Секція № 2 (104 ауд.)
Ефективна підготовка фахівців гуманітарного,
правового, економічного, інженерного, мистецького
профілю та IT-галузі на заняттях української мови, у
тому числі, за професійним спрямуванням
●

Голова

Секретар

Галина Коломієць
викладач Будівельного коледжу ЖНАЕУ

15:10 - 17:10

●

Голова
Людмила Суворова

кандидат філологічних наук, КЗВО «Житомирський базовий
фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради

●

Секретар

Олена Лісова

викладач КЗ «Костянтинівський медичний коледж»

Секція № 4 (216 ауд.)
Втілення ключових спеціальних (фахових)
компетентностей під час опанування навчальних
дисциплін професійного циклу
●

Голова

Антон Шегеда

завідувач лабораторії впровадження освітніх інновацій КЗ
«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» Житомирської обласної ради

●

Секретар

Галина Рибіцька
викладач Будівельного коледжу ЖНАЕУ

Майстер-клас №1 (фойє училища)
13:10 - 14:10

Стратегії ефективної комунікації
в організації
Олена Журавська

психолог, психотерапевт, засновниця освітнього тренінгового
центру «ПСИХОЛОГІЯ ЖИТТЯ», м. Житомир

Використання Додатків Google
для налагодження взаємодії
учасників освітніх проектів
Антоніна Букач

Google for Education Certified Trainer, тьютор дистанційного
курсу «Додатки Google в освітній діяльності», м. Біла Церква
Київської області

17:10 - 18:00

Секція № 3 (205 ауд.)
Формування комунікативної компетентності на
заняттях української мови, у тому числі, за
професійним спрямуванням у медичних та
фармацевтичних коледжах

Обідня перерва

Майстер-клас №2 (фойє училища)

Галина Весельська

кандидат філологічних наук, Житомирський торговельноекономічний коледж Київського національного торговоекономічного університету

●

14:10 - 15:10

Урочисте закриття заходу.
Концерт
(фойє училища)

Організаційний комітет конференції:
●

голова

Ганна Бродська

директор Житомирського музичного училища ім. В.С. Косенка
Житомирської обласної ради

●

співголови:

Тетяна Антонюк
Голова Всеукраїнської спілки голів ОМО викладачів української
філології, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів та
провідних фахівців галузі, заслужений працівник освіти України

заступник голови

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРАДА
голів обласних методичних об'єднань
викладачів української філології
та провідних фахівців галузі

Михайло Вацковський

завідувач ПЦМК загальноосвітніх, гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін Житомирського музичного училища ім.
В.С. Косенка Житомирської обласної ради

●

ФОРМУВАННЯ
БАЗОВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ
ОСВІТИ

Людмила Котоловець

завідувач сектору наукового та навчально-методичного
забезпечення організації освітнього процесу професійної освіти
відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

●

Міністерство освіти і науки України
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Всеукраїнська спілка голів ОМО викладачів
української філології ЗВО, що здійснюють підготовку
молодших спеціалістів та провідних фахівців галузі
Рада директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Житомирської області
Житомирське музичне училище ім. В.С. Косенка
Житомирської обласної ради

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

члени організаційного комітету:
Алла Вишина

практичний психолог Житомирського музичного училища
ім. В.С. Косенка Житомирської обласної ради

Жанна Кузьменко
викладач Житомирського музичного училища ім. В.С. Косенка
Житомирської обласної ради

Наталя Ярошинська
викладач Житомирського музичного училища ім. В.С. Косенка
Житомирської обласної ради

26-27 лютого 2020 року
м. Житомир

Виступи:

СЕРЕДА,
26 лютого 2020 року
17:00 - 20:00

●

Реєстрація учасників
(фойє училища)
ЧЕТВЕР,
27 лютого 2020 року

08:00 - 09:30

Реєстрація учасників

10:00 - 10:30

(фойє училища)
Урочисте відкриття заходу
(фойє училища)

Роль Всеукраїнської спілки голів ОМО викладачів
української філології ЗВО, що здійснюють підготовку
молодших спеціалістів та провідних фахівців галузі, у
формуванні базових компетентностей здобувачів
вищої та фахової передвищої освіти
Тетяна Антонюк

Голова Всеукраїнської спілки голів ОМО викладачів української
філології, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів та
провідних фахівців галузі, заслужений працівник освіти України

●

Заклади фахової передвищої освіти на сучасному
етапі: проблеми та перспективи

Вітальні промови
●

Заступника
голови
Житомирської
державної адміністрації

Людмила Котоловець
обласної
Віри Рогової

●

●

Заступника
голови
Житомирської
обласної
державної адміністрації
Віктора Градівського
Т.в.о. директора департаменту культури, молоді та
спорту
Житомирської
обласної
державної
адміністрації
Світлани Ярмолицької

●

Голови ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Житомирської області
Олександра Ніколенка

●

Голови Всеукраїнської спілки голів ОМО викладачів
української філології ЗВО, що здійснюють
підготовку молодших спеціалістів та провідних
фахівців галузі, заслуженого працівника освіти
України
Тетяни Антонюк
Директора Житомирського музичного училища ім. В.
С. Косенка Житомирської обласної ради
Ганни Бродської

●

10:30 - 11:00

●

Всеукраїнська нарада голів ОМО
викладачів української філології
та провідних фахівців галузі
(фойє училища)

завідувач сектору наукового та навчально-методичного
забезпечення організації освітнього процесу професійної освіти
відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

●

Катерина Клімова
доктор педагогічних наук,
агроекологічний університет

●

Катерина Дюкар

Здобутки та перспективи роботи обласного
методичного об'єднання викладачів української
філології ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Житомирської
області
Людмила Кицак

кандидат філологічних наук, голова ОМО викладачів української
філології ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Житомирської області

Житомирський

національний

Компетентнісний підхід до українськомовної освіти
студентів вищої школи
Оксана Кучерук

доктор педагогічних наук, Житомирський державний університет
імені Івана Франка

●

Дидактичний тезаурус викладача як маркер
професійної компетентності
Олена Маленко

доктор
філологічних
наук,
Харківський
педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

●

Студентоорієнтоване навчання в європейському
просторі: досвід і перспективи для української освіти

кандидат філологічних наук, голова ОМО викладачів української
філології ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Харківської області

●

«Мовне обличчя» сучасного студента як активного
учасника мережевого спілкування

національний

Читати граючись або декілька слів про важливість
інтерактивної книжки в процесі вивчення української
літератури
Олена Юрчук

доктор
філологічних
наук,
Житомирський
педагогічний університет імені Івана Франка

●

державний

Новий український правопис: історія, сучасність,
перспективи
Галина Гримашевич

кандидат філологічних наук,
університет імені Івана Франка

Житомирський

державний

12:00 - 12:10

Технічна перерва

12:10 - 13:10

Секційні засідання конференції
(за розкладом)

Секція № 1 (209 ауд.)
11:00 - 12:00

Пленарне засідання конференції
(фойє училища)

Професійна спрямованість у процесі вивчення
української мови та літератури у закладах вищої
освіти, зокрема в епоху цифрових технологій

Виступи:
●

Методика використання QR-кодів під час вивчення
дисципліни «Сучасна українська мова з практикумом»
Ольга Деркачова

доктор філологічних наук, Прикарпатський
університет імені Василя Стефаника

національний

●

Голова

Тамара Бабійчук

кандидат педагогічних наук, КЗ «Бердичівський педагогічний
коледж» Житомирської обласної ради

●

Секретар

Алла Єлісєєва

викладач Будівельного коледжу ЖНАЕУ

