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ЧЕРНІЙ

План
додаткових науково-методичних заходів РОІППО
на період із 06.04. по 24.04.2020 року

№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Зміст заходу
Онлайн-нарада
для
педагогічних
працівників
Рівненського ОІППО із теми «Особливості діяльності
педагогічних працівників
інституту в період
карантину».
Вебінар для працівників методичних служб районів,
міст, ОТГ, які координують історію з теми
«Конкурсний вибір підручників з історії для 7 класу».
Онлайн-засідання творчої групи з інформатики
«Формування необхідності впровадження «хмарних»
сервісів у навчальному процесі з інформатики та
повсякденному житті».
Онлайн-нарада щодо науково-методичного супроводу
проведення III туру конкурсу «Учитель року - 2020» у
номінації «Зарубіжна література».
Онлайн-нарада для методистів районних методичних
кабінетів із теми «Використання дидактичних засобів
із фізики та астрономії під час дистанційного
навчання».

Дата
проведення
07

Час
проведення
14:00-15:00

Відповідальний

13

12:00

Фурман В.К.,
Авдимирець Л. А.

14

11:00

Буняк В. О.

15

14:00

Лавренчук М. В.

15

14:00

Трофімчук А. Б.

1

Мельник Н. А.

Примітка

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Онлайн-нарада для працівників закладів позашкільної
освіти, членів організаційного комітету І етапу
Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної
літератури для закладів позашкільної освіти.
Онлайн-нарада для методистів районних методичних
кабінетів із теми «Особливості навчання природничих
предметів (географія, біологія, хімія) в умовах
дистанційного навчання».
Вебінар для працівників методичних служб районів,
міст, ОТГ, які координують питання української мови
та літератури з теми «Сучасна методична служба:
вектори змін у контексті реформування освіти в
Україні».
Онлайн-нарада для методистів районних методичних
кабінетів із теми «Організація освітнього процесу з
трудового навчання в період карантину».
Онлайн-нарада для вчителів перших класів, які
працюють
за
науково-педагогічним
проектом
«Інтелект України», з теми «Особливості організації
дистанційної форