УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ПРОГРАМА
Серпневих педагогічних студій
для працівників районних, міських, в ОТГ
методичних служб,
керівників закладів загальної середньої освіти
обласного підпорядкування

з теми

«Домінанти науково-методичної роботи та
диверсифікація її форм із педагогічними
працівниками в умовах реалізації
Концепції «Нова українська школа»

20 серпня 2020 року
Рівне

Учасники
 працівники управління освіти і науки Рівненської обласної державної
адміністрації;
 працівники Рівненського
педагогічної освіти;

обласного

інституту

післядипломної

 представники органів управління освітою ОТГ;
 працівники районних, міських, в ОТГ методичних служб;
 керівники
закладів
підпорядкування;

загальної

середньої

освіти

обласного

 керівники методичних об’єднань із навчальних предметів та напрямів
освітньої діяльності (районів, міст, ОТГ).

Місце проведення, адреса:
Рівненський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти,
вул. Чорновола, 74,
м. Рівне
Україна
33028
e-mail: roippo.rv@ukr.net, kabkoord@gmail.сom
www.roippo.org.ua
2

СЕРПНЕВІ ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ
«ДОМІНАНТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЇЇ ФОРМ
ІЗ ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»
ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ СЕРПНЕВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ СТУДІЙ ІЗ ТЕМИ
«ДОМІНАНТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ
ЇЇ ФОРМ ІЗ ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА».
Набочук Олександр Юрійович, кандидат психологічних наук,
в. о. начальника управління освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації;
Черній Алла Леонідівна, кандидат політичних наук, доцент, ректор
Рівненського ОІППО.
СЕКЦІЯ 1. ЗАВІДУВАЧІ РАЙОННИХ, МІСЬКИХ МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ,
ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ОТГ, ЯКІ КООРДИНУЮТЬ
МЕТОДИЧНУ РОБОТУ, КЕРІВНИКИ ЗАКЛАДІВ ЗСО ОБЛАСНОГО
ПІДПОРЯДКУВАННЯ.
(актова зала РОІППО, 10:00).
Модератор секції:
Мельник Надія Адамівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії,
економіки та менеджменту освіти, проректор з науково-методичної роботи
Рівненського ОІППО.
Тема. Домінанти науково-методичної роботи та диверсифікація її форм для
професійної підтримки і розвитку педагогічних працівників в умовах реалізації
нової моделі мережевої взаємодії методичних служб Рівненщини.
Основні напрями діяльності Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти в умовах реформування освітньої галузі.
Черній Алла Леонідівна, кандидат політичних наук, доцент, ректор
Рівненського ОІППО.
Домінанти науково-методичної роботи та диверсифікація її форм для
професійної підтримки і розвитку педагогічних працівників закладів освіти в
умовах реалізації нової моделі мережевої взаємодії методичних служб
Рівненщини в 2020/2021 навчальному році.
Мельник Надія Адамівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
філософії, економіки та менеджменту освіти, проректор з науковометодичної роботи Рівненського ОІППО.
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Стан та перспективи підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів
у 2020/2021навчальному році.
Долід В’ячеслав Валентинович, кандидат історичних наук, доцент,
проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Рівненського
ОІППО.
Дискусійна зала з теми засідання секції «Домінанти науково-методичної роботи
та диверсифікація її форм для професійної підтримки і розвитку педагогічних
працівників в умовах реалізації нової моделі мережевої взаємодії методичних
служб Рівненщини».
Мельник Надія Адамівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
філософії, економіки та менеджменту освіти, проректор з науковометодичної роботи Рівненського ОІППО.
СЕКЦІЯ 2. ПОЧАТКОВА ОСВІТА (10:00).
Модератор секції:
Салтишева Вікторія Михайлівна, завідувач кабінету дошкільної, початкової та
спеціальної освіти Рівненського ОІППО.
Тема. Нові підходи до організації методичної підтримки вчителя початкових
класів в умовах освітніх викликів.
Стратегічні орієнтири діяльності методичної служби початкової школи
закладів освіти.
Салтишева Вікторія Михайлівна, завідувач кабінету дошкільної,
початкової та спеціальної освіти Рівненського ОІППО.
