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Кльоц Л. А., доцент кафедри психології Комунального закладу «Житомирський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної 

ради, кандидат психологічних наук 

Психолого-педагогічне забезпечення наступності в контексті НУШ 

Осадчук Н. О., завідувач навчально-методичного кабінету психологічної служби 

системи освіти Комунального закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

Психологічна готовність педагога до реформувань в освіті 

Шугай Т. Й., методист навчально-методичного кабінету психологічної служби 

Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

Соціально-психологічні аспекти здоров'язбережувальної компетентності 



 

СЕКЦІЯ 4. Місце та роль інформаційно-цифрових технологій в реалізації   

наскрізних змістових ліній 

Колеснікова І. В., старший викладач кафедри методики викладання навчальних 

предметів Комунального закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кандидат 

педагогічних наук 

Методика реалізації наскрізних змістових ліній на уроках інформатики 

Свіжевська Т. В., вчитель англійської мови Баранівського ліцею№2 ім. О. Сябрук 

Дистанційне навчання. Інклюзія. 

Фамілярська Л. Л., викладач кафедри педагогіки й андрагогіки Комунального 

закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради, кандидат педагогічних наук 

Цифрові технології реалізації наскрізних змістових ліній в процесі 

дистанційного навчання учнів 

Шуринок О. М., вчитель Студеницького ліцею Глибочицької ОТГ 

Методика реалізації наскрізних змістових ліній при вивченні шкільних 

предметів 

  
 

 

Форма для зворотного зв’язку https://forms.gle/t5XvovXRWfWj3kT16  

Сайт конференції розміщено за адресою https://sites.google.com/view/zippo042020  

 

 

КОНТАКТИ: 

Кафедра методики викладання навчальних предметів Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради: http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=68 

Адреса: 10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 15 

Офіційна вебсторінка закладу: http://www.zippo.net.ua/  
 

 

 

https://forms.gle/t5XvovXRWfWj3kT16
https://sites.google.com/view/zippo042020
http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=68
http://www.zippo.net.ua/

