ПОГОДЖЕНО
Проректор з науково-методичної
робота/
'Щ І
Надія МЕЛЬНИК
25.05.2020

ДЖУЮ
лла ЧЕРНІН
ПЛАН
додаткових науково-методичних заходів РОІППО
на період із 25.05. по 22.06.2020 року

№ з/п

Зміст заходу

1.

Онлайн-нарада для завідувачів районних, міських
методичних кабінетів із питань обговорення проекту
Положення про центр професійного розвитку
педагогічних працівників.
2. Онлайн-нарада для працівників методичних служб
районів, міст, ОТГ, які координують навчання
зарубіжної літератури, з питань завершення 2019-2020
навчального року.
3. ■Вебінар з обміну досвідом з інтеграції інфомедійної
грамотності в «Педагогіку. Медіапедагогіку».
4. Онлайн-нарада
для
педагогічних
працівників
інституту, які здійснюють науково-методичний
супровід учасників науково-педагогічного проекту
«Інтелект України», з теми «Особливості організації
освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році за
всеукраїнським
науково-педагогічним
проектом
«Інтелект України».
5.

Онлайн-консультація для вчителів математики
закладів ЗСО Сарненського району з питань
завершення 2019-2020 навчального року та підготовки
здобувачів освіти до ЗНО з математики.

Дата
проведення
25.05

Час
проведення
10:00

Відповідальний

26.05

15:00

Лавренчук М. В.

26.05

15:30

27.05

10:00

Люшин М. О.,
Люшина В. М.
Мельник Н. А.,
Андрійчук В. В.

27.05

14:00

1

Мельник Н. А.,
Шмирук Н. І.

Мельник Г. М.

Примітка

28.05

17:15

Шагієва Р. Р.

01.06

15:00

Давидюк Н. Ю.

Онлайн-засідання членів творчої групи щодо
підготовки мультимедійних презентацій для посібника
«Література рідного краю і вивчення її в закладі
загальної середньої освіти».
9. Вебінар з обміну досвідом з інтеграції інфомедійної
грамотності в «Природничо-математичний цикл».
10. Вебінар-практикум для працівників методичних служб
районів, міст, ОТГ, які координують навчання
зарубіжної літератури, з теми «Конструювання
технологічної карти сучасного уроку зарубіжної
літератури».
11. Творча онлайн-зуетріч з освітянами Рокитнівщини послідовниками
В. 0. Сухомлинського
з
теми
«Складові діяльності сучасного керівника закладу
загальної середньої освіти через призму досвіду
В. 0. Сухомлинського».
12. Онлайн-вебінар для керівників районних, міських, в
ОТГ методоб’єднань класних керівників закладів ЗСО
із теми «Взаємодія закладу освіти та батьків: місія
здійснена».

01-05.06

10:00

Піддубний М. А.

02.06

15:30

03.06

10:00

Пекарська Л. В.,
Башинська А. І.
Лавренчук М. В.

03.06

12:00

Климко Л. В.

03.06

12:00

Мінакова Н. Г.

13. Онлайн-нарада для директорів закладів ЗСО
Рівненської області - учасників науково-педагогічного
проекту «Інтелект України» з теми «Особливості
організації
освітнього
процесу
у
2020-2021
навчальному році за всеукраїнським науково-

04.06

10:00

Мельник Н. А.,
Андрійчук В. В.

6.

7.

Вебінар для вчителів біології закладів загальної
середньої освіти з теми «Проектна діяльність в
освітньому процесі закладу загальної середньої
освіти».
Онлайн-нарада для педагогічних працівників за
підсумками всеукраїнського фестивалю «БТЕМ-весна
- 2020» у Рівненській області.

8.

2

педагогічним проектом «Інтелект України».
14. Вебінар для заступників директорів із виховної роботи,
педагогів-організаторів, класних керівників закладів
ЗСО Дубровицького району з теми «Духовна
педагогіка: формування світогляду».

04.06

14:00

Джаман Т. В.

15. Онлайн-засідання творчої групи вчителів біології
закладів ЗСО з теми «Дидактичне забезпечення
вивчення біології у закладі ЗСО».

04.06

16:00

Шагієва Р. Р.

