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ППООРРЯЯДДООКК  РРООББООТТИИ  

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ  
8 червня 2021 р. 

м. Хмельницький, вул. Озерна, 14 

 

930 – 1000  Реєстрація учасників пленарного засідання 

1000 – 1020  Відкриття конференції 

1020 – 1200  Пленарне засідання у режимі веб-конференції 

1300 – 1500  Секційні засідання у режимі веб-конференції 

 

Приєднання до пленарного засідання онлайн-конференції у 

Google-Meet за покликанням: https://meet.google.com/nzb-ppym-jov 

ДДлляя  ууччаассннииккіівв  ккооннффееррееннццііїї,,  яяккіі  ннее  ппллааннууююттьь  ббррааттии  ууччаассттьь  вв  

ооббггооввоорреенннніі  ддооппооввііддеейй  ннаа  ппллееннааррннооммуу  ззаассііддаанннніі,,  ппррооппооннууєєммоо  

ппеерреегглляяддааттии  ппллееннааррннее  ззаассііддаанннняя  ооннллааййнн  ннаа  YYoouuTTuubbee--ккааннаалліі  ііннссттииттууттуу  ззаа  

ппооккллииккаанннняямм::  hhttttppss::////yyoouuttuu..bbee//rrLL22ppnnQQyyMMnnqqcc  

  
  

РРЕЕГГЛЛААММЕЕННТТ    
Доповідь – до 15 хвилин 

Виступ, повідомлення – до 8 хвилин 

Участь у дискусії – до 3 хвилин 

Пропозиції – до 3 хвилин 

https://meet.google.com/nzb-ppym-jov
https://youtu.be/rL2pnQyMnqc
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ТТЕЕММИИ  ДДЛЛЯЯ  ООББГГООВВООРРЕЕННННЯЯ  
  

 Проблеми модернізації шкільної історичної освіти в умовах 

реформування української школи: зміст, технології, форми і 

методи. 

 Актуальний формат впровадження методів навчання в 

інтегрованому курсі «Громадянська освіта». 

 Вчитель української мови. Навчання по-новому: творчість, 

креативність, нешаблонність. 

 Інструментарій вчителя літератури в епоху освітніх змін. 

 Мистецька освіта в сучасному навчальному просторі. 

 Сучасні уроки іноземної мови: прийоми та інструменти 

ефективної взаємодії учасників освітнього процесу. 

  

  

  

  

  

  

  

  

ММааттееррііааллии  ккооннффееррееннццііїї  ((ппррооггррааммаа,,  ззббііррнниикк  ссттааттеейй,,  ссееррттииффііккааттии  

ууччаассннииккіівв))  ббууддее  ррооззммііщщеенноо  ззаа  ппооккллииккаанннняямм::  

hhttttppss::////ddrriivvee..ggooooggllee..ccoomm//ddrriivvee//ffoollddeerrss//11yy66cc77wwppTTDDmmUUwwqqaaRRAAzzttzzppeekkyyuuOO00DD

vv44MMBBwwgg??uusspp==sshhaarriinngg  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1y6c7wpTDmUwqaRAztzpekyuO0Dv4MBwg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y6c7wpTDmUwqaRAztzpekyuO0Dv4MBwg?usp=sharing
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ППЛЛЕЕННААРРННЕЕ  ЗЗААССІІДДААННННЯЯ  

  
88  ЧЧЕЕРРВВННЯЯ  22002211  рр.. 

