
 
          Напередодні 01 вересня  2016 року Науково-методичним центром української 

мови та літератури Одеського обласного інституту удосконалення вчителів проведено 

традиційний обласний семінар-нарада для методистів районних (міських) методичних 

кабінетів, які відповідають за стан викладання української мови та літератури, 

керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів української мови та 

літератури Одеської області за проблемою «Спрямування освітнього процесу 

вивчення української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах 

Одеської області на формування й розвиток ключових і предметних 

компетентностей особистості – передумова успішної самореалізації сучасного 

випускника в суспільстві» (методичні рекомендації щодо вивчення української 

мови та літератури в 5-8, 9, 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 

2016/2017 навчальному році). 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
                У рамках семінару-нараді обговорювалися актуальні питання:  

               • Особливості вивчення української мови та літератури у загальноосвітніх 

навчальних закладах в 2016/2017 навчальному році  (5-8, 9, 10-11 класи). Навчально-

методичне забезпечення оновлених навчальних програм з української мови та літератури 

(завідувачка Науково-методичного центру української мови та літератури 

Свінтковська С.А.). 

             •  Система роботи з підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з 

української мови та літератури та його практичне і методичне забезпечення у   2016/2017 

навчальному році (методист Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти 

Ланецька О.М.). 

            • Впровадження ефективних методичних засобів та технологій пошуку, навчання, 

виховання й самовдосконалення обдарованих дітей – пріоритетний напрям у роботі вчителя-

словесника для підготовки нової генерації національної інтелектуальної еліти  (завідувачка 

Науково-методичного центру  української мови та літератури ООІУВ Свінтковська 

С.А.; учитель вищої категорії, учитель-методист  гімназії №1 м.Чорноморська, керівник 

обласної творчої групи Науково-методичного центру української мови та літератури 

ООІУВ Верготі Л.Т.). 

            • Психолого-педагогічні компетенції сучасного вчителя з питань охорони дитинства 

та реалізація прав дітей з особливими потребами на рівний доступ до якісної освіти 

(викладач кафедри менеджменту і розвитку освіти ООІУВ Тулба Т.І.) 

     



 
 

На семінарі-нараді також були присутні: директор Творчого об’єднання 

Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» та Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності для вчителів-україністів «Соняшник-учитель» Морщавка Ю.О., директор з 

науково-методичної роботи ТО «Соняшник», заслужений учитель України, кандидат 

біологічних наук Шаламов Р.В.; голова методичної комісії ТО «Соняшник»,  кандидат 

філологічних наук, доцент Помазан І.О., які присвятили свої виступи, презентації 

проведенню Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» та Конкурсу «Соняшник-

учитель» у 2016/2017 навчальному році, їхній ролі у національно-патріотичному вихованні 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів України відповідно до Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді МОН України, а також для вдосконалення учнями 

навичок роботи із завданнями тестового формату та майбутнього успішного складання ЗНО. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



Новітнім педагогічним вимірюванням і підвищенню якості літературної освіти 

присвятив свій виступ Ковбасенко Ю.І., кандидат філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


