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ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

12.00-12.15  

Вітальне слово: 

Караман Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри української мови Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Дика Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри методики мов та літератури Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

12.15-12.45 

Актуальні питання вивчення української мови в 9 класах з 

поглибленим вивченням філології 

Караман С. О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

 

Формування мовної особистості майбутнього вчителя-

словесника в умовах модернізації освіти  

Дика Н. М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Формування мовної особистості студента багатопрофільного 

коледжу в процесі вивчення синтаксису 

Микитенко В.О., викладач Університетського коледжу Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

 

 

 



Розвиток комунікативної компетентності старшокласників у 

процесі вивчення синтаксису в системі когнітивних структур 

Огарь Ю.В., аспірант кафедри української мови Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Формування мовної особистості учня профільної школи в 

процесі навчання риторики 

Шкавро В.В, аспірант кафедри української мови Інституту 

філології Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

12.45-13.20 

 

Модератор: 

Дика Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри методики мов та літератури Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

 

Формування комунікативно-мовленнєвих умінь учнів у 

процесі вивчення рідної мови 

Агневщикова Л. О., студентка IV курсу Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка, науковий 

керівник ― Яворська С.Т. 

 

Формування граматичної компетентності учнів 6 класу під час 

вивчення іменних частин мови 

Герасимець Я. О., студентка IV курсу Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка, науковий 

керівник ― Караман О.В. 

 

Реалізація комунікативно-зорієнтованого підходу на уроках 

української мови в 7 класі 

Іваненко І. О., студентка IV курсу Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, науковий керівник ― 

Караман О.В. 

 

Використання міжпредметних зв’язків на уроках української 

мови в 11 класі 

Лихолат М. В., студентка IV курсу Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, науковий керівник ― 

Караман О.В. 

 



Формування комунікативної компетентності учнів основної 

школи в процесі вивчення морфології 

Мостовенко М. С., студентка IV курсу Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка, науковий 

керівник ― Дика Н.М. 

 

Методичне портфоліо як засіб формування лінгводидактичної 

компетентності майбутнього вчителя-словесника 

Резнік Т. П., студентка IV курсу Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, науковий керівник ― 

Караман О.В. 

 

Реалізація авторської методики навчання української мови у 

підручнику для учнів  8-го класу загальноосвітніх навчальних 

закладів (Караман С.О., Караман О.В., Горошкіна О.М.) 

Фещенко М. І., студентка IV курсу Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, науковий керівник ― 

Караман С.О. 

 

Формування риторичних умінь учнів старших класів  

Крикун Л.Т., студентка IV курсу Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, науковий керівник ―             

Дика Н.М. 

  

 

 

 

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ 

13.20-13.30 

 