1000 – 1200 

 (у режимі веб-конференції) 

 

Модератори: 

Вашеняк Ірина Богданівна, проректор Хмельницького ОІППО, 

кандидат історичних наук, доцент 

Пулатова Людмила Йосипівна, завідувач кафедри теорії та методик 

суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО, кандидат 

філологічних наук 

Коцюбан Ілля Іванович, методист науково-методичного центру 

викладання інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і 

дистанційного навчання Хмельницького ОІППО 

  

  

ВВІІДДККРРИИТТТТЯЯ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ  
 

Очеретянко Віктор Іванович 

Ректор Хмельницького ОІППО, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник 

 

 

ВВІІТТААЛЛЬЬННЕЕ  ССЛЛООВВОО  
 

Фасоля Олег Іванович 

Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної 

державної адміністрації, кандидат педагогічних наук 
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ППЛЛЕЕННААРРННЕЕ  ЗЗААССІІДДААННННЯЯ  
 

Ляшенко Олександр Іванович 

Академік-секретар відділення загальної середньої освіти 

Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних 

наук, професор, академік НАПН України 

Державний стандарт базової середньої освіти: чим він 

відрізняється від попередніх? 

 

Гайдамака Олена Василівна 
Начальник відділу наукового та навчально-методичного 

забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій українській школі 

Інституту модернізації змісту освіти 

Нова українська школа: перезавантаження 

 

Ремех Тетяна Олексіївна 

Завідувач відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних 

наук 

Види діяльності учнів у навчанні громадянської освіти 

 

Голуб Ніна Борисівна 

Головний науковий співробітник відділу навчання української мови 

та літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук 

України, доктор педагогічних наук, професор 

Особливості компетентнісного навчання української мови в 

закладах загальної середньої освіти 
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Снєгірьова Валентина Василівна 

Старший науковий співробітник відділу навчання мов національних 

меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник 

Мета і завдання курсу «Зарубіжна література» в контексті 

реалізації нового освітнього Державного стандарту 

 

Пасічник Олександр Сергійович 

Старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов 

Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Міжкультурна компетентність як складова іншомовної 

підготовки  

 

Кришмарел Вікторія Юріївна 

Старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти 

Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, 

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник 

Особливості впровадження предметів морального спрямування 

відповідно до чинного Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти (станом на кінець квітня 2021 р.) 

  

Гіджеліцький Ігор Казимирович 

Перший проректор Хмельницького ОІППО, регіональний 

координатор впровадження нового державного стандарту в ЗЗСО 

Хмельницької області 

Впровадження нового державного стандарту в закладах загальної 

середньої освіти Хмельниччини 

 



Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція  
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Галас Антоніна Вікторівна, 

Методист НМЦ професійного розвитку керівних та педагогічних 

працівників установ ЗДО та ЗЗСО Хмельницького ОІППО 

Перші підсумки впровадження Нового державного стандарту 

початкової освіти 

 

Британ Юлія Володимирівна 
Доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання 

Чернігівського ОІППО імені К. Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук 

Медіа-ресурси як засіб удосконалення іншомовної комунікативної 

компетентності в здобувачів базової середньої освіти 

 

Матюшкіна Тетяна Павлівна 
Доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання 

Чернігівського ОІППО імені К. Д. Ушинського, кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Використання тренувальних завдань із методики навчання 

літератури на курсах ПК як засіб підвищення професійної 

компетентності учителя-словесника 

  

Вікторіна Олена Миколаївна 

Старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти 

Кіровоградського ОІППО імені Василя Сухомлинського, кандидат 

філологічних наук  

Візуалізація на уроках української мови  

 

Вашеняк Ірина Богданівна 

Проректор Хмельницького ОІППО, кандидат історичних наук, 

доцент 

Ключові компетентності як основа формування культури безпеки 

учнівської молоді 
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Пулатова Людмила Йосипівна 

Завідувач кафедри теорії та методик суспільно-гуманітарних 

дисциплін Хмельницького ОІППО, кандидат філологічних наук 

Сучасний урок літератури в контексті світового досвіду 

 

Місінькевич Олеся Михайлівна 

Доцент кафедри теорії та методик суспільно-гуманітарних 

дисциплін Хмельницького ОІППО, кандидат філологічних наук, доцент  

«Відкрита інтерпретація» художнього тексту в контексті 

літературної освіти 

 

Надія Чернуха, професорка кафедри соціальної реабілітації та соціальної 

педагогіки факультету психології, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, докторка педагогічних наук, професорка 

Соціальні проблеми модернізації української освіти  
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

СЕКЦІЯ «УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА.  

