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Учасники регіональної інтернет-конференції
 науково-педагогічні працівники Рівненського ОІППО;
 учителі зарубіжної літератури;
 керівники шкільних, міських, районних методичних
структур учителів зарубіжної літератури;
 методисти районних, міських методичних кабінетів,
сільських та селищних рад ОТГ, які відповідають за стан
навчання зарубіжної літератури.
Організаційний комітет регіональної інтернет-конференції
 Мельник Н. А., проректор з науково-методичної роботи
Рівненського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.
 Лавренчук В. П., завідувач кафедри суспільно-гуманітарної
освіти Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти, кандидат філологічних наук, доцент.
 Лавренчук М. В., методист кабінету суспільно-гуманітарних
предметів Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти.
 Басараба Н. А., завідувач кабінету інформаційнокомунікаційних
технологій
Рівненського
обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти.
Адреса організаційного комітету
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти, 33028, м. Рівне, вул. В. Чорновола, 74,
тел. (0362) 64-96-60.
E-mаil: marialavren@meta.ua
Тематичні напрями роботи регіональної інтернет-конференції
 Інноваційна діяльність учителя-словесника в умовах реалізації
Концепції «Нова українська школа».
 Компетентнісний підхід у навчанні зарубіжної літератури.
 Формування креативних компетентностей учнів засобами
мовно-літературної освіти.
 Використання сучасного методичного інструментарію у
навчанні літератури.
Місце проведення регіональної інтернет-конференції
 інформаційно-освітнє
середовище
веб-порталу
«Освіта
Рівненщини»;
 інформаційне середовище сайту РОІППО.
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І. Відкриття регіональної інтернет-конференції
Вітання учасників регіональної інтернет-конференції
Мельник Надія Адамівна, проректор з науковометодичної
роботи
Рівненського
обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук, доцент
ІІ. Інноваційна діяльність учителя-словесника в умовах
реалізації Концепції «Нова українська школа»
Формування в дітей та молоді високих інтелектуальноморальних запитів, ціннісних орієнтирів та переконань
Лавренчук Володимир Павлович, завідувач кафедри
суспільно-гуманітарної освіти РОІППО, кандидат
філологічних наук, доцент
Стратегія мовно-літературної освіти Ної української школи
Лавренчук Марія Василівна, методист кабінету
суспільно-гуманітарних предметів РОІППО
Творчий підхід до навчання гуманітарних предметів
Мельникова Наталія Леонідівна, методист
«Дубенський районний методичний кабінет»

КУ

Інтегрований підхід до формування ключових змістових ліній
мовно-літературної освіти
Петровська Анна Олегівна, вчитель Судобицької
ЗОШ І-ІІ ступенів Дубенського району
Інноваційний підхід до навчання зарубіжної літератури
Булботка
Галина
Семенівна,
вчитель
Великоцепцевицької
ЗОШ
І
–
ІІІ
ст.
Володимирецького району
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Формування ціннісних орієнтацій в учнів у процесі аналізу
творів зарубіжної літератури
Панасюк Галина Василівна, вчитель Плосківської
ЗОШ І-ІІ ст. Дубенського району

ІІІ. Практична частина
Секція 1. Компетентнісний підхід
у навчанні зарубіжної літератури
Компетентнісній підхід на уроках зарубіжної літератури
Поцекайло
Олена
Володимирівна,
вчитель
Сарненського районного ліцею «Лідер»
Компетентнісний підхід у навчанні зарубіжної літератури
Пашковська Лідія Михайлівна, вчитель Морозівської
ЗШ І – ІІІ ступенів Корецької районної ради
Методи інтерактивного навчання як засіб формування
ключових компетентностей на уроках зарубіжної літератури
Царук Людмила Василівна, вчитель Соснівської
ЗОШ І – ІІІ ст. Дубенської районної ради
Проектна діяльність на уроках зарубіжної літератури як засіб
реалізації компетентнісного підходу у навчанні
Сергієнко Наталія Миколаївна, вчитель Рачинської
гімназії Тараканівської сільської ради
Підприємливість та фінансова грамотність на уроках
зарубіжної літератури
Білотіл Надія Миколаївна, вчитель Зносицької ЗОШ
І – ІІІ ст. Немовицької селищної ради
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Формування життєвих компетентностей у процесі вивчення
перекладних
художніх
творів
у
старших
класах
загальноосвітніх навчальних закладів
Трубіцина
Лариса
Омелянівна,
вчитель
Квасилівського НВК «школа-ліцей» Рівненської
районної ради
Комунікативно-ситуативні вправи – ефективний засіб
компетентнісного підходу при вивченні зарубіжної літератури
Король Ольга Леонтіївна, вчитель Тараканівського
ліцею Тараканівської сільської ради