Підготовка вчителя до роботи в умовах дистанційного навчання.
Андрійчук Валентина Вікторівна, методист кабінету дошкільної,
початкової та спеціальної освіти Рівненського ОІППО.
Модель роботи керівника методичного об’єднання вчителів початкових класів
в умовах змін освітніх стандартів.
Цильке
Людмила
Олександрівна,
вчитель
Березнівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Березнівської районної ради.
Ефективні форми та методи роботи керівника методичного об’єднання
вчителів початкових класів в умовах Нової української школи.
Мельник Ярина Віталіївна, вчитель Дубенської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3 Дубенської міської ради.
Онлайн-дискусія «Шляхи модернізації методичної роботи з учителями
початкових класів».
Салтишева Вікторія Михайлівна, завідувач кабінету дошкільної,
початкової та спеціальної освіти Рівненського ОІППО.
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СЕКЦІЯ 3. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (10:00).
Модератор секції:
Піддубний Микола Адамович, методист кабінету суспільно-гуманітарних
предметів Рівненського ОІППО.
Тема. Науково-методичний супровід професійного розвитку вчителівсловесників в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»: домінанти
та вектори змін.
МОТИВАЦІЙНИЙ БЛОК
Визначення очікувань учасників вебінару, повідомлення теми й мети (записи в
чаті).
Презентація професійного словника вчителя ХХІ століття (мультимедійна
презентація).
Термінологічна розминка: тест на знання Закону України «Про освіту».
ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК
Домінанти та вектори змін сучасної методичної роботи в контексті Нової
української школи.
Піддубний Микола Адамович, методист кабінету суспільногуманітарних предметів Рівненського ОІППО.
Інноваційні форми й методи методичної роботи з педагогічними працівниками
в закладі загальної середньої освіти.
Протас Віта Володимирівна, керівник методичного об’єднання
вчителів української мови і літератури Крупецької ОТГ.
Рівні професійної компетентності вчителя та шляхи їх удосконалення (вправа
«склади пазли»).
Ковальчук Олена Анатоліївна, методист методичного центру
виконавчого комітету Мирогощанської сільської ради.
Модель учителя Нової української школи: професійні та особистісні якості.
Вертелецька Лідія Василівна, керівник Костопільського районного
методичного об’єднання вчителів української мови і літератури.
МЕТОДИЧНИЙ БЛОК
Система науково-методичного супроводу формування конкурентоспроможного
креативного педагога.
Борисюк Світлана Валеріївна, керівник Рівненського районного
методичного об’єднання вчителів української мови і літератури.
Дайджест сучасних методів корпоративного навчання педагогів.
Судік Валентина Іванівна, керівник Рокитнівського районного
методичного об’єднання вчителів української мови і літератури.
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Рекомендації щодо планування роботи в 2020/2021 навчальному році.
Піддубний Микола Адамович, методист кабінету суспільногуманітарних предметів Рівненського ОІППО.
Методичний діалог за темою вебінару: коментарі, пропозиції, запитання,
відповіді.
Учасники вебінару.
СЕКЦІЯ 4. ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА (10:00).
Модератор секції:
Лавренчук Марія Василівна, методист кабінету
предметів Рівненського ОІППО.

суспільно-гуманітарних

Тема. Домінанти науково-методичної роботи із зарубіжної літератури в період
сучасних викликів та посткарантинного періоду: створення багатопрофільного
інноваційного контенту і методичного кейсу.
Українська (мовно-літературна) освіта в умовах викликів.
Лавренчук Володимир Павлович, кандидат філологічних наук,
завідувач, доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти Рівненського
ОІППО.
Домінанти науково-методичної роботи із зарубіжної літератури в період
сучасних викликів та посткарантинного періоду: створення багатопрофільного
інноваційного контенту.
Лавренчук Марія Василівна, методист кабінету суспільногуманітарних предметів Рівненського ОІППО.
Презентація методичного кейсу змішаного навчання в умовах викликів та
посткарантинного періоду.
Лавренчук Марія Василівна, методист кабінету суспільногуманітарних предметів Рівненського ОІППО.
Мінітренінг «Урок зарубіжної літератури – урок щастя».
Лавренчук Марія Василівна, методист
гуманітарних предметів Рівненського ОІППО.

