ІНСТИТУТУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ
РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
РІВНЕНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІНСТИТУТУ
ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ
ЛАБОРАТОРІЯ «ТВОРЧА ОБДАРОВАНІСТЬ»

ПРОГРАМА
міжрегіональної науково-практичної інтернет-конференції
із теми

«Психолого-педагогічні особливості
формування професійної компетентності
педагогів, що працюють над
виявленням та розвитком креативних
можливостей дітей та підлітків засобами
методичної роботи закладів загальної
середньої освіти»
15 квітня – 10 травня 2018 року

Рівне

Учасники науково-практичної інтернет-конференції

 працівники управлінь освіти районних державних
адміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного
значення;
 науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів
післядипломної педагогічної освіти;
 завідувачі та методисти районних, міських, в ОТГ
методичних кабінетів та служб;
 науково-педагогічні та педагогічні працівники ВНЗ, ПТЗО,
ПЗО, ЗЗСО, ДЗО;
 представники
організацій.

державних

2

інституцій

та

громадських

Організаційний комітет
науково-практичної інтернет-конференції
Черній А.Л., ректор Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти.
Демченко В.В., завідувач Рівненським

регіональними

центром

Інституту обдарованої дитини НАПН України.
Гавлітіна Т.М., проректор з науково-педагогічної роботи 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
Рівненський регіональний центр Інституту обдарованої дитини
НАПН України
33028, м.Рівне, вул.В.Чорновола, 74
Тел. (0362) 64-96-60
E-mаil: demchenko1052@ukr.net
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Тематичні напрями роботи
науково-практичної інтернет-конференції
1. Теоретико-методологічні

проблеми

визначення

понять,

пов’язаних з «компетентністю педагога, що працює над пошуком та
реалізацією креативних можливостей дітей та підлітків».
2. Психолого-педагогічні, професійні та особистісні чинники
компетентності педагога, який веде пошук та реалізацію творчих
можливостей учнів.
3. Науково-методичне забезпечення формування компетентісних
характеристик педагога засобами та можливостями методичного
забезпечення у закладі освіти.
4. Особливості та практика

діяльності компетентного педагога,

який веде пошук та розвиток дитячих творчих обдарувань.
5. Обмін практичним досвідом організації методичної роботи у
закладі освіти щодо формування компетентностей педагога, що
працює з творчими обдаруваннями дітей.

Інформація про науково-практичну інтернет-конференцію
із

теми

«Психолого-педагогічні

професійної

компетентності

особливості

педагогів,

що

формування

працюють

над

виявленням та розвитком креативних можливостей дітей та
підлітків

засобами

методичної

роботи

закладів

загальної

середньої освіти»
Веб-портал «Освіта Рівненщини» http://rivneosvita.org.ua та
сайт РОІППО roippo.org.ua
4

Контактні особи
Демченко

В’ячеслав

Васильович,

завідувач

Рівненським

регіональними центром Інституту обдарованої дитини НАПН
України, тел. 050 375 51 64, 097 814 57 74, (організація конференції).
Басараба

Наталія

Анатоліївна,

завідувач

кабінету

інформаційно-комунікаційних технологій РОІППО, тел. (0362) 64-9664, (організаційно-технічний супровід).
Мова науково-практичної інтернет-конференції
Українська
Календар науково-практичної інтернет-конференції
-

15-25 квітня 2018 р. – подача матеріалів на конференцію

(заочний режим);
-

25-27 квітня 2018 р. – узагальнення та розміщення

матеріалів для обговорення у постерному режимі на сайті РОІППО та
тематичному форумі веб-порталу «Освіта Рівненщини»;
-

10 травня 2018 р. – розміщення спільно вироблених

методичних рекомендацій органам освіти, методичним службам
опорних шкіл та ОТГ,

закладами освіти та педагогами, щодо

ефективної організації пошуку та реалізації креативних можливостей
учнів.

Місце проведення науково-практичної інтернет-конференції
інформаційно-освітнє середовище веб-порталу «Освіта Рівненщини»,
інформаційне середовище сайту РОІППО
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Вітання

учасникам

конференцію

із

теми

науково-практичну

інтернет-

«Психолого-педагогічні

особливості

формування професійної компетентності педагогів, що працюють
над виявленням та розвитком креативних можливостей дітей та
підлітків

засобами

методичної

роботи

закладів

загальної

середньої освіти».
Гавлітіна Тетяна Миколаївна, проректор з
науково-педагогічної

роботи

Рівненського

обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.
Демченко

В’ячеслав

Васильович,

завідувач

Рівненським регіональними центром Інституту
обдарованої дитини НАПН України, філософії,
економіки

та

Рівненського

менеджменту
обласного

освіти
інституту

післядипломної педагогічної освіти, кандидат
педагогічних наук, доцент.
Психолого-педагогічні

особливості

компетентності

педагогічних

виявленням

розвитком

і

формування

кадрів,

креативних

які

професійної

працюють

над

можливостей

учнів,

засобами системи науково-методичної роботи
Демченко

В’ячеслав

Васильович,

завідувач

Рівненським регіональними центром Інституту
обдарованої дитини НАПН України, доцент
кафедри філософії, економіки та менеджменту
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освіти