16. Майстер-клас «Розвиток критичного мислення на
уроках географії» за участю вчителя Сарненської
гімназії Тітечко С. Є. для вчителів географії закладів
ЗСО Рокитнівського району.
17. Онлайн-зустріч з учителями математики закладів ЗСО
Рокитнівського району з питань підготовки учнів до
зовнішнього незалежного оцінювання з математики.
18. Вебінар для працівників методичних служб районів,
міст, ОТГ, які здійснюють науково-методичний
супровід
педагогічних
працівників
суспільних
предметів, із теми «Змішане навчання як інноваційна
форма організації освітнього процесу в закладі ЗСО».
19.: Онлайн-нарада з
членами авторської творчої
майстерні вчителів трудового навчання, технологій із
теми «Застосування інноваційних технологій у роботі
з обдарованими учнями».
20.: Вебінар для вчителів хімії закладів ЗСО з теми
«Використання інноваційних технологій на уроках
хімії».
21.: Онлайн-засідання
обласної
творчої
групи
всеукраїнського
науково-педагогічного
проекту
«Філологічний Олімп».
22.: Онлайн-засідання творчої групи вчителів фізики та

05.06

10:00

Лис Ю. В.

05.06

13:00

Мельник Г. М.

10.06

10:00

Фурман В.К.,
Авдимирець Л. А.

10.06

10:00

Сорочиц А. С.

10.06

11:00

Нестерук Г. О.

10.06

15:00

Лавренчук М. В.

11.06

10:00

Трофімчук А. Б.

з

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.
ЗО.

астрономії закладів ЗСО з теми «Методи розв’язку
олімпіадних задач з астрономії».
Онлайн-нарада щодо підготовки всеукраїнського туру
конкурсу «Учитель року - 2020» у номінації
«Зарубіжна література».
Онлай-засідання педагогічної майстерні методистів
районних, міських методичних кабінетів, працівників
органів управління освітою в ОТГ, які здійснюють
методичний супровід вивчення математики, з теми
«Урок математики в контексті компетентнісного
підходу».
Онлайн-консультація для педагогічних працівників
закладів ЗСО щодо підготовки та систематизації
матеріалів власного педагогічного досвіду, який
вивчається.
Онлайн-засідання
творчої
групи
вчителів
інформатики закладів ЗСО «Застосування хмарних
сервісів під час вивчення інформатики в закладі
освіти та повсякденному житті».
Онлайн-зустріч із педагогічним активом вчителів
трудового навчання області із теми «Формування
предметних компетентностей у шкільній технологічній
освіті засобами проектного навчання».
Онлайн-майстер-клас
із
теми
«Використання
мультимедійних засобів навчання на уроках фізики» за
участі вчителя фізики Вараської загальноосвітньої
ніколи І—III ступенів № 1 Сидорчик Катерини
Михайлівни.
Вебінар для вчителів хімії закладів ЗСО з теми «Урок
хімії в контексті компетентнісного підходу».
Вебінар для методистів районних, міських методичних
кабінетів, працівників органів управління освітою в
ОТГ, які координують питання дошкільної освіти, з

12.06

10:00

Лавренчук М. В.

12.06

11:00

Пекарська Л. В.

12.06

10:00

Піддубний М. А.

16.06

12:00

Буняк В. О.

16.06

10:30

Люшина В. М.

16.06

10:00

ТрофімчукА. Б.

17.06

12:00

Нестерук Г. О.

18.06

10:00

Шишолік Л. А.
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теми «Реалізація завдань STREAM-освіти шляхом
створення медіаосвітнього простору в ЗДО та
активізації проектно-винахідницької діяльності».
31. Вебінар для заступників директорів з виховної роботи,
педагогів-організаторів, класних керівників закладів
ЗСО Демидівської ОТГ та Зарічненського району з
теми «Духовна педагогіка: формування світогляду».
32. Вебінар для вчителів біології та основ здоров’я
закладів ЗСО з теми «Візуалізація в освітньому
процесі».
33. Вебінар для керівників опорних закладів освіти із теми
«Створення безпечного освітнього середовища в
умовах сучасного закладу освіти».
34. Онлайн-семінар для працівників психологічної служби
з теми «Форми і методи психологічного супроводу
учасників освітнього процесу в умовах пандемічної
кризи».
35. : Засідання школи авторських ініціатив для учителів
предмета «Захист Вітчизни» за участі
Здолбіцького В . Ю.,
переможця
II
етапу
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019» .
36. Засідання творчої групи вчителів музичного мистецтва
із теми «LEGO на уроках музичного мистецтва у
початковій школі».
37. Онлайн-нарада за підсумками
всеукраїнського
конкурсу «Шкільна бібліотека - 2020».

18.06

14:00

Джаман Т. В.

18.06

17:00

Шагієва P. Р.

19.06

11:00

19.06

13:00

Башинська А. І.,
Шмирук Н. І.,
Козловська С. С.
Мельник Ю. В.

20.05

15:00

Профорук М. Ю.

21.05

11:00

Моторна О. С.

22.06

12:00

Мінакова Н. Г.,
Джаман Т. В.

5