Секція 2. Формування креативних компетентностей учнів
засобами мовно-літературної освіти
Самоформування особистості і збереження здоров'я учнів на
уроках зарубіжної літератури з позиції акмеологічної
педагогіки
Вознюк Ольга Вікторівна, вчитель Рівненської ЗОШ
І – ІІІ ст. №27 Рівненської міської ради
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках
зарубіжної літератури засобами інноваційних технологій
Гопало Людмила Ярославівна, вчитель Рівненської
ЗОШ І – ІІІ ст. №11 Рівненської міської ради
Позакласний захід. Урок за творчістю В. Шекспіра
Муравинець
Марія
Вікторівна,
вчитель
Половлівського НВК «ЗОШ I-II ступенів – ДНЗ»
Володимирецької районної ради
Розвиток критичного
зарубіжної літератури

мислення
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школярів

на

уроках

Тарасюк Людмила Андріївна, вчитель Карпилівської
ЗОШ І – ІІІ ступенів Сарненської районної ради
Розвиток креативних здібностей учнів у позакласній роботі
вчителя-філолога. Методична розробка.
Жакун Тетяна Іларіонівна, вчитель Любахівської
ЗОШ І – ІІІ ст. Володимирецької районної ради

Секція 3. Використання сучасного методичного
інструментарію у навчанні літератури
Освітні тренди на уроках зарубіжної літератури
Комарець Наталія Павлівна, вчитель Варковицької
гімназії Дубенської районної ради
Тренінг як форма групової роботи на уроках зарубіжної
літератури
Жогло Вікторія Олексіївна, вчитель Хиноцького
НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ» Володимирецької
районної ради
Використання медіатехнологій на уроках зарубіжної
літератури
Звягінцева Тетяна Вікторівна, вчитель Рівненської
Сп.Ш І – ІІІ ступенів № 15 Рівненської міської ради
Кроссенси на уроках зарубіжної літератури. Діаманта як
прийом критичного мислення. Хмари слів як прийом
критичного мислення
Гуліда Оксана Михайлівна, вчитель Дубенської
СЗОШ І – ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням
іноземних мов Дубенської міської ради
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Ментальні карти як засіб візуалізації тексту на уроці
зарубіжної літератури
Кот Галина Олександрівна, вчитель Вербської ЗОШ
І – ІІІ ст. Дубенської районної ради
Експрес-тести зарубіжна література 6 клас
Ільчук Марія Миколаївна, вчитель Привільненської
ЗОШ І – ІІІ ступенів Привільненської селищної ради
Компаративний аналіз на уроках зарубіжної літератури
Василець
Наталія
Павлівна,
вчитель
Мирогощанської
ЗОШ
І
–
ІІІ
ступенів
Мирогощанської селищної ради
Михайло Юрійович Лермонтов. Життя та творчість. Лірика
«Сосна», «І нудно, і сумно», «На дорогу іду я в самотині...».
Зв'язок творчості митця із традиціями європейського
романтизму (Байрон, Гайне). Модель уроку. 9 клас
Куришко Тетяна Василівна, вчитель Карасинської
ЗОШ І-ІІ ступенів Клесівської селищної ради
Урок за оповіданням А. Конан Дойла «Пістрява стрічка»
Деркач Алла Миколаївна, вчитель Рівненської ЗОШ І
– ІІІ ступенів № 23 Рівненської міської ради
Жуль Верн – великий мрійник і фантазер
Лутковська Валентина Костянтинівна, вчитель
Рівненської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 23 Рівненської
міської ради
Система уроків за творчістю Ф.М.Достоєвського
Літвинчук Любов Павлівна, Великоклецьківський
НВК Корецького району
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Використання сучасного методичного інструментарію у
навчанні літератури
Сорока Віра Олександрівна, вчитель Квітневської
ЗОШ І – ІІІ ступенів Дубенського району
Джек Лондон. Оповідання «Жага до життя». Проблеми життя
і смерті, дружби і зрадництва у творі
Крук Олеся Василівна, вчитель Білівської ЗОШ І - ІІІ
ст Рівненського району
Буктейлер – сучасна форма популяризації книги
Конончук Неля Адамівна, вчитель Світанівської ЗОШ
І - ІІІ ступенів Корецького району
Дидактичний
інструментарій до проведення уроків
зарубіжної літератури у 8 класі «Антична література»
Смоляр Людмила Йосипівна, вчитель Семидубського
ліцею Дубенської районної ради
Використання біоадекватних технологій на уроках зарубіжної
літератури
Сохацька Алла Іванівна, вчитель Рівненської Сп.Ш
№15 Рівненської міської ради
Використання візуальних методів роботи з інформацією на
уроках зарубіжної літератури: на прикладі комедії М. В.
Гоголя «Ревізор»
Ющук Лариса Михайлівна, вчитель Костопільського
НВК «ЗОШ І ст. – гімназія ім. Т. Г. Шевченка»
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Інформаційно-технічний супровід інтернет-конференції
Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач кабінету
інформаційно-комунікаційних
технологій
Рівненського ОІППО
Підготовка сертифікатів учасникам інтернет-конференції
Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач кабінету
інформаційно-комунікаційних
технологій
Рівненського ОІППО
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