Рівненського

обласного

інституту

післядипломної педагогічної освіти, кандидат
педагогічних наук, доцент
Компетентнісний підхід в підвищенні кваліфікації педагогів до
запровадження інклюзивної моделі навчання дітей з особливими
освітніми потребами
Савчук Людмила Олександрівна, завідувач
кафедри педагогіки, психології та корекційної
освіти Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, кандидат
педагогічних наук, доцент
Управління самоосвітньою діяльністю педагогів: етапи та їх
зміст
Лютко

Оксана

кафедри

Михайлівна,

філософії,

завідувач

економіки

та

менеджменту освіти Рівненського обласного
інституту

післядипломної

педагогічної

освіти, кандидат філософських наук, доцент
Сучасні

технології

розвитку

професійної

компетентності

вчителів в системі внутрішньогімназійної методичної роботи
Кішман Микола Володимирович, заступник
директора з науково-методичної роботи
Млинівської
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гуманітарної

гімназії

Млинівської

селищної

ради

Рівненської

області
Психолого-педагогічні,

професійні

та

особистісні

чинники

компетентності педагога, який працює з обдарованими дітьми
Василькова Світлана Іванівна, вчитель
географії,

практичний

Куйбишевського
комплексу
заклад

психолог

навчально-виховного

«загальноосвітній

І-ІІІ

ступенів

–

навчальний
дошкільний

навчальний заклад» Снігурівської районної
ради Миколаївської області
Психолого-педагогічні,

професійні

та

особистісні

чинники

компетентності педагога, який веде пошук та реалізацію творчих
можливостей учнів
Ковбасюк

Тетяна

Леонідівна,

доцент

кафедри педагогіки, психології та корекційної
освіти Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, кандидат
педагогічних наук
Використання засад теорії множинних інтелектів в практичній
діяльності педагога для пошуку обдарувань учнів
Снічук
викладач

Олена
кафедри
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Анатоліївна,

старший

суспільно-гуманітарної

освіти Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
Від креативного педагога до креативного учня або як тренувати
креативність
Овадюк

Олена

Олександрівна,

старший

викладач кафедри педагогіки, психології та
корекційної освіти Рівненського обласного
інституту

післядипломної

педагогічної

освіти
Педагогіка партнерства – ключовий компонент формули нової
української школи
Кузьмін Олена Євменівна, завідувач кабінету
роботи з обдарованими учнями Рівненського
обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти
Психолого-педагогічні

особливості

роботи

з

обдарованими

дітьми. Методи діагностування
Головіна

Вікторія

практичний

психолог

Олександрівна,
Казанківської

гуманітарної гімназіі Казанківської районної
ради Миколаївської області
Модель професійної компетентності педагога, який працює з
обдарованими дітьми
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Гурова Наталія В’ячеславівна, методист
кабінету роботи з обдарованими учнями
Рівненського

обласного

інституту

післядипломної педагогічної освіти
Формування пізнавальної активності та креативності учнів
(студентів) при використанні в навчальному процесі нових
інформаційних технологій
Семенів Наталія Любомирівна, заступник
директора з навчально-методичної роботи
гімназії №2 м. Івано-Франківська
Інформаційно-комунікаційна компетентність вчителя
Міщук

Лариса

Миколаївна,

учитель

англійської мови Мильчанської ЗОШ І - ІІІ
ступенів

Дубенського

району

Рівненської

області
Особливості та практика діяльності практичного психолога,
який веде пошук та розвиток дитячих творчих обдарувань
Мельничук Алла Миколаївна, практичний
психолог

Малодорогостаївського

Млинівської
області
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селищної

ради

ліцею

Рівненської

Упровадження інтерактивних технологій на уроках української
мови та літератури з обдарованими дітьми
Мельникович Галина Григорівна, старший
викладач

кафедри

суспільно-гуманітарної

освіти Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
Обмін практичним досвідом організації підходів до роботи з
обдарованими дітьми та молоддю в Галицькій гімназії
Фрейнак Людмила Василівна, заступник
директора з навчально-виховної роботи,
учитель української мови та літератури
Галицької гімназії Галицької районної ради
Івано-Франківської області
Інформаційне освітнє середовище закладу загальної середньої
освіти: проблеми, реалії, перспективи
Ворон Ольга Григорівна, старший викладач
кафедри

філософії,

менеджменту
обласного

освіти
інституту

економіки

Рівненського
післядипломної

педагогічної освіти, магістр управління
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та

Інформаційно-технічний супровід науково-практичної інтернетконференції
Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач
кабінету

інформаційно-комунікаційних

технологій

Рівненського

обласного

інституту

післядипломної

педагогічної

освіти
Підготовка

сертифікатів

учасникам

науково-практичної

інтернет-конференції
Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач
кабінету

інформаційно-комунікаційних

технологій

Рівненського

обласного

інституту

післядипломної

педагогічної

освіти,
Лимич

Максим

Андрійович,

методист

кабінету

інформаційно-комунікаційних

технологій

Рівненського

обласного

інституту

післядипломної

педагогічної

освіти
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