
 
Державна наукова установа 

«Інститут модернізації змісту освіти» 

Чернівецька філія 

 
Комунальна установа 

«Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» 

Новоселицької міської ради 

 

 

П Р О Г Р А М А 

методичного семінару-диспуту 

«Проблемні питання впровадження нових методик у викладанні предметів 

мовно-літературної галузі в 5 класі НУШ» 

 

Дата проведення: 17 лютого 2023 р. 

 

Час проведення: 13:00-15:00 год  

 

Формат проведення: 

➢ Очно: «Центр професійного розвитку  педагогічних працівників» 

Новоселицької міської ради, м.Новоселиця, вул.Центральна, 47 

➢ Онлайн:https://us05web.zoom.us/j/5267095748?pwd=ZEM5bW83RjY4QTFxW

Dk4WFA1Q1hFQT09 ID: 526 709 5748, пароль: cprpp 

 

Регламент роботи: 

➢ Мотиваційна частина – 10 хв.; 

➢ Доповіді – до 20 хв.  

➢ Дискусія – 30 хв. 

 

Робоча мова: українська 

 

Модератор: Сергій Власов, директор КУ «Центр ПРПП» 

 

Порядок роботи 

І. Мотиваційні виступи: 

➢ Любов Тарангул, начальник Чернівецької філії Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

➢ Аделіна Руснак, начальник відділу освіти Новоселицької міської ради 

 

ІІ. Доповіді: 

➢ «Наскрізні уміння як основа для формування компетентностей», 

https://us05web.zoom.us/j/5267095748?pwd=ZEM5bW83RjY4QTFxWDk4WFA1Q1hFQT09
https://us05web.zoom.us/j/5267095748?pwd=ZEM5bW83RjY4QTFxWDk4WFA1Q1hFQT09


Світлана Куриш, завідувач науково-методичного центру предметів мовно-

літературної, історичної галузі та міжнародної інтеграції КЗ «ІППОЧО», 

доцент; 

 

➢ «Професійний розвиток педагога - запорука реалізації освітніх реформ» 

Сергій Власов, директор КУ «Центр ПРПП»; 

 

➢ «Модульні технології у викладанні української мови та літератури» 

Євгенія Квітень, методист науково-методичного центру предметів мовно-

літературної, історичної галузі та міжнародної інтеграції КЗ «ІППОЧО»; 

 

➢ «Мотивація - ключ до впровадження нових методик в освітній процес» 

Тетяна Фонарюк, вчитель української мови та літератури Чернівецького 

ліцею № 6 ім.О.Доброго Чернівецької міської ради, «Учитель-методист»; 

 

➢ «Проблема оцінювання навчальних досягнень учнів з мовно-літературної 

галузі за новим Державним стандартом базової середньої освіти» 

Анастасія Костіна-Кніжницька, вчитель української мови та літератури 

Новоселицького ліцею № 2 Новоселицької міської ради, «Старший учитель»; 

 

➢ «Інтеграція української та румунської мов під час освітнього процесу» 

Аліна Чиботар, вчитель румунської мови та літератури Маршинецького 

ліцею Новоселицької міської ради; 

 

➢ «Використання новітніх методів навчання спрямованих на формування 

комунікативних навичок і вмінь та формування умов внутрішніх 

спонукань до навчальної  іяльності» 

Аліна Марцинюк, вчитель англійської мови Мамалигівського ліцею 

Мамалигівської сільської ради, «Учитель- методист»; 

 

➢ «Проблемні питання впровадження нових методик у викладанні 

предметів мовно-літературної галузі в 5 класах НУШ» 

Валентина Глинська, вчитель зарубіжної літератури Кулівецької філії І-ІІст 

Репужинецького опорного закладу загальної середньої освіти 

 

➢ «Мовна політика в Україні: стратегія розвитку» 

Світлана Боднарюк - науковий  співробітник Чернівецької філії ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти»; 

 

➢ «Використання краєзнавчого матеріалу у викладанні предметів мовно-

літературної галузі в 5 класах НУШ» 

Інна Дутчак, старший науковий співробітник Чернівецької філії ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти», кандидат історичних наук, доцент; 

 



➢ «Інноваційні підходи щодо викладання мовно-літературної галузі та 

перехід від початкової школи до 5 класу НУШ» 

Серафима Криган, науковий співробітник Чернівецької філії ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти». 

 

ІІІ. Дискусійна панель «Ефективні методи навчання предметів мовно-

літературної галузі НУШ (адаптивний період, 5-6 класи). Вивчення та 

впровадження елементів передового педагогічного досвіду» 

Модератор Любов Тарангул, начальник Чернівецької філії ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти»  

 

ІV. Підведення підсумків семінару-диспуту. 

 

V. Прийняття рекомендацій. 


