Пушкарьова, О. М. Топузов) 

Кальчук Марія Іванівна, 

керівник майстер-класу 

 

14:55 – 

15:20 

 Презентація авторської системи досвіду 

 «Реалізація діяльнісної технології на уроках 

української мови ІІ циклу навчання». 

Методи організації творчої діяльності. 

 (Моделювання з теми майстер-класу: 

технології ,  фрагменти занять, системи 

вправ, ігри тощо) 

  

        Керівник майстер-класу 

         

15:20 – 

15:30 

Підбиття підсумків заняття та прийняття 

рекомендацій. Творче домашнє завдання 

із освітньої програми: розробити уроки з 

використанням діяльнісного підходу  

 

               Координатор/керівник 