кабінету

суспільно-

СЕКЦІЯ 5. ІНОЗЕМНІ МОВИ (АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, ФРАНЦУЗЬКА,
ІСПАНСЬКА, ПОЛЬСЬКА) (10:00).
Модератори секції:
Кукла Ольга Володимирівна, Кушнерук Руслана Ігорівна, Чумак Надія Петрівна,
Козлишина Олеся Василівна, методисти кабінету суспільно-гуманітарних
предметів Рівненського ОІППО.
Тема. Інноваційні технології навчання іноземних мов в умовах реалізації
Концепції «Нова українська школа».
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Сучасні тенденції навчання іноземних мов у закладах ЗСО в 2020/2021
навчальному році.
Кукла Ольга Володимирівна, методист кабінету суспільногуманітарних предметів Рівненського ОІППО.
Змішане навчання як інноваційна форма організації освітнього процесу з
іноземних мов.
Кушнерук Руслана Ігорівна, методист кабінету суспільногуманітарних предметів Рівненського ОІППО.
Особливості використання дидактичних матеріалів з іноземних мов в умовах
дистанційного навчання.
Чумак Надія Петрівна, методист кабінету суспільно-гуманітарних
предметів, доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти Рівненського
ОІППО.
Як зацікавити учнів на уроках іноземної мови в умовах застосування
технологій дистанційного навчання? Зворотній зв’язок.
Козлишина Олеся Василівна, методист кабінету суспільногуманітарних предметів Рівненського ОІППО.
Дискусійна зала «Особливості організації дистанційного навчання іноземних
мов у 2020/2021 навчальному році».
Кукла Ольга Володимирівна, Кушнерук Руслана Ігорівна, Чумак Надія
Петрівна, Козлишина Олеся Василівна, методисти кабінету
суспільно-гуманітарних предметів Рівненського ОІППО.
Учасники секції.
Підсумки роботи секції.
Кукла Ольга Володимирівна, Кушнерук Руслана Ігорівна, Чумак Надія
Петрівна, Козлишина Олеся Василівна, методисти кабінету
суспільно-гуманітарних предметів Рівненського ОІППО.
СЕКЦІЯ 6. СУСПІЛЬНІ ПРЕДМЕТИ (10:00).
Модератор секції:
Фурман Віра Костянтинівна, завідувач
предметів Рівненського ОІППО.