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. МИСТЕЦТВО. ЕТИКА» 

 
Приєднання у Google Meet за покликанням: 

https://meet.google.com/nzb-ppym-jov 

 

ПОЧАТОК о 1300 

 

Модератори: 

Пулатова Людмила Йосипівна, завідувач кафедри теорії та методик 

суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО, кандидат 

філологічних наук 

Місінькевич Олеся Михайлівна, доцент кафедри теорії та методик 

суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО, кандидат 

філологічних наук, доцент 

Махмутова Анжела Євгеніївна, старший викладач кафедри теорії та 

методик суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО 

Манзюк Світлана Андріївна, старший викладач кафедри теорії та методик 

суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО 

 
 

ВИСТУПИ  

 
Шестопалова Наталія Петрівна, заступник директора з навчальної роботи 

Понінківського НВК, вчитель зарубіжної літератури та російської мови, 

старший учитель 

Професійне самовдосконалення вчителя в умовах реформування 

освітніх процесів 

https://meet.google.com/nzb-ppym-jov
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Грідіна Альона Анатоліївна, вчитель музичного мистецтва Дунаєвецької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 

Body percussion як метод активного навчання на уроках музичного 

мистецтва 

 

Самковський Микола Павлович, вчитель української мови і літератури 

ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 м. Славути, старший учитель 

Проблеми вивчення української літератури під час дистанційного 

навчання 

 

Хлібовський Вадим Йосипович, вчитель мистецтва Кам’янець-

Подільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 

Використання техніки Body Percussion на уроках мистецтва 

 

Васьківська Юлія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Славутської 

гімназії № 3 Славутської міської ради, старший вчитель 

Змінити себе в епоху освітніх змін 

 

Галянт Зінаїда Олександрівна, вчитель української мови і літератури 

Голозубинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Дунаєвецької міської ради 

Інструментарій вчителя літератури в епоху освітніх змін 

 

Степанюк Юлія Анатоліївна, вчитель мистецтва Довжоцького НВК, 

старший вчитель 

Проєкт «Відродження народного ткацтва на Поділлі» 

 

Гуменюк Лариса Леонідівна, вчитель зарубіжної літератури 

Колубаївського НВК  Гуменецької сільської ради Кам’янець-Подільського 

р-ну, вчитель вищої категорії 

Реалізація наскрізної лінії «Здоров’я і безпека» на уроках 

літератури 



Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція  

 

 

«Розвиток професійних компетентностей учителів предметів суспільно-
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Сімаковська Тетяна Володимирівна, вчитель музичного мистецтва 

Кам’янець-Подільського НВК №14 

Патріотичне виховання учнів засобами музичного мистецтва 

 

Лоза Тетяна Вячеславівна, вчитель мистецтва Грушківського ліцею 

Староушицької селищної ради 

Формування національної свідомості, патріотизму майбутніх 

громадян України на уроках мистецького спрямування шляхом 

використання народно-культурної спадщини Поділля 

 

Махмутова Анжела Євгеніївна, старший викладач кафедри теорії та 

методик суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО 

Творчість учителя у формуванні мистецьких знань школярів 

 

Манзюк Світлана Андріївна, старший викладач кафедри теорії та методик 

суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО 

Мовно-літературна освітня галузь: формування позитивної 

мотивації учнів до навчання на уроках словесності 

 

Бабак Марина Миколаївна, вчитель української мови та літератури 

Хмельницького НВК № 2 

Формування життєвих компетентностей в освітньому процесі 

на уроках української мови та літератури 
 

Білецька Галина Василівна, вчитель зарубіжної літератури Славутського 

НВК СЗОШ ліцей «Успіх», вчитель-методист 

Визначення кола читацької зацікавленості учнів-«пілотників» 

