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В. о. ректора Сумського обласного  

інституту післядипломної  

педагогічної освіти 

Медведєву І. А. 
 

 

Шановний Ігорю Анатолійовичу! 

 

Видавнича група «Основа» вже понад 12 років допомагає працівникам 

освіти підвищувати всій професійний рівень та намагається полегшити їхню 

працю. Упродовж усіх цих років ми плідно співпрацюємо з органами управляння 

освіти всіх рівнів.  

З нагоди святкування свого Дня народження Видавнича група «Основа» 

проводить безкоштовний інтернет-марафон для всіх категорій працівників освіти, 

що відбудеться 25 та 26 червня 2014 року. Інтернет-марафон містить 16 вебінарів, 

що триватимуть протягом 11 годин. 

Просимо Вас розмістити на сайті Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти інформацію про інтернет-марафон 

Видавничої групи «Основа», щоб ще більша кількість педагогів мала можливість 

ознайомитися з корисною та необхідною інформацією в сфері освіти. Надсилаємо 

в додатку до листа перелік тем вебінарів та необхідну інформацію для участі. 

Сподіваємося на Вашу підтримку! 

 

 

 

З повагою,  

директор Видавничої групи «Основа»                                                І. І. Гришина  
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16 вебінарів — 11 годин корисної інформації! Підвищуйте свій професійний рівень 

разом із нами! 

Дні проведення — 25 та 26 червня! 

Дата Час Тема вебінару Спікер 

25.06.14   09:00 — 09:30 «Зміни в освіті: що корисного?» 
Гришина Інна Іванівна, директор      

ВГ «Основа 

25.06.14 09:45 — 10:15 
«Психологічні секрети продуктивного 

уроку» (для всіх категорій педагогів) 

Андрєєва Вікторія Миколаївна, 

 головний редактор журналів 

«Шкільному психологу. Усе для 

роботи», «Класний керівник» 

25.06.14 10:30 — 11:00 

«Особливості викладання предмета 

«Сходинки до інформатики» в 

початковій школі» (для вчителів 

початкової школи та вчителів 

інформатики в початковій школі) 

Табарчук Ірина Вікторівна, учитель 

інформатики в початкових класах 

Харківського ліцею № 89 

25.06.14 11:15 — 11:45 
«Оцінювання в управлінській 

діяльності» (для адміністрації школи)  

Григораш Віктор Валентинович, 

головний редактор журналу 

«Управління школою» 

25.06.14 12:00 — 12:30 

«Ігрова феєрія для учнів початкових 

класів. Включення ігор на розвиток 

уваги, пам’яті та мислення в НВП» 

(для вчителів початкових класів) 

Баришполь Світлана Володимирівна, 

учитель початкових класів 

Харківської гімназії № 55, спеціаліст 

вищої категорії, звання «старший 

учитель», практичний психолог        

ХГ № 55 вищої категорії; переможець 

районного та лауреат обласного 

конкурсу «Учитель року — 2009» 

25.06.14 12:45 — 13:15 

«Як закріпити знання й навички учнів 

початкової школи за допомогою 

електронних тренажерів» (для 

вчителів початкових класів) 

Юрченко Наталія Федорівна, 

головний редактор журналу 

«Зростаємо разом» 

25.06.14 13:30 — 14:00 

«Раціональний споживач — свідомий 

споживач» (для вчителів різних 

категорій) 

Пужайчереда Лариса Миколаївна, 

головний редактор журналу 

«Економіка в школах України» 

25.06.14 14:15 — 14:45 

«Креативне мислення в системі 

розвитку творчих здібностей учня» 

(для вчителів української мови та 

літератури) 

Маленко Олена Олегівна, головний 

редактор журналу «Вивчаємо 

українську мову та літературу» 
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26.06.14 09:00 — 09:30 
«Хмарні технології в навчальному 

процесі» (для всіх категорій педагогів)  

Соколянська Ірина Тимофіївна, 

керівник проектів «Дистанційна 

Академія» та «Учительський журнал 

он лайн» 

 

Дата Час Тема вебінару Спікер 

26.06.14  09:45 — 10:15 

«Віртуальні книжкові виставки: 

жанри, технологія та сервіси для 

створення» (для шкільних 

бібліотекарів та вчителів літератури) 

Глазунова Людмила Володимирівна, 

член редколегії журналу «Шкільний 

бібліотекар», заст. директора з 

наукової роботи Харківської 

державної наукової бібліотеки ім.      

В. Г. Короленка 

26.06.14  10:30 — 11:00 

«Практичні заняття на уроках історії: 

чи є альтернатива?» (для вчителів 

історії) 

Харківська Наталя Іванівна, головний 

редактор журналу «Історія в школах 

України»; Гриценко Андрій Петрович, 

заступник директора школи, учитель 

історії, Слоутський НВК Сумської 

області 

26.06.14  11:15 — 11:45 
«Учнівські географічні проекти» 

(для вчителів географії) 

Довгань Галина Дмитрівна, учитель 

географії ХЗОШ № 5, учитель-

методист, переможець конкурсу 

«Учитель року — 2014» 

26.06.14  12:00 — 12:30 

«Ігри на уроках російської мови як 

засіб підвищення пізнавальної 

активності учнів» (для вчителів 

російської мови) 

Коновалова Марина Валентинівна, 

учитель російської мови та світової 

літератури ХЗОШ № 145, заступник 

директора школи, учитель-методист 

26.06.14  12:45 — 13:15 

«Шкідливі поради» вчителеві. Цього 

не говорять у педінституті» (для всіх 

категорій педагогів) 

Садкіна Вікторія Іванівна, головний 

редактор журналів «Педагогічна 

майстерня», «Трудове навчання             

в школах України», «Логопед», 

«Основи здоров’я» 

26.06.14  13:30 — 14:00 

«Мультимедійне супроводження 

сучасного уроку. Електронний 

конструктор уроку. Версія 3.0» (для 

педагогів усіх категорій) 

Величко Сергій Анатолійович, 

керівник проекту «Електронний 

конструктор уроку» 

26.06.14  14:15 — 14:45 

«Школа ХХІ століття. Новий 

інноваційний проект  від                 

ВГ «Основа» (для адміністрації 

шкіл, бібліотекарів, усіх категорій 

педагогів) 

Богаєнко Ольга Ігорівна, керівник 

відділу маркетингу та реклами            

ВГ «Основа» 
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Для того щоб узяти участь, учителеві необхідно: 

 

1. Заповнити заявку за посиланням:  

https://docs.google.com/forms/d/1frdoN8scMtqvUs4Zkqv-

7DUQilAtgfLhx_RaugafIok/viewform, 

Обрати тему, або декілька тем, що він хотів би прослухати.  

Напередодні марафону на електронну адресу буде надіслано посилання та пароль для 

входу на вебінар.  

2. Мати інтернет та навушники. 

3. Перебувати за комп’ютером у відповідний час. 

 

Кількість глядачів обмежена! 

Реєстрація на вебінари обов’язкова! 

 

До зустрічі он-лайн! 

Ваша Видавнича група «Основа»! 
 

https://docs.google.com/forms/d/1frdoN8scMtqvUs4Zkqv-7DUQilAtgfLhx_RaugafIok/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1frdoN8scMtqvUs4Zkqv-7DUQilAtgfLhx_RaugafIok/viewform