кабінету

суспільно-гуманітарних

Тема. Домінанти науково-методичної роботи та диверсифікація її форм із
педагогічними працівниками в умовах реалізації Концепції «Нова українська
школа».
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Диверсифікація форм науково-методичної роботи з педагогічними
працівниками суспільствознавчої галузі в умовах реалізації Концепції «Нова
українська школа».
Фурман Віра Костянтинівна, завідувач кабінету суспільногуманітарних предметів Рівненського ОІППО.
Методичний супровід професійної діяльності вчителя суспільних предметів в
умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».
Авдимирець Лілія Анварівна, методист кабінету суспільногуманітарних предметів Рівненського ОІППО.
Використання онлайн-сервісу Web 2.0 Kahoot на уроках основ правознавства.
Пилипчук Тарас Костянтинович, вчитель історії і правознавства
Рівненського академічного ліцею «Престиж» імені Лілії Котовської
Рівненської міської ради.
Компетентнісний підхід у вимірі освітнього історичного краєзнавства.
Якубовська Наталія Петрівна, вчитель Дубенської загальноосвітньої
школи I-III ступенів № 1 Дубенської міської ради.
Мобільні технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках
історії.
Шилюк Мирослав Іванович, вчитель комунального закладу «Острозька
спеціальна школа № 1 I-III ступенів» Рівненської обласної ради.
Методична майстерня: «Створення компетентнісного освітнього простору
через урізноманітнення форм і методів уроку».
Учасники секції.
СЕКЦІЯ 7. МАТЕМАТИКА (10:00).
Модератори секції:
Пекарська Лариса Володимирівна, завідувач кабінету математики та технологій
Рівненського ОІППО;
Мельник Ганна Максимівна, методист кабінету математики та технологій
Рівненського ОІППО.
Тема. Науково-методичний супровід освітнього процесу з математики в умовах
освітніх змін.
Науково-методичний супровід вивчення математики в 2020/2021 навчальному
році в умовах освітніх змін.
Пекарська Лариса Володимирівна, завідувач кабінету математики та
технологій Рівненського ОІППО.
Використання сучасних методів навчання як складова підвищення професійної
компетентності вчителя математики в умовах Нової української школи.
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Мельник Ганна Максимівна, методист кабінету математики та
технологій Рівненського ОІППО.
Презентація обласного науково-методичного проєкту «Культурні коди
математики».
Марченко Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри природничо-математичної освіти Рівненського ОІППО.
Дискусійна зала (за темою секційного засідання).
Пекарська Лариса Володимирівна, завідувач кабінету математики та
технологій Рівненського ОІППО.
СЕКЦІЯ 8. ФІЗИКА (10:00).
Модератор секції:
Трофімчук Анатолій Борисович, завідувач кабінету природничих предметів
Рівненського ОІППО.
Тема. Домінанти науково-методичної роботи з керівниками методичних
об’єднань вчителів фізики як умова забезпечення якості підготовки педагогів у
контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».
Планування й організація освітнього процесу в закладах ЗСО на основі
типових освітніх програм.
Вибач Андрій Вікторович, головний спеціаліст управління освіти і
науки Рівненської ОДА.
Науково-методичний супровід вивчення курсів фізики та астрономії в
2020/2021 навчальному році.
Трофімчук Анатолій Борисович, завідувач кабінету природничих
предметів Рівненського ОІППО.
Використання мультимедійних засобів навчання на уроках фізики.
Сидорчик Катерина Михайлівна, вчитель Вараської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1.
Використання дидактичних засобів навчання на уроках астрономії.
Трофімчук Анатолій Борисович, завідувач кабінету природничих
предметів Рівненського ОІППО,
Ключник Віктор Васильович, методист КУ «Рівненський міський
методичний кабінет» Рівненської міської ради.
Підсумки роботи секції: запитання і відповіді.
Трофімчук Анатолій Борисович, завідувач кабінету природничих
предметів Рівненського ОІППО.
СЕКЦІЯ 9. ГЕОГРАФІЯ (10:00).
Модератор секції:
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Лис Юрій Володимирович,
Рівненського ОІППО

методист

кабінету

природничих

предметів

Тема. Пріоритетні напрями науково-методичної роботи з учителями географії
в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».
Теоретична частина
Реалізація навчально-методичного та технологічного інструментарію щодо
впровадження компетентнісно орієнтованого та діяльнісного підходів у
навчанні географії в закладах загальної середньої освіти Рівненської області.
Лис Юрій Володимирович, методист кабінету природничих предметів
Рівненського ОІППО.
Основні напрями змін у шкільній географії, пов’язані з розвитком цифровізації
та глобальними викликами.
Лис Юрій Володимирович, методист кабінету природничих предметів
Рівненського ОІППО.
Практична частина
Методи взаємодії з учнями під час дистанційного навчання географії.
Дащук Лілія Степанівна, вчитель географії КЗ «Рівненський обласний
науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради.
Особливості оцінювання та контролю учнів із географії в умовах дистанційного
навчання.
Барда Ольга Віталіївна, вчитель географії Рівненського природничоматематичного ліцею «Елітар» Рівненської міської ради.
Обговорення проблем та перспектив розвитку шкільної географічної освіти в
2020/2021 навчальному році.
Учасники секції.
Підсумки секції. Обмін думками. Вироблення методичних рекомендацій.
Учасники секції.
СЕКЦІЯ 10. ХІМІЯ (10:00).
Модератор секції:
Нестерук Галина Олександрівна, методист кабінету природничих предметів
Рівненського ОІППО.
Тема. Домінанти науково-методичної роботи та диверсифікація її форм із
вчителями хімії в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа.
Вектори змін методичної роботи в закладах загальної середньої освіти з хімії в
контексті реформування освіти в Україні.
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Нестерук Галина Олександрівна, методист кабінету природничих
предметів Рівненського ОІППО.
Особистісно-професійний розвиток учителя хімії в умовах реалізації Концепції
«Нова українська школа».
Волочнюк Маргарита Михайлівна, вчитель хімії Вараської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1.
Візуалізація освітнього процесу на уроках хімії.
Фещук Алла Антонівна, вчитель
Демидівської селищної ради.