НУШ 
 

Боярська Любов Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури 

Міцівецької гімназії Новодунаєвецької ТГ 

Квест як інноваційна форма організації ігрового навчання 

 



Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція  
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Бояршинова Світлана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Кам’янець-

Подільської СЗОШ № 5. з поглибленими вивченням інформатики, вчитель-

методист 

Шех О.В. вчитель англійської мови Кам’янець-Подільської СЗОШ № 5 з 

поглибленими вивченням інформатики, старший вчитель  

Інтегрована майстерня (технологія зустрічних зусиль) 

 

Вараниця Любов Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури Хмельницького 

НВК № 4, вчитель-методист 

Сучасні здобувачі освіти та нестандартне мислення і креативний 

підхід до вирішення проблеми 

 

Вітрук Оксана Василівна, вчитель української мови та літератури 

Кам’янець-Подільського НВК №14 

Синергетичний підхід до викладання предметів української 

словесності як запорука успішної підготовки до ЗНО 

 

Герасимчук Надія Леонідівна, вчитель української мови та літератури 

Хмельницького НВК № 4, вчитель-методист 

Творчість, креативність, нешаблонність у роботі вчителя-

філолога 

 
Касянчук Валентина Іванівна, вчитель української мови та літератури 

Шепетівського НВК, старший вчитель 

Технологія проблемного навчання на уроках української мови та 

літератури 
 

Качерай Людмила Миколаївна, вчитель української мови та літератури 

Стуфчинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Лісовогринівецької сільської ради 

Інструментарій вчителя літератури в епоху освітніх змін 



Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція  

 

 

«Розвиток професійних компетентностей учителів предметів суспільно-

гуманітарного циклу в контексті впровадження нового Державного стандарту 

базової середньої освіти»  
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Каштанова Олена Едуардівна, вчитель зарубіжної літератури 

Стуфчинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Лісовогринівецької сільської ради 

Хмельницького району, старший вчитель 

Креалізовані тексти на уроках літератури як фактор активізації 

читацької діяльності 

 

Ковальська Оксана Павлівна, завідувач кафедри теорії й методик 

дошкільної та початкової освіти Хмельницького ОІППО, кандидат 

педагогічних наук 

Розвиток професійної компетентності педагога: проблеми та 

перспективи в системі післядипломної педагогічної освіти регіону 

 

Ковальчук Ольга Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури Славутського 

ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради, вчитель-методист 

Від теорії до практики. Реалізація емоційно-ціннісної змістової 

лінії літературної компетентності під час уроку дискусії за оповіданням 

Майка Гелпріна «Свіча горіла»  

 
Лисюк Галина Василівна, вчитель української мови та літератури 

Богдановецького НВК 

Викладання української мови в 5-9 класах 

 

Личик Іван Якович, вчитель мистецтва Славутського ліцею ІІ-ІІІ ступенів 

Хмельницької обласної ради 

Семенюк Галина Миколаївна, вчитель мистецтва Славутського ліцею ІІ-ІІІ 

ступенів Хмельницької обласної ради 

Роль мистецтва в сучасному освітньому просторі 

 

Ліморенко Олена Валеріївна, вчитель музики і мистецтва Ружичанського 

ліцею 

Застосування музикотерапії на уроках музичного мистецтва 



Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція  
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Ліпінська Наталія Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури 

Старокостянтинівського НВК 

Проблеми дистанційного навчання 

 

Малишко Ірина Володимирівна, вчитель української мови та літератури 

Опорного закладу освіти «Грицівський ліцей» Грицівської селищної ради 

Шепетівського району 

Урок української літератури як один із засобів формування 

емоційного інтелекту 

 

Мусійчук Євгена Василівна, вчитель української мови та літератури 

Судилківського ліцею Судилківської сільської ради Шепетівського району, 

старший вчитель 

Слово як основний інструмент уроку української літератури 

 
Небеленчук Ірина Олександрівна, старший викладач кафедри теорії і 

методики середньої освіти Комунального закладу «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» 

