МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ПРОГРАМА
регіональної інтернет-конференції

«Сучасний урок у Новій
українській школі»
#30-річчю#Незалежності#України
присвячується
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Рівне

•
•

Учасники регіональної інтернет-конференції
науково-педагогічні, педагогічні працівники Рівненського ОІППО;
педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти Рівненщини.

Організаційний комітет регіональної інтернет-конференції
Лавренчук В. П., завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філологічних
наук, доцент.
Паніна Л. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти.
Басараба Н. А., завідувач кабінету інформаційно-комунікаційних технологій
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Лавренчук М. В., методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів 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
Інформація про регіональну інтернет-конференцію із теми «Сучасний
урок у Новій українській школі»
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 РОІППО, тел. (0362) 64-96-64, (організаційнотехнічний супровід)
Мова регіональної інтернет-конференції
Українська
Тематичні напрями роботи регіональної інтернет-конференції
1. Інноваційна діяльність учителя в умовах реалізації Концепції «Нова
українська школа».
2. Компетентнісний підхід в освітньому процесі.
3. Формування креативних компетентностей учнів.
4. Використання сучасного методичного інструментарію в освітньому процесі.
5. Сучасний урок суспільних предметів в аспекті реалізації наскрізної зміствої
лінії «Громадянська відповідальність»
6. Створення сучасного освітнього середовища для реалізації концепції «Нова
українська школа».
7. Методична скарбничка вчителів-предметів.
8. Формування ціннісних орієнтирів учнів на уроці Нової української школи.
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Відкриття регіональної інтернет-конференції
Вітальне слово
Черній Алла Леонідівна, ректор Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, кандидат політичних наук, доцент.
Гавлітіна Тетяна Миколаївна, проректор з науково-педагогічної роботи
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук, доцент.

Інноваційна діяльність учителя в умовах реалізації Концепції
«Нова українська школа»
Концептуальні засади розвитку фахової компетентності сучасного вчителя
в контексті вимог Нової української школи.
Мазурок Мирослава Василівна, методист кабінету
редакційно-видавничої діяльності РОІППО.
Застосування сучасних технологій, форм і методів навчання на уроках
трудового навчання
Новоселецький
Анатолій
Миколайович,
вчитель
трудового навчання та інформатики Рівненської ЗОШ І – ІІI
ст. № 25 Рівненської міської ради.
Сьогодні за партами ті, хто завтра буде творити майбутнє України.
Дерачиць Ірина Миколаївна, учитель Туменського ЗЗСО
Висоцької сільської ради.
Сучасний урок української мови та літератури в аспекті Нової української
школи. Дидактичні матеріали.
Карповець Ольга Василівна, учитель української мови і
літератури Глиннівського НВК «ЗНЗ І – ІІІ ст. – ДНЗ»
Березівської сільської ради.
Сучасний урок з української мови. «НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ»
(Лінгвістична подорож).
Карповець Ольга Василівна, учитель української мови і
літератури Глиннівського НВК «ЗНЗ І – ІІІ ст. – ДНЗ»
Березівської сільської ради.
Формування ключових компетентностей молодших школярів за умов
інновацій у освіті.
Луга Оксана Леонідівна, вчителька вищої категорії
початкових класів Берестовецької філії Головинського
ліцею.
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Медіаграмотність як складова ключових компетентностей сучасного
фахівця.
Степаненко Оксана Степанівна, методист кабінету
навчальної роботи РОІППО.

