МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ПРОГРАМА
регіональної науково-практичної
інтернет-конференції із теми

«Компетентнісний підхід
у навчанні хімії в умовах
Нової української школи»
04 – 21 грудня 2018 року

Рівне

Учасники регіональної інтернет-конференції
 методисти

районних,

міських

методичних

кабінетів,

методичних служб ОТГ, які відповідають за стан навчання
хімії;
 учителі хімії закладів загальної середньої освіти;
 педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів вищої
освіти.
Організаційний комітет регіональної інтернет-конференції
Мельник Н. А., проректор з науково-методичної роботи Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат
педагогічних наук, доцент
Нестерук Г. О., методист кабінету природничих предметів
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Басараба Н. А., завідувач кабінету інформаційно-комунікаційних
технологій Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти
Адреса оргкомітету
Рівненський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти,
33028, м. Рівне, вул. В. Чорновола, 74, тел. (0362) 64-96-60.
E-mаil: nesteruk.galya@ukr.net
Місце проведення регіональної інтернет-конференції
Веб-портал «Освіта Рівненщини» http://rivneosvita.org.ua
Сайт РОІППО roippo.org.ua
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Тематичні напрями роботи регіональної інтернет-конференції
1. Хімічна наука: досягнення і перспективи.
2. Формування ключових компетентностей на уроках хімії.
3. Сучасні технології навчання хімії.
4. Науково-методичне забезпечення навчання хімії .
5. Актуальні напрями розвитку сучасної хімії.
6. Позакласна робота з хімії як засіб формування інтересу до
хімії.
Контактні особи
Нестерук Галина Олександрівна, методист кабінету природничих
предметів, тел. (0362) 64-96-72 (організація конференції).
Басараба

Наталія

Анатоліївна,

завідувач

кабінету

інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій РОІППО,
тел. (0362) 64-96-64, (організаційно-технічний супровід).
Мова регіональної інтернет-конференції
українська
Календар регіональної науково-практичної
інтернет-конференції
 Прийом заявок та матеріалів до 17 грудня 2018 р.
 Розміщення матеріалів інтернет-конференції на сайті
РОІППО 24 грудня 2018 р.
 Ознайомлення з матеріалами інтернет-конференції з
 подальшим обговоренням у режимі форуму – з 24 грудня
2018 р.
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Сучасний

урок

хімії:

нові

підходи

до

організації

та

проведення
Нестерук

Галина

Олександрівна,

методист

кабінету

предметів

Рівненського

інституту

природничих
обласного

післядипломної

педагогічної освіти
Навчальна програма «Наше середовище» (проект)
Матвійчук Вадим Іванович, учитель
хімії

Золотолинської

загальноосвітньої школи І – ІІІ ст.
Костопільської районної ради
Формування ключових компетентностей на уроках хімії
Рачинська Інга Миколаївна, вчитель
хімії

вищої

категорії

навчально-виховного

Дубенського
комплексу

«школа-гімназія»
Конструювання

сучасного

компетентнісно

орієнтованого

(формувального) уроку хімії
Фещук Алла Антонівна, вчитель хімії
опорного закладу Демидівський ліцей
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Використовуємо

Вікісервіси

та

формуємо

ключові

компетентності НУШ
Живюк

Іванна

старший

Анатоліївна,

викладач

кафедри

природничо-математичної
Рівненського

обласного

освіти
інституту

післядипломної педагогічної освіти
Формування ключових компетентностей на уроках хімії
Лівенда

Валентина

Антонівна,

учитель хімії Рівненської ЗОШ I ‒ III
ступенів № 1 ім. В. Короленка
Шляхи підвищення якості сучасного уроку
Куцак
вчитель

Світлана
хімії

Олександрівна,

Великоолексинського

навчально-виховного

комплексу

«школа-сад» Рівненського району
Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках хімії
Гуменюк

Ірина

Володимирівна,

вчитель хімії Рівненського навчальнореабілітаційного центру «Особлива
дитина»
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Формування ключових компетентностей на уроках хімії та
біології
Левчук Наталія Григорівна, вчитель
хімії

Користівського

навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня
школа

I

-

III

ст.–

дошкільний

навчальний заклад» Корецького району
Нетрадиційні форми занять та методи їх проведення
Хмеляр Інеса Макарівна, завідувач
навчально-методичним

підрозділом

КЗВО «Рівненська медична академія»,
викладач хімії, кандидат педагогічних
наук
Модель формування професійної компетентності майбутніх
бакалаврів на основі вивчення хіміко-біологічних дисциплін
Борисюк

Леся

Олександрівна,

викладач КЗВО «Рівненська медична
академія»
Застосування технології особистісно орієнтованих завдань на
уроках хімії
Філіпович Неля Василівна, вчитель
хімії

Кустинського

навчально-

виховного комплексу «школа-сад»
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Цікаві вправи і завдання з хімії для учнів 7 класу
Мартинчук
вчитель

Ніна

хімії

Володимирівна,

навчально-виховного

комплексу

"Верхівська

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад (ясласадок)"
Вивчення газових законів
Логацька Тамара Іванівна, вчитель
хімії

Устянської

загальноосвітьної

школи І - ІІІ ступенів Корецького
району
Тиждень хімії в школі
Жакун Марія Трохимівна, вчитель
хімії Залузького навчально-виховного
комплексу «загальноосвітня школа І –
ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад» Дубровицького району
Дослідження впливу добового раціону спожитих продуктів
харчування на забезпеченість організму студентів біогенними
елементами (калій, кальцій, магній)
Хмеляр Інеса Макарівна, завідувач
навчально-методичним

підрозділом

КЗВО «Рівненська медична академія»,
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викладач хімії, кандидат педагогічних
наук,
Каськів

Маряна

Володимирівна,

голова ЦК КЗВО «Рівненська медична
академія», викладач біології, кандидат
біологічних наук
Інформаційно-технічний супровід інтернет-конференції та
підготовка сертифікатів учасникам інтернет-конференції
Басараба

Наталія

Анатоліївна,

завідувач

кабінету

інформаційно-

комунікаційних
Рівненського ОІППО
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технологій