Особливості аналітичної діяльності у процесі роботи над 

ліричним твором на прикладі поезії Людмили Юферової 

 

Олійник Лілія Василівна, вчитель української мови та літератури 

Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 21, вчитель-методист 

Навчання української мови по-новому: через формування в 

здобувачів освіти soft skills (м’яких навичок) 

 

Погребняк Світлана Василівна, вчитель зарубіжної літератури 

Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 імені Олега Ольжича 

Особливості уроку в школі гуманної педагогіки 

 

Романчук Віра Ростиславівна, вчитель української мови та літератури 

Горицького ліцею Берездівської сільської ради 

Інструментарії вчителя літератури в епоху освітніх змін 



Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція  
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Синюк Валерій Анатолійович, вчитель зарубіжної літератури 

Антонінського ліцею Антонінської селищної ради Хмельницького району, 

вчитель-методист 

Креолізовані тексти як засіб активізації читацької діяльності 

здобувачів освіти 

 

Сопронюк Василь Андрійович, вчитель української мови та літератури 

Білогородської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ізяславської міської ради 

Як залучити школярів до читання 

 
Сніховська Надія Андріївна, вчитель образотворчого мистецтва 
Судилківського ліцею, вчитель-методист 

Розвиток креативних компетенцій учнів на уроках образотворчого  

мистецтва 

 

Степанова Анжела Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури 

Ружичанського ліцею Хмельницького району 

Використання соціальних мереж для популяризації світової 

літератури серед дітей та молоді 

 

Тарасюк Світлана Володимирівна, вчитель української мови та літератури 

Славутського ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради, старший 

вчитель 

Ющук Любов Іванівна, вчитель української мови та літератури 

Славутського ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради, вчитель-

методист 

 Інструментарій вчителя української літератури в епоху освітніх 

змін 

 

Ткаченко Валентина Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури 

Старокостянтинівського НВК 

Вивчення зарубіжної літератури в умовах дистанційного навчання 



Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція  
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Фабрицька Світлана В’ячеславівна, вчитель української мови та 

літератури Нетішинського НВК, вчитель-методист 

Візуалізація як елемент інструментарію сучасного вчителя 

 

Федік Жанна Леонідівна, вчитель зарубіжної літератури гімназії № 2 

м.Хмельницького, вчитель-методист 

Інструментарій вчителя літератури в епоху освітніх змін 

 

Франків Ірина Василівна, вчитель мистецтва Кам’янець-Подільського 

НВК № 14, старший вчитель 

Навчання вміння бачити прекрасне (теми уроків мистецтва у 8-10 

класах) 

 
Фрич Руслана Михайлівна, вчитель української мови та літератури 

Ружичанського ліцею Розсошанської сільської ради Хмельницького району 

Сучасні освітні інструменти вчителя-словесника 

 
Янчук Валентина Валентинівна, вчитель української мови та літератури 

Буртинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Українська мова як один із основних предметів у ЗЗСО 

 

 



Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція  
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СЕКЦІЯ «ІНОЗЕМНІ МОВИ» 
 

Приєднання у Google Meet за покликанням: 

https://meet.google.com/cjt-ktje-rbm 

  

ПОЧАТОК о 1300 

 

Модератори: 

Луценко Лариса Петрівна, старший викладач кафедри теорії та методик 

суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО 

Мороз Тетяна Віталіївна, старший викладач кафедри теорії та методик 

суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО 

 

ВИСТУПИ 

 
Луценко Лариса Петрівна, старший викладач кафедри теорії та методик 

суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО 

Мороз Тетяна Віталіївна, старший викладач кафедри теорії та методик 

суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО 

Дигіталізація навчального процесу з формування комунікативної 

компетентності здобувачів освіти на уроках іноземної мови 

 

Фасуляк Анжела Вікторівна, вчитель англійської мови НВК №9 

м. Хмельницького  

Формування комунікативної компетентності учнів з 

використанням сучасних форм роботи і засобів ІТГ 

 