Компетентнісний підхід в освітньому процесі
Сильний людський характер в екстремальній ситуації (за оповіданням
Дж. Лондона «Жага до життя»).
Гурова Наталія В’ячеславівна, методист кабінету роботи з
обдарованими дітьми, учитель зарубіжної літератури
Рівненської ЗОШ І – ІІІІ ст. №13.
Культура мовлення в контексті загальної культури учнів.
Грановська Оксана, учитель української мови та
літератури Рудня-Почаївського НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів –
ДНЗ» Козинської сільської ради Рівненської області.
«Дієслово «читати» не терпить наказового способу» (Д. Пеннак)
Полюхович Інна Василівна, вчитель зарубіжної літератури
Олександрівської гімназії Зарічненської ТГ.
Розвиток в учнів навичок групової взаємодії та ефективного спілкування
як важливих якостей випускника нової української школи (на прикладі
пізнавально-інформаційного асорті «Ефективне спілкування – ключ до
творення дружнього мікроклімату в команді»).
Прокопчук Наталія Герасимівна, педагог-організатор
Туменського ЗЗСО Висоцької сільської ради.
Реалізація соціокультурної змістової лінії на уроках української мови в 5
класі.
Саприкіна Ольга Василівна, вчитель української мови та
літератури Олександрівської гімназії Зарічненської селищної
ради Вараського району.

Формування креативних компетентностей та творчих
здібностей учнів
Розвивальні творчі вправи з української мови.
Гордійчук О. С., вчитель початкових класів Устянської ЗШ
І – ІІІ ст.
Розвиток креативного мисленняна уроках курсу «Громадянська освіта».
Комановська
Тетяна
Михайлівна,
вчителька
громадянської освіти Могилянівської ЗОШ І – ІІІ ст.
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Психологічні особливості дітей з академічною обдарованістю в умовах
Нової української школи.
Полицяк Наталія Іванівна, завідувач кабінету редакційновидавничої діяльності РОІППО.
Кросворди до творів поетів Рівненщини.
Попчук Наталія Володимирівна, вчителька української
мови та літератури Рівненський НВК «Загальноосвітній
навчальний заклад І – ІІІ ст. –ДНЗ» №14 Рівненської міської
ради.

Використання сучасного методичного інструментарію в
сучасному освітньому процесі
Використання дослідницько-краєзнавчого матеріалу на уроках суспільних
дисциплін.
Лустюк Юлія Аркадіївна, вчителька історії Шубківської
ЗОШ І – ІІІ ст.
Технологічний процес контурного та ажурного випилювання. Об’єкт
проєктної діяльності: серветниця. 5 клас.
Новоселецький
Анатолій
Миколайович,
вчитель
трудового навчання та інформатики Рівненської ЗОШ І – ІІI
ст. № 25 Рівненської міської ради.
«Філософія для дітей» ( «Philosophy for Children» , P4C) – щеплення від
стереотипів.
Островська Валентина Миколаївна, вчителька початкових
класів Мирогощанської ЗОШ І – ІІІ ст.
Технологічна карта уроку української мови в 7 класі. Тема
«Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення,
морфологічні ознаки, синтаксична роль». 7 клас.
Петришина Ірина Володимирівна, вчителька української
мови та літератури.
Квест у пошуках наголосу.
Турик Ірина Ростиславівна, вчителька української мови та
літератури Сарненського ліцею № 1 імені Т.Г. Шевченка.
Візуальні джерела та алгоритм їх використання на уроках історії.
Ярмусь Галина Богданівна, вчителька історії та
правознавства Радивилівського ліцею №1 Радивилівської
міської ради.
Використання інформаційних технологій на уроках історії.
Данильчук Віталіна Романівна, кандидат історичних наук,
доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти РОІППО.
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Сучасний урок суспільних предметів в аспекті реалізації
наскрізної зміствої лінії «Громадянська відповідальність»
Мова як один із ключових чинників державотворення та консолідації
українського суспільства
Авдимирець Лілія Анварівна, старший викладач кафедри
суспільно-гуманітарної освіти, методист кабінету суспільногуманітарних предметів РОІППО.
Відеопрезентація «Пам’ятай про Крути».
Шевчук Михайло Петрович, вчитель історії Рівненської
ЗОШ І – ІІІ ст. № 27 Рівненської міської ради.
Конспект уроку «Історія: Україна і світ» в 10 класі.
Дорохова Іванна Леонідівна, учитель історії Рівненської
гуманітарної гімназії Рівненської міської ради.
Новівтня історія: на шляху до державної незалежності. Проголошення
незалежності України.
Жабчик Наталія Іванівна, вчителька суспільних дисциплін
Сарненського ліцею №1 ім. Т.Г. Шевченка
Сучасні проблеми контролю знань і навичок на уроках історії та
правознавства.
Йович Марія Володимирівна. вчителька історії та
правознавства Морочненського ліцею Зарічненської ТГ.