хімії

Демидівського

ліцею

Підсумок роботи секції. Вправа «Отримання зворотної інформації».
Нестерук Галина Олександрівна, методист кабінету природничих
предметів Рівненського ОІППО.
Учасники секції.
СЕКЦІЯ 11. БІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ, ПРИРОДОЗНАВСТВО Й ОСНОВИ
ЗДОРОВ’Я (10:00).
Модератор секції:
Шагієва Раїса Радисівна, методист кабінету природничих предметів Рівненського
ОІППО.
Тема. Пріоритети та перспективи науково-методичної роботи з педагогічними
працівниками в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».
Вектори та домінанти науково-методичної роботи з педагогічними
працівниками в умовах реформування освітньої галузі.
Шагієва Раїса Радисівна, методист кабінету природничих предметів
Рівненського ОІППО.
Використання цифрових ресурсів для моніторингу науково-методичної роботи
з педагогічними працівниками (майстер-клас).
Шагієва Раїса Радисівна, методист кабінету природничих предметів
Рівненського ОІППО.
Підсумки роботи секції. Обмін думками. Вироблення методичних рекомендацій
(спільна робота з документом в Google).
Учасники секції.
СЕКЦІЯ 12. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРЕДМЕТ «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»
(10:00).
Модератор секції:
Профорук Михайло Юрійович, методист кабінету мистецтва та фізичної
культури Рівненського ОІППО.
11