Шевчук Софія Олександрівна, вчитель англійської мови Голозубинецької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Вмотивована діяльність учнів на уроках англійської мови як 

запорука успішного навчання 

https://meet.google.com/cjt-ktje-rbm


Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція  
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Навроцька Любов Григорівна, вчитель англійської мови НВК №2 

м. Хмельницького 

Формувальне оцінювання на уроках англійської мови 

 

Троян Юлія Ростиславівна, вчитель англійської мови Хмельницького 

колегіуму №16 

Участь у міжнародному проєкті eTwinning – підвищення 

мотивації до навчання 

 

Скора Тетяна Григорівна, вчитель німецької мови 

Старокостянтинівського НВК ім. Героя України С. М. Бондарчука 

Використання Pinterest на уроках німецької мови 

 

Драганюк Тетяна Миколаївна, вчитель англійської мови НВК «СЗОШ, 

ліцей «Успіх» м. Славути 

Впровадження елементів E-learning в освітній простір уроку 

 

Міхтєєва Ольга Олександрівна, вчитель англійської мови Шепетівського 

НВК ім. Героя України М. Дзявульського Хмельницької області 

How to bring joy into teaching and learning 

 

Гула Леся Ігорівна, вчитель англійської мови Стуфчинецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Лісовогринівецької сільської ради, кандидат філологічних наук 

Використання онлайн-сервісу EdPuzzle для підготовки завдань з 

англійської мови під час дистанційного навчання 

 

Мединська Аліна Валентинівна, вчитель англійської мови Технологічного 

багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми класами імені Артема Мазура, 

доктор філософії 

Викладання іноземних мов у контексті зарубіжного досвіду 

 



Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція  
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базової середньої освіти»  
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Дмитро Костенко, асистент кафедри іноземних мов математичних 

факультетів Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, доктор філософії в галузі державного управління 

Формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців 

з ІТ у процесі вивчення іноземної мови в освітньому середовищі закладу 

вищої освіти 

 

Ірина Кудінова, викладачка іноземних мов Київського хореографічного 

коледжу 

Формування професійних компетентностей майбутніх 

хореографів на заняттях з іноземних мов в освітньому середовищі 

коледжу  

 

Людмила Кучерява, доцент кафедри іноземних мов математичних 

факультетів  Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, доцент 

Формування комунікативних навичок майбутніх фахівців з ІТ-

технологій засобами іноземної мови в освітньому середовищі ЗВО 

 

Інна Дяченко, вчитель іноземної мови КУ Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №10, вчитель вищої категорії 

Використання ІКТ на уроках іноземної мови 
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СЕКЦІЯ «ІСТОРІЯ. ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА» 
 

Приєднання у Google Meet за покликанням: 

 https://meet.google.com/ypz-news-nyn 

 

ПОЧАТОК о 1300 

Модератори: 

Кенц Галина Іванівна, старший викладач кафедри теорії та методик 

суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО 

Ратушняк Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри теорії та 

методик суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО 

 

 

ВИСТУПИ 

 

Філінюк Анатолій Григорович, завідувач кафедри історії України 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

доктор історичних наук, професор, академік АН ВО України, заслужений 

діяч науки і техніки України, почесний краєзнавець України,  

Климчук Юрій Аркадійович, вчитель історії Кульчієвецького ліцею 

Слобідко-Кульчиєвецької об’єднаної територіальної громади, доктор 

філософії за спеціальністю історія та археологія 

Транснаціональний підхід до вивчення вітчизняної історії в НУШ на 

прикладі європейського Руху Опору в роки Другої світової війни 

 

Ганаба Світлана Олександрівна, професор кафедри психології, 

педагогіки та соціально-економічних дисциплін НАДПСУ ім. 

