
Програма 
9.00-09.20 Реєстрація. Відкриття фестивалю 
09.20-10.50 Чуприна Наталія 

Володимирівна 
сертификований коуч і тренер, 

фасилітатор, ігротехнік, 
математик, консультант з питань 
розвитку навчальних закладів і 

персоналу системи освіта. 
засновник EdCoach School (Школа 

освітнього коучингу), Клубу 
щасливих вчителів, 

Креатив-центру «Простір 
розвитку особистості», Workshop 

Edu-Games Ukraine 

Коучинговий підхід 
і методи фасилітації 

в освіті. 

Під час виступу учасники дізнаються:  
 

Тріада Роджерса як потужне досягнення людства. 
Модель «Чотири якості життя» та «Чотири рівня 
генерації енергії». Трикутник РОСТУ. Формули 

успіху та щастя. Техніки зворотнього зв’язку, 
розвитку мислення і пошуку ресурсів. Фіксоване 

мислення і мислення росту. Декі методи 
фасилітації для різних вікових груп. 

10.50-11.00 Перерва 
11.00-11.50 Ковкрак Христина Сергіївна 

Практичний психолог освіти, 
магістр управління навчальними 
закладами, бізнес-тренер, 
освітній експерт КМДА, 
проектний менеджер Kyiv Smart 
City School, засновник 
тренінгового центру Академія 
Талановитих Керівників, автор 
навчальних програм для дитячих 
центрів, організатор Фестивалів  

 
Майстерня педагога: 

універсальний 
ігровий реквізит для 

захоплюючого 
заняття 

Учасники дізнаються: 
Які матеріали/посібники/ігри/ігровий реквізит 

можна використовувати на занятті. 
Що таке універсальний реквізит, на які групи 

розподіляється і на яких заняттях застосовується. 
Ідеї створення дидактичних матеріалів та Секрети 

виготовлення реквізиту власноруч. 
 
 
 

Практична робота: ігри з реквізитом та 
виконання завдань з дидактичним матеріалом 

11.50-12.00 Перерва 
 

12.00-13.00 
Тутаєва Майа Олексіївна 
 
Директор НВО, вчитель   
математики вищої категорії,   
«старший вчитель», лаурет   
обласного етапу конкурсу   
«Вчитель року» 

Створення нового 
освітнього 

середовища 
відповідно власного 

бачення НУШ 

Учасники дізнаються: 
 

Практичні рецепти створення у себе в 
закладі/класі Нової Української Школи вже 

сьогодні. 
 
 
 

13.00-14.00 Перерва 
14.00-15.00 Комлікова Анастасія 

 
Кандидат мистецтвознавства, 

член Національної спілки 
композиторів України, автор 

посібників "Музика для малюків 
" 
 
 

Музичний 
інтерактив: що і як 
використовувати на 

занятті 

Кейс / ВИ ОТРИМАЄТЕ 
 

Опрацювання авторських методик "Українські    
народні інтерактивні музичні казки", "Музика для      
малюків "(навчальні пісні, ігри, пальчикова     
гімнастика), "Пісні до свят ". 

15.00-15.10 Перерва 



 
15.10-16.00 Деревинська Світлана Мотиваційний ефект 

комплексного 
використання 

елементів різних 
видів арт-терапії в 

роботі логопеда 
 

Кейс / ВИ ОТРИМАЄТЕ: 
Сучасний креативний підхід у роботі з дітьми.  

Як мотивувати до навчання за допомогою 
арт-терапії. 

Як розвивати мовлення через фототерапію, 
музикотерапію, казкотерапію. 

Як відбувається розвиток психічних процесів 
через/з допомогою пластилінових казок. 

 
Практична робота: 

Кавер версія казок, створення пластилінової казки, 
фототерапія, музикотерапія 

 
16.00-16.10 Перерва 
16.10-17.20 Радміла Петрова 

 
педагог, психолог, 

психотерапевт. Авторка та 
ведуча семінарів, тренингів. 

Бізнес-консультант з відкриття 
та розвитку дитячих клубів. З 

2010 року засновник та керівник 
дитячих центрів "Play School" 

м.Одеса. З 2017 року засновник 
та керівник клубу особистісного 
та професійного зростання "UP" 

Особистий бренд 
педагога як засіб 

залучення клієнтів 

Кейс / ВИ ОТРИМАЄТЕ 
 

- розуміння що таке особистий бренд та його 
значення для бізнеса - визначать свою 
професійну та особисту унікальність - 

отримають алгоритм побудови особистого 
бренду 

17.20-17.30  
Перерва 

17.30 – 18.40 Олександр Доценко узгоджується  

18:40 - 19:00 Закриття Фестивалю.  
Вручення дипломів та сертифікатів.  

Розіграш подарунків 

    
 