Тема. Домінанти науково-методичної роботи та диверсифікація її форм із
педагогічними працівниками в умовах реалізації Концепції «Нова українська
школа».
Науково-методичний супровід процесу підвищення кваліфікації, науковометодичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності вчителів
фізичної культури в контексті Концепції «Нова українська школа».
Профорук Михайло Юрійович, методист кабінету мистецтва та
фізичної культури Рівненського ОІППО.
Психолого-педагогічні аспекти профілактики насильства та булінгу в
шкільному середовищі.
Папуша Владислав В’ячеславович, кандидат психологічних наук,
старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти
Рівненського ОІППО.
Пріоритети та перспективи акмеологічного зростання вчителя фізичної
культури в умовах диверсифікаційних змін.
Профорук Михайло Юрійович, методист кабінету мистецтва та
фізичної культури Рівненського ОІППО.
Відкрита дискусія з теми «Основні проблеми забезпечення ефективності
фізичного виховання учнів закладів ЗСО області».
Профорук Михайло Юрійович, методист кабінету мистецтва та
фізичної культури Рівненського ОІППО.
«Круглий стіл» із теми «Особливості методики викладання модуля «Теоретичні
відомості» на уроках фізичної культури у закладах ЗСО».
Учасники секції.
СЕКЦІЯ 13. МИСТЕЦТВО (10:00).
Модератор секції:
Моторна Оксана Степанівна, завідувач кабінету мистецтва та фізичної
культури Рівненського ОІППО.
Тема. Домінанти науково-методичної роботи та диверсифікація її форм із
вчителями предметів мистецької освітньої галузі в умовах реалізації Концепції
«Нова українська школа».
Нові професійні ролі та завдання сучасного вчителя мистецтва в умовах
освітніх змін.
Моторна Оксана Степанівна, завідувач кабінету мистецтва та
фізичної культури Рівненського ОІППО.
Особливості організації освітнього процесу на уроках мистецтва в 2020/2021
навчальному році в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».
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Моторна Оксана Степанівна, завідувач кабінету мистецтва та
фізичної культури Рівненського ОІППО.
Розвиток професійної майстерності вчителів музичного мистецтва в умовах
реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі.
Кісільчук Ірина Миколаївна, вчитель музичного мистецтва Рівненської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 16 Рівненської міської ради.
Особливості оцінювання навчальних результатів учнів з образотворчого
мистецтва у закладах ЗСО.
Бурець Олена Андріївна, вчитель образотворчого мистецтва
Рівненської української гімназії.
Дискусійна зала «Шляхи модернізації методичної роботи з учителями
мистецьких дисциплін у закладах ЗСО».
Учасники секції.
СЕКЦІЯ 14. ІНФОРМАТИКА (10:00).
Модератор секції:
Буняк Володимир Олександрович, методист кабінету математики та технологій
Рівненського ОІППО.
Тема. Теоретичні основи педагогічного дорадництва та методичної роботи,
диверсифікація її форм із педагогічними працівниками в умовах реалізації
Концепції «Нова українська школа».
Науково-методичний супровід вивчення базового курсу інформатики за
оновленими навчальними програмами в 2020/2021 навчальному році
Буняк Володимир Олександрович, методист кабінету математики та
технологій Рівненського ОІППО.
Необхідність реформування курсу інформатики в початковій школі у контексті
подальшого розвитку нової української школи.
Тимощук Оксана Петрівна, методист кабінету інформаційнокомунікаційних технологій Рівненського ОІППО.
Обговорення нових нормативних документів щодо інформатизації та
комп’ютеризації закладів ЗСО.
Вибач Андрій Вікторович, головний спеціаліст управління освіти і
науки Рівненської ОДА.
Підведення підсумків роботи секції: запитання та відповіді.
Буняк Володимир Олександрович, методист кабінету технологій
Рівненського ОІППО.
СЕКЦІЯ 15. ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ (10:00).
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Модератори секції:
Люшина Валентина Миколаївна, Сорочиц Анатолій Степанович, методисти
кабінету математики та технологій Рівненського ОІППО.
Тема. Дистанційні TECHNOлогії трудового навчання.
Науково-методична підтримка вчителів трудового навчання, технологій в
умовах освітніх змін.
Люшина Валентина Миколаївна, методист кабінету математики та
технологій Рівненського ОІППО.
Науково-методичний супровід вчителів предметів освітньої галузі «Технології»
в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».
Сорочиц Анатолій Степанович, методист кабінету математики та
технологій Рівненського ОІППО.
Практико орієнтований підхід до вибору онлайн-інструментів на уроках
трудового навчання.
Мачелюк Світлана Валеріївна, вчитель трудового навчання,
технологій
Білашівського
навчально-виховного
комплексу:
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад
Здолбунівського району, учитель-методист.
Реалізація творчих, дослідницьких проєктів у професійній діяльності вчителя
технологій.