Створення сучасного освітнього середовища для реалізації
концепції «Нова українська школа»
«Слова - назви дій. Винаходи людства, їх призначення». Конспект уроку
формування компетентностей з української мови у 2 класі.
Дутковська-Ніколюк Людмила Василівна, вчитель
початкових класів Мирогощанської ЗОШ І – ІІІ ст.
Мирогощанської сільської ради.
Народознавча майстерня «День зустрічі птахів».
Дутковська-Ніколюк Людмила Василівна, вчитель
початкових класів Мирогощанської ЗОШ І – ІІІ ст.
Мирогощанської сільської ради.
Створення сучасного освітнього середовища для реалізації концепції
«Нова українська школа».
Кузіна Валентина Сергіївна, вчителька Карпилівської ЗОШ
І – ІІІ ст. Клесівської ТГ.
Створення сучасного освітнього середовища.
Кухоцька Тетяна Миколаївна, вчителька початкових
класів Городецького ліцею Сарненської ТГ.
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Нове освітнє середовище в НУШ.
Федчук Ніна Миколаївна, вчителька початкових класів
Городецького ліцею Сарненської міської ради.

Методична скарбничка вчителів-предметників.
Формування громадянської та правової компетентностей.
Карповець Юрій Анатолійович, учитель історії та
правознавства Глиннівського НВК «ЗНЗ І – ІІІ ст. – ДНЗ»
Березівської сільської ради.
Конспект уроку з курсу «Я досліджую світ» на тему: «Що я вмію і люблю?»
Марцинковська
Олена
Олександрівна,
вчителька
початкових класів Мирогощанської ЗОШ І – ІІІ ст.
Позакласний захід для учнів 2 класу «Моя країна - Україна», присвячений
30-річчю Незалежності України.
Чудінович Оксана Іванівна, вчителька початкових класів
Здолбунівська ЗОШ І – ІІІ ст. № 3.
Національно-патріотичне виховання школярів у процесі навчання історії.
Брень Тетяна Миколаївна, вчителька історії КухітськоВільського ліцею.
Конспект уроку з курсу «Я досліджую світ» у 1 класі. Тема тижня «Я і моя
Батьківщина». Тема дня «Мій рідний край».
Федчук Ніна Миколаївна, вчителька початкових класів
Городецького ліцею Сарненської міської ради.

Формування ціннісних орієнтирів учнів на уроці Нової
української школи.
Краса людських почуттів (за новелою В. Симоненка «Вино з троянд»).
Урок позакласного читання у 8 класі.
Булачок Алла Костянтинівна, учитель української мови і
літератури Вараського ліцею №3
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. Конспект уроку з
правознавства «Права дитини».
Карповець Юрій Анатолійович, учитель історії та
правознавства Глиннівського НВК «ЗНЗ І – ІІІ ст. – ДНЗ»
Березівської сільської ради.
Формування у дітей та молоді ціннісного ставлення до держави і
суспільства у процесі навчання суспільних дисциплін.
Кравчук Олена Володимирівна, вчителька суспільних
дисциплін Вараського ліцею №3.
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Суржик: мова для духовно бідних чи мова майбутнього?
Мельник О.М., вчитель української мови та літератури
Сарненської ЗОШ І – ІІІ ст. №4.
Гуртуймося навколо мови!
Хрящевська Надія Мефодіївна, вчителька української
мови та літератури Великовербченської ЗОШ I – III ст.
Національно-патріотичне виховання молоді засобами мистецтва.
Юзюк Оксана Леонідівна, вчителька мистецтва, педагогорганізатор КЗ «Олександрійська спеціалізована мистецька
школа-інтернат».
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

8

