МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ПРОГРАМА
регіональної подіумної дискусії

«Імідж сучасного
вчителя-словесника в
цифровому суспільстві»

13.10 – 03.12. 2021 р., Рівне



Панельні групи регіональної подіумної дискусії
Науково-педагогічні та педагогічні працівники Рівненського ОІППО,
наукові працівники ЗВО.



Учителі-словесники ЗЗСО.



Керівники професійних спільнот учителів мовно-літературної галузі,
завідувачі

та

консультанти

центрів

професійного

розвитку

педагогічних працівників, працівники органів управлінь освітою
територіальних громад, які координують мовно-літературну галузь.


Модератори панельної дискусії: Марія Лавренчук, методистка
кабінету

суспільно-гуманітарних

завідувачка

кабінету

предметів,

Наталія

інформаційно-комунікаційних

Басараба,
технологій

Рівненського ОІППО.
Організаційний комітет регіональної подіумної дискусії
Лавренчук В. П., завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філологічних
наук, доцент
Лавренчук М. В., методистка кабінету суспільно-гуманітарних предметів
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Басараба Н. А., завідувачка 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.
Місце проведення регіональної панельної дискусії
 інформаційно-освітнє середовище веб-порталу «Освіта Рівненщини»
інформаційне середовище сайту РОІППО
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Тематичні напрями роботи подіумної дискусії
1. Імідж сучасного педагога в цифрову епоху: місія, бренд, резюме,
репутація.
2. Інноваційна діяльність учителя-словесника в умовах реалізації
Концепції «Нова українська школа».
3. Компетентнісний підхід до освітнього процесу мовно-літературної
галузі.
4. Альтернативний майданчик.
Інформація про регіональну подіумну дискусію:
Веб-портал

«Освіта

Рівненщини»

http://rivneosvita.org.ua

та

сайт

РОІППО roippo.org.ua
Контактні особи
Лавренчук Марія Василівна, методист кабінету суспільно-гуманітарних
предметів, тел. (0362) 64-96-71 (організація конференції)
Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач кабінету інформаційнокомунікаційних технологій, тел. (0362) 64-96-64, (організаційно-технічний
супровід)
Форми участі у дискусії:

доповідь, тези, презентація, есе,

відеоролики до 3-х хв. (виступ, відео-резюме, професійний флешмоб,
професійне портфоліо тощо), авторські освітні ресурси.
Формат дискусії. Дискусія проводиться в інтернет-офлайн форматі
(заочна участь).
Календар дискусії. Прийом заявок та матеріалів – до 23.11.2021.
Розміщення матеріалів дискусії на сайті РОІППО – до 03.12.2021.
Ознайомлення з матеріалами дискусії та подальше обговорення у режимі
форуму – з 04.12.2021.
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 1. Альтернативний майданчик
Учитель, на якого чекають діти
А-М. Богосвятська, кандидат філологічних наук, доцент
кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти, членкореспондент НАНО
Етичний

кодекс

учасника

всеукраїнського

професійного

конкурсу «Вчитель року»
Баланс, баланс…
Кузменчук Ірина Василівна, старший викладач
кафедри мовно-літературної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка
Есе учителя-філолога
Коломис

Галина

Григорівна,

спеціаліст

управління державної служби якості освіти у
Рівненській області, учитель української мови та
літератури,

«учитель-методист»,

«Відмінник

освіти України»
Кроки до перемоги. Читацька компетентність як запорука успішного
життя
Кецмур Ольга, учитель Калуського ліцею №10
Івано-Франківської області
Матеріали для роздумів та обговорення.
Топ-10 вчителів конкурсу GLOBAL TEACHER PRIZE UKRAINE
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ІІ. Панельна група науково-педагогічних та педагогічних працівників
РОІППО
Імідж сучасного учителя в аспекті Нової української школи
Черній Алла Леонідівна, кандидат політичних
наук, доцент, ректор Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
Вітання

колективу

Рівненського

обласного

інституту

післядипломної педагогічної освіти
Висока місія учительства
Лавренчук

Володимир

Павлович,

кандидат

філологічних наук, доцент, завідувач кафедри
суспільно-гуманітарної
обласного

інституту

освіти

Рівненського
післядипломної

педагогічної освіти
Лавренчук Марія Василівна, методист кабінету
суспільно-гуманітарних предметів Рівненського
обласного

інституту

післядипломної

педагогічної освіти
Імідж сучасного учителя
Лавренчук Марія Василівна, методист кабінету
суспільно-гуманітарних предметів Рівненського
обласного

інституту

педагогічної освіти
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післядипломної

ІІІ. Панельна група вчителів-філологів
Формування

ініціативності

та

підприємливості

в

системі

емоційно-ціннісного підходу до вивчення зарубіжної літератури з
використанням інтернет-технологій
Олійник Валентин Володимирович, учитель
зарубіжної літератури Рівненського академічного
ліцею «Престиж» ім. Лілії Котовської Рівнеської
міської ради
Портрет сучасного вчителя. Есе.
Петровчук

Людмила

української

мови

та

Адамівна,

вчитель

літератури

Кам’яне-

Случанської гімназії Вирівської сільської ради
І щось в мені таке болить… Ліна Костенко
Тузова

Анжеліка

Олександрівна,

вчитель

української мови і літератури Дубенського ліцею
№2 Дубенської міської ради
Імідж сучасного педагога в цифрову епоху
Баюка

Катерина

Михайлівна,

вчитель

української мови і літератури Карпилівського
ліцею Рокитнівської селищної ради
Мовний аспект сучасної реклами
Гайбонюк

Наталія

Віталіївна,

вчитель

української мови і літератури Дубенського ліцею
№2 Дубенської міської ради
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Інноваційна діяльність вчителя літератури в умовах реалізації
Концепції «Нова українська школа»
Кот Галина Олександрівна, вчитель зарубіжної
літератури Вербського ліцею Вербської сільської
ради Дубенського району
Формування ключових компетентностей на уроках української
мови і літератури
Русняк Олеся Іванівна, вчитель української
мови і літератури Вербського ліцею Вербської
сільської ради Дубенського району
Сучасний методичний інструментарій вчителя-словесника
Охремова Любов Петрівна, вчитель української
мови

і

літератури

Городецького

ліцею

Сарненської сільської ради Сарненського району
Інноваційна діяльність вчителя літератури в умовах реалізації
Концепції «Нова українська школа»
Пасічник

Тетяна

Василівна,

вчитель

української мови і літератури Вербського ліцею
Вербської сільської ради Дубенського району
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Інформаційно-технічний супровід подіумної дискусії
Басараба

Наталія

кабінету

Анатоліївна,

завідувач

інформаційно-комунікаційних

технологій Рівненського ОІППО
Підготовка сертифікатів подіумної дискусії
Басараба

Наталія

кабінету

Анатоліївна,

завідувач

інформаційно-комунікаційних

технологій Рівненського ОІППО
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