Б. Хмельницького, доктор філософських наук, професор 

Ганаба Василь Васильович, вчитель історії та суспільних дисциплін 

Кам’янець-Подільського НВК №14, вчитель вищої категорії, вчитель-

методист, «Заслужений вчитель України» 

Особливості використання методів технології критичного 

мислення на уроках громадянської освіти 

https://meet.google.com/ypz-news-nyn
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Студенець Олена Анатоліївна, старший викладач кафедри теорії та 

методики початкової та дошкільної освіти Хмельницького ОІППО, кандидат 

педагогічних наук 

Особливості методики сформованості педагогічної культури 

вчителя загальноосвітнього навчального закладу 
 

Довга Тетяна Сергіївна, консультант ЦПРПП Комунальної установи 

«ЦПРПП Долинської міської ради» 

Проблеми модернізації шкільної історичної освіти в умовах 

реформування української школи: зміст, технології, форми і методи 
 

Кенц Галина Іванівна, старший викладач кафедри теорії та методик 

суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО 

Професійний стандарт учителя як траєкторія та орієнтир 

власного професійного розвитку 
 

Ратушняк Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри теорії та 

методик суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького ОІППО 

Громадянська освіта: інноватика та перспективи розвитку в 

освітньому середовищі 
 

Язвінська Наталія Анатоліївна, вчитель історії Черчецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Чемеровецької об’єднаної територіальної громади 

Державний стандарт базової середньої освіти – основа для 

реалізації реформи «Нова українська школа» в 5-9 класах 
 

Воронюк Людмила Алімівна,  вчитель історії  Кам’янець-Подільської  

спеціалізованої І-ІІІ ступенів  ЗОШ №5, вчитель-методист 

Обов’язкові результати навчання учні: вимоги, компоненти та 

орієнтири для оцінювання 
 

Кошка Оксана Анатоліївна, вчитель історії Іванковецького ліцею 

Хмельницької територіальної громади 

Реалізація гуманістичного потенціалу історичної освітньої галузі 

в контексті впровадження нового державного стандарту 



Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція  
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Кальватинська Євгена Петрівна, вчитель історії Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4 Дунаєвецької міської ради 

Інтерактивні хмарні сервіси на уроках історії як інструмент 

формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя та 

учня 

 

Матвєєв Андрій Юрійович, завідувач циклової комісії суспільних 

дисциплін Відокремленого структурного підрозділу «Хмельницький 

торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного 

торговельно-економічного університету», член НСКУ 

Дзізінський Микола Сергійович, викладач Відокремленого структурного 

підрозділу «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж 

Київського національного торговельно-економічного університету» 

Формування історичної пам’яті здобувачів освіти Відокремленого 

структурного підрозділу «Хмельницький торговельно-економічний 

фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного 

університету» як засіб патріотичного виховання 

 

Зубик Світлана Віталіївна, вчитель історії Летавського ліцею 
Чемеровецької селищної ради  

Практична реалізація компетентнісного потенціалу 

громадянської та історичної освітньої галузі 

 

Заїка Ольга Іванівна, вчитель історії Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 

імені П. Кізюна 

Типова освітня програма через призму професійних компетенцій 

учителя 

 

Кухарчук Наталія Борисівна, вчителька історії Старокостянтинівського 

ліцею імені М. С. Рудяка Старокостянтинівської міської ради   

Як навчати п’ятикласників Нової української школи: авторська 

методика «Weekly-10»  
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Кошелюк Людмила, вчитель історії Бальковецького НВК 

Урок історії у 5 класі за авторською методикою «Weekly-10» (стенд) 

 

Федулова Наталія Петрівна, вчитель історії  Старокостянтинівського НАК  

Старокостянтинівської міської ради імені Героя України Сергія Бондарчука 

Практичні заняття п’ятикласників: особливості, 

компетентнісний та діяльнісний підходи (стенд) 

 

Троханчук Алла Сергіївна, вчитель історії Старокостянтинівського НАК 

Старокостянтинівськоі міської ради Хмельницької області імені Героя 

України Сергія Бондарчука  

Сучасні освітні тренди: креативність у навчанні та можливості 

розвитку на уроках узагальнення і систематизації знань (стенд) 

