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Житомир – 2021  



 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

СМАГІН Ігор Іванович – директор Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради, доктор педагогічних наук, доцент, голова 

оргкомітету 

РЕНЬКАС Броніслава Мирославівна – заступник директора з науково-

методичної роботи Комунального закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кандидат 

педагогічних наук, співголова 

КАЛІНІН Вадим Олександрович – заступник директора з навчально-

методичної роботи Комунального закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кандидат 

педагогічних наук, доцент, співголова 

СМАГІНА Таїса Миколаївна – завідувачка кафедри методики 

викладання навчальних предметів Комунального закладу «Житомирський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної 

ради,  кандидат педагогічних наук, співголова 

АНДРІЙЧУК Ольга Іванівна – доцент кафедри методики викладання 

навчальних предметів Комунального закладу «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, 

кандидат педагогічних наук 

КОЛЕСНІКОВА Ірина Василівна – старший викладач кафедри 

методики викладання навчальних предметів Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради, кандидат педагогічних наук 

БОНДАРЧУК Тетяна Анатоліївна – завідувачка бібліотеки 

Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

29 березня 2021 року  

 

09.45 – 10.00 Реєстрація за покликанням, яке надсилається на електронну 

адресу учасника 

10.00 – 10.30 Відкриття конференції,  пленарне засідання 

10.30 – 12.00 Секційні засідання 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

- виступ на пленарному засіданні в синхронному режимі – (10 хв.); 

- виступ на секційних засіданнях в синхронному режимі – (5 хв.); 

- обговорення питань – до 5 хвилин. 

 

  



 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

 

1. СМАГІН Ігор Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, директор 

Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

Основні умови підвищення кваліфікації вчителів НУШ: з досвіду 

впровадження 

2. РЕНЬКАС Броніслава Мирославівна, кандидат педагогічних наук, 

заступник директора з науково-методичної роботи Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради 

Нова українська школа – перспектива розвитку сфери загальної 

середньої освіти 

3. СМАГІНА Таїса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, завідувачка 

кафедри методики викладання навчальних предметів Комунального 

закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної ради  

Процесуальні аспекти правонаступництва базової НУШ 

4. КАЛІНІН Вадим Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

заступник директора з навчально-методичної роботи Комунального 

закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної ради  

Формування іншомовної комунікативної компетентності учнів 

початкової школи в умовах гейміфікації 

 

 

 

  



 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

 

СЕКЦІЯ І 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК, НАСТУПНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ  ПОЧАТКОВОЇ ТА БАЗОВОЇ НУШ: 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
 

Андрійчук О. І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики 

викладання навчальних предметів Комунального закладу «Житомирський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської 

обласної ради 

Організація формувального оцінювання учнів через діяльнісний підхід у 

навчанні 

Бовсунівський В. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри методики викладання навчальних предметів Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради 

Творчий розвиток та самовдосконалення особистості у контексті 

мистецької освіти 

Поліщук Н. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

методики викладання навчальних предметів Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради  

Наступність, перспективність та системність, в  освітньому 

процесі при викладанні біології та екології в умовах Нової української 

школи 

Шегеда А. Ф., викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін; 

Стефанович О. П., методист лабораторії освітнього адміністрування 

Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

Вимірювання підвищення професійного рівня вчителя в умовах Нової 

української школи 

 

 

 



 

СЕКЦІЯ ІІ 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК, НАСТУПНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ  ПОЧАТКОВОЇ ТА БАЗОВОЇ НУШ: 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ 
 

Гречина М. І., викладач кафедри методики викладання навчальних 

предметів Комунального закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 
 

Шляхи реалізації компетентнісного підходу на уроках «Основи 

здоров`я» 

Гуменюк І. Б., викладач кафедри методики викладання навчальних 

предметів Комунального закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

Розвиток наскрізних умінь ключових компетентностей учнів НУШ у 

процесі навчання англійської мови 

Журба О. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики 

викладання навчальних предметів Комунального закладу «Житомирський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЖОР 

Перспективи навчання історії та громадянської освіти в НУШ 

Кадащук А. Р., викладач кафедри методики викладання навчальних 

предметів Комунального закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

Інтерактивні технології викладання німецької мови в умовах Нової 

української школи 

Колеснікова І. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

методики викладання навчальних предметів Комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради,  

Наступність та перспективність навчання інформатики в НУШ 

Полякова Т. М., методист лабораторії методичного забезпечення 

Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

Шляхи збереження наступності у формуванні читацької 

компетентності учнів НУШ у базовій школі 



 

Роміцина Л. В., методист лабораторії методичного забезпечення 

Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради  

Ключові  компетентності  та наскрізні вміння – основа 

математичної освітньої галузі  Державного стандарту базової 

середньої освіти 

Шуневич О. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики 

викладання навчальних предметів Комунального закладу «Житомирський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської 

обласної ради 

Сучасні вектори роботи з навчальним текстом 

Щербань П. І., методист лабораторії методичного забезпечення 

Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

Методика реалізації основних положень Державного стандарту 

базової середньої освіти на уроках географії 
 

СЕКЦІЯ ІІІ 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

СУПРОВОДУ ПЕРЕХОДУ ВІД ПОЧАТКОВОЇ НУШ ДО БАЗОВОЇ 
 

Бойко І. І., кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри 

психології Комунального закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

Впровадження психолого-педагогічної науки у практику: психологічна 

компетентність та емоційний інтелект 

Косигіна О. В., кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри 

педагогіки та андрагогіки Комунального закладу «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

Стратегії діяльності практичного психолога у процесі переходу від 

початкової до базової НУШ 

Ущапівський В. Я., методист лабораторії інформаційно-комунікаційних 

технологій Комунального закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

Психолого-педагогічні умови взаємодії в освітньому е-середовищі 

НУШ 

 



 

СЕКЦІЯ ІV 

ПРОБЛЕМАТИКА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕХОДУ ДО БАЗОВОЇ НУШ 

Семенчук С. П., методист лабораторії інформаційно-комунікаційних 

технологій Комунального закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

Особливості цифрового освітнього середовища нової української 

школи 

Фамілярська Л. Л., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

педагогіки й андрагогіки Комунального закладу «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради  

Використання дистанційних технологій: способи взаємодії в процесі 

синхронного та асинхронного навчання учнів нової української школи 

Грабовський П. П., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

педагогіки й андрагогіки Комунального закладу «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради  

Організація E-learning на основі Google Classroom із пакету G suit for 

Education 