Чандик Людмила Іванівна, вчитель технологій Вовковиївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Демидівського району, учительметодист.
Обговорення проблем та перспектив розвитку шкільної технологічної освіти в
2020/2021 навчальному році.
Учасники секції.
СЕКЦІЯ 16. ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ І СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА (10:00).
Модератор секції:
Мельник Юлія Василівна, завідувач навчально-методичного кабінету психологічної
служби Рівненського ОІППО.
Тема. Організаційно-методичний супровід діяльності практичних психологів і
соціальних педагогів закладів освіти в умовах вимушеної деривації у суспільстві.
Пріоритетні напрями діяльності психологічної служби в умовах швидкої
трансформації освіти.
Мельник Юлія Василівна, завідувач навчально-методичного кабінету
психологічної служби Рівненського ОІППО.
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Організація корекційної роботи працівників психологічної служби зі
здобувачами освіти в онлайн-форматі.
Назаревич Вікторія В’ячеславівна, кандидат психологічних наук,
доцент кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського
державного гуманітарного університету.
Проблеми та перспективи проведення Всеукраїнського конкурсу авторських
програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій
школі» у номінаціях: «Корекційні програми», «Розвивальні програми».
Мельник Юлія Василівна, завідувач навчально-методичного кабінету
психологічної служби Рівненського ОІППО.
СЕКЦІЯ 17. ВИХОВНА РОБОТА ТА ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА (10:00).
Модератори секції:
Джаман Таміла Вікторівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кабінету
виховної роботи та позашкільної освіти Рівненського ОІППО;
Давидюк Наталія Юріївна, кандидат педагогічних наук, методист кабінету
виховної роботи та позашкільної освіти Рівненського ОІППО.
Тема. Домінанти виховної роботи та позашкільної освіти в умовах реалізації
Концепції «Нова українська школа».
Актуальні питання виховної роботи в області.
Джаман Таміла Вікторівна, кандидат педагогічних наук, завідувач
кабінету виховної роботи та позашкільної освіти Рівненського ОІППО.
Науково-методичний супровід та сучасні тенденції розвитку позашкільної
освіти.
Давидюк Наталія Юріївна, кандидат педагогічних наук, методист
кабінету виховної роботи та позашкільної освіти Рівненського ОІППО.
Виховна система сучасного закладу освіти: проблеми та шляхи формування.
Мінакова Наталія Георгіївна, методист кабінету виховної роботи та
позашкільної освіти Рівненського ОІППО.
Дискусійна платформа «Домінанти виховної роботи та позашкільної освіти в
умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».
Учасники секції.
СЕКЦІЯ 18. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (10:00).
Модератор секції:
Шишолік Лілія Андронівна, методист кабінету дошкільної, початкової та
спеціальної освіти Рівненського ОІППО.
Тема. Сучасні підходи до організації та змісту методичної роботи з
педагогічними та керівними кадрами закладів дошкільної освіти.
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Актуальні питання розвитку дошкільної освіти в області.
Лукащук Лідія Олександрівна, головний спеціаліст відділу загальної
середньої та дошкільної освіти управління освіти і науки Рівненської
ОДА.
Вимоги до педагогічної діяльності педагогічних працівників закладів
дошкільної освіти.
Лютко Оксана Михайлівна, кандидат філософських наук, завідувач,
доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти
Рівненського ОІППО.
Організація діяльності закладів дошкільної освіти в 2020/2021 навчальному
році.
Шишолік Лілія Андронівна, методист кабінету дошкільної,
початкової та спеціальної освіти Рівненського ОІППО.
Дайджест новинок методичної літератури.
Бойко Ольга Миколаївна, спеціаліст зі зв’язків із громадськістю та
пресою видавництва «Ранок».
СЕКЦІЯ 19. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ (10:00).
Модератор секції:
Кузьмін Олена Євменівна, завідувач кабінету роботи з обдарованими учнями
Рівненського ОІППО.
Тема. Організація науково-методичної роботи та диверсифікація її форм щодо
супроводу вчителя до роботи з обдарованими учнями в умовах реалізації
концепції «Нова українська школа».
Формування професійних компетентностей педагога, який працює з
обдарованими учнями в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».
Гурова Наталія В’ячеславівна, методист кабінету роботи з
обдарованими учнями Рівненського ОІППО.
Організація науково-методичної роботи із вчителями, які працюють з
інтелектуально обдарованими учнями в закладі ЗСО.
Кузьмін Олена Євменівна, завідувач кабінету роботи з
обдарованими учнями Рівненського ОІППО.
Презентація онлайн-школи для обдарованих учнів закладів ЗСО області.
Кузьмін Олена Євменівна, завідувач кабінету роботи
обдарованими учнями Рівненського ОІППО.
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