 

Хороша Мар’яна Валеріївна, інтерн Інформаційного управління 

Освітнього центру Верховної Ради України 

Громадянська просвіта школярів як механізм підвищення довіри 

громадян до Верховної Ради України 

 

Гандзюк Сергій, вчитель історії Славутського ліцею ІІ-ІІІ ступенів 

Хмельницької обласної ради, старший учитель 

Проблеми модернізації шкільної історичної освіти в умовах 

реформування української школи: зміст, технології, форми та методи 
 

Гаврилюк Любов, вчитель історії та правознавства Шепетівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4 ім. Валі Котика 

Підвищення мотивації навчальної діяльності учнів на уроках історії 

 

Харченко Алла Анатоліївна, старший викладач кафедри теорії й методик 

дошкільної та початкової освіти Хмельницького ОІППО 

Формування соціально-громадянської компетентності дітей 

дошкільного віку за вимогами державного стандарту дошкільної освіти 



Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція  
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Чавалах О. Ф., вчитель історії та географії Шумовецької гімназії 

Розсошанської сільської ради  Хмельницького району Хмельницької області  

Проблеми модернізації шкільної історичної освіт в умовах 

реформування української школи: зміст, технології, форм і методи. 

 

Масловська Наталія Вікторівна, вчитель історії Ружичанського ліцею 

Зміст шкільної історичної освіти та його вплив на розвиток 

особистості 
 

Лукіянова Оксана, вчитель історії Голозубинецької загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів Дунаєвецької міської ради 

Компетентнісний підхід у вивченні історії в НУШ 

 

Наральник Тетяна, заступник директора з виховної роботи Чепелівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. П. Шемчука 

Проблеми модернізації шкільної історичної освіти в умовах 

реформування української школи: зміст, технології, форми і методи 
 

Бита Олена, вчитель історії Хмельницького НВК № 4, вчитель-методист 

Поліщук Валентина, вчитель історії Хмельницького НВК № 4, старший 

вчитель 

Інтелект-карти як ефективний метод підвищення 

результативності викладання суспільних дисциплін. 
 

Тимофійко Сергій Олегович, вчитель історії Січинецької гімназії 

Дунаєвецької міської ради, аспірант К-ПНУ ім. І. Огієнка 

Медіалізація історичних знань – ефективний спосіб закріплення 

навчального матеріалу 

 

Вегера Аліна Анатоліївна, вчителька історії Хмельницького ліцею № 15 

імені Олександра Співачука 

Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії 
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Труфанова Ольга Іванівна, вчитель історії Славутського НВК, вчитель-

методист, «Заслужений вчитель України» 

 Використання інтерактивних методів навчання на уроках 

інтегрованого курсу «Громадянська освіта»  

 

Когут Валентина Йосипівна, вчитель громадянської освіти Зіньківського 

ліцею, вчитель-методист 

Самоідентифікація українця 

 

Ільєва Жанна Миколаївна, вчитель історії Голозубинецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Дунаєвецької міської ради 

Лайфхаки у викладанні громадянської освіти 

 

Туринський Микола Андрійович, вчитель історії та правознавства 

Миньковецького ліцею Улашанівської сільської ради  

Формування якості суб’єкта громадянського суспільства в умовах 

реформування сучасної освіти 

 

Сіцінська Марина Володимирівна, вчитель громадянської освіти 

Кузьминського ліцею Городоцької міської ради 

Методи навчання в курсі «Громадянська освіта» 

 

Шинкарук Наталія Леонідівна, вчитель історії Горицького ліцею 

Берездівської сільської ради 

Проблеми модернізації сучасної шкільної історичної освіти в умовах 

реформування української школи 

 

Лабутенко Катерина Костянтинівна, вчитель історії Дунаєвецької ЗОШ  

І-ІІІ ступенів Новодунаєвецької селищної ради   

Метод усної історії як інструмент формування критичного 

мислення учнів 
 


