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2022 рік



План 

№ 

п/п 
Назва заходу Дата 

проведення 

1. Консультування студентів Педагогічного інституту 

і педагогічних працівників міста Києва з актуальних 

питань впровадження НУШ, реалізації освітніх 

програм і навчальних планів, організації освітнього 

середовища, впровадження сучасних методик і 

технологій навчання, використання цифрових 

технологій. 

 

 

 

Упродовж  року 

2. Забезпечення діяльності консультпункту для 

студентів Інституту, які проходять практику в ЗДО 

та ЗЗСО 

 

Упродовж року 

3.  Освітній консалтинг для студентів і педагогічних 

працівників міста Києва «Сучасні підходи, 

методики та технології освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання». 

 

 

Упродовж року 

4. Популяризація інновацій у сфері освіти, 

впровадження елементів STEM-навчання для 

формування і розвитку у здобувачів освіти навичок 

науково-дослідницької діяльності, винахідництва, 

професійної самовизначеності. 

 

 

Упродовж року 

5. Надання платних освітніх послуг «Підготовка 

дитини до школи. Перші кроки до успіху» 

Понеділок, 

середа впродовж 

року 

6. Консультація «Вибір та опанування інструментів 

для впровадження дистанційного та змішаного 

навчання» 

 

Упродовж року 

7. Складання ментальних карт, скрайбінгів, 

сторітелінгів, коміксів з метою використання  

студентами під час занять з дітьми в стінах 

лабораторії, ЗДО, ЗЗСО 

 

 

Упродовж року 

8. Створення системи діагностичних завдань та 

моніторинг рівнів сформованості математичної 

компетентності студентів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальностей «Початкова 

освіта», «Дошкільна освіта» 

 

 

Вересень-

жовтень 

9. Організація пошуково-дослідницької діяльності 

студентів  спеціальностей «Початкова освіта» і 

«Дошкільна освіта» та підготовка статей, виступів 

на конференціях різних рівнів 

 

Упродовж року 



10. Створення мнемо-таблиць для запам’ятовування 

віршів, слайд-шоу для формування навичок читання 

дітей  

 

 

Упродовж 

11. Робота над створенням зошита-посібника 

«Математика – 1 клас». 

Упродовж року 

12. Створення посібника «Підготовка дитини до 

школи» (весняний зошит). 

І-ІІ квартал 

13. Створення посібника для формування навичок 

первинного читання «Букварик» 

І-ІІ квартал 

14. Нетворкінг для студентів з метою поліпшення 

викладання предметів природничо-освітньої галузі 

в початкових класах в контексті НУШ. 

  

І квартал 

15. Вебінар для студентів «Формування середовища 

партнерства в сучасному освітньому процесі». 

 

Лютий  

16. Захід у форматі відкритого уроку «І буде син, і буде 

мати, і будуть люди на Землі…» до дня народження 

Тараса Шевченка. 

Березень  

17. Семінар – практикум для вчителів і студентів 

«Формування ключових компетентностей, 

інтеграція та реалізація наскрізних ліній у процесі 

навчання математики» 

 

Березень 

18. Хепенінг до дня захисту довкілля «Зробімо планету 

чистою» (залучення студентської молоді до 

поширення знань серед населення про бережливе 

ставлення до навколишнього світу : промоакція з 

листівками, буклетами власного створення. 

 

 

Квітень  

19. Створення зі студентами ландшафтного 

різноманіття «НЛТП – центр краси» 

Квітень-травень 

20. Організація виставки дитячих і студентських 

малюнків «У світі все починається з мами» з нагоди 

Дня Матері. 

 

Травень 

21. Створення зі студентами арт-майданчику до 

міжнародного Дня захисту дітей «Сонце на 

асфальті». 

 

Червень 

22. День відкритих дверей для батьків та дітей 

«Готуємось до школи залюбки» 

Кінець серпня- 

початок вересня 

23. Студентська презентація «Ходить гарбуз по городу» 

у форматі лялькової вистави для дітей дошкільного 

та молодшого шкільного віку. 

 

Вересень 

24. Фестиваль педагогічної майстерності «Від 

покликання до визнання». 

Вересень-

жовтень 



25. Відео лекція з декламуванням авторських віршів 

«Сійся-родися слово народне» до дня української 

писемності у форматі дистанційного навчання. 

 

Листопад  

26. Студентський флешмоб до Всесвітнього дня 

української хустки «Україна хустками багата»  

 

7 грудня 

27. Благодійний захід зі студентами інституту 

«Миколайове чудо» до дня Святого Миколая. 

 

Грудень  

 

 Керівник Навчальної лабораторії 

 творчої педагогіки                                                   Тамара ПРОШКУРАТОВА  

 


