
ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ 
«Зустрічі, що надихають #Учителі говорять»

для учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2022»

ПІБ спікера Посада Тема Час
16 листопада 2021 року

Олена 
Артеменко 

начальник відділу організації 
масових заходів та інформаційно-
аналітичної роботи Інституту 
модернізації змісту освіти

Вступне слово 15.00

Аліна 
Архіпова 

директор Миколаївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 31 Миколаївської міської ради 
Миколаївської області, заслужений 
працівник освіти України, 
переможниця всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року — 2021»

Лайфхаки для майбутніх 
переможців усеукраїнського 
конкурсу «Учитель року»

15.05

Марія 
Драмарецька 

вчитель математики Криворізького 
Центрально-Міського ліцею 
Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області, учасниця 
всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року — 2021»

Як максимально реалізувати 
свій потенціал у конкурсі 
«Учитель року»?

15.20

Ірина 
Шинкарук 

завідувач відділу новацій та 
передових педагогічних технологій, 
старший викладач кафедри 
менеджменту освіти Волинського 
інституту післядипломної 
педагогічної освіти

Умови конкурсного 
випробування «Фрагмент 
дистанційного уроку»

15.55

Світлана 
Хаміцевич 

вчитель біології Миколаївського 
муніципального колегіуму ім. В. Д. 
Чайки Миколаївської міської ради

Як провести майстер-клас 
в умовах конкурсу «Учитель 
року»

16.20

Сергій 
Жуковський 

доцент кафедри комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій 
Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, 
заслужений працівник освіти 
України, кандидат педагогічних 
наук, голова журі другого туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2022» у номінації 
«Інформатика

Використання OBS Studio 
для запису екрану під час 
дистанційного конкурсу

16.40



ПІБ спікера Посада Тема Час
17 листопада 2021 року

Олена 
Артеменко 

начальник відділу організації 
масових заходів та інформаційно-
аналітичної роботи Інституту 
модернізації змісту освіти

Вступне слово 15.00

Руслан 
Шаламов 

вчитель біології комунального 
закладу «Харківський науковий 
ліцей-інтернат «Обдарованість» 
Харківської обласної ради, кандидат 
біологічних наук, заслужений 
вчитель України, член журі другого 
туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року — 2022» у номінації 
«Біологія»

Конкурс «Учитель року — 
2022»: упроваджуємо 
принципи нового 
Державного стандарту 
базової середньої освіти

15.05

Наталія 
Пудрій 

директор загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 12 м. Бердичева 
Житомирської області, заслужений 
вчитель України, переможниця 
всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року — 2017», член журі другого туру 
всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року — 2022» у номінації «Біологія»

Презентаційний меседж 
«Учитель року»: досвід, реалії, 
перспективи

15.15

Сергій 
Жуковський 

доцент кафедри комп›ютерних 
наук та інформаційних технологій 
Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, 
заслужений працівник освіти 
України, кандидат педагогічних 
наук, голова журі другого туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2022» у номінації 
«Інформатика

Використання системи 
перевірки e-olymp.com 
під час конкурсного 
випробування «Тестування» 
(розв›язування 
алгоритмічних задач) 

15.30

http://e-olymp.com/


ПІБ спікера Посада Тема Час
Оксана 
Комаровська 

завідувач лабораторії естетичного 
виховання та мистецької освіти 
Інституту проблем виховання 
Національної академії педагогічних 
наук України, доктор педагогічних 
наук, професор, голова журі другого 
туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року — 2022» у номінації 
«Мистецтво»

Номінація «Мистецтво»: 
готуємося до конкурсу

15.40

Людмила 
Боднарюк 

вчитель музичного мистецтва 
Виноградівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 8 
Виноградівської міської ради 
Закарпатської області, заслужений 
вчитель України, переможниця 
конкурсу «Учитель року — 2017», член 
журі другого туру всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року — 2022» у 
номінації «Мистецтво»

Перемога в конкурсі 
«Учитель року»: поради 
переможниці

16.15

Сергій 
Прокопчук 

вчитель правознавства Рівненського 
економіко-правового ліцею 
Рівненської міської ради, лауреат 
всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року — 2015», член журі другого туру 
всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року — 2022» у номінації «Основи 
правознавства»

Номінація «Основи 
правознавства»: розв’язуємо 
ситуаційні задачі з різних 
галузей права

16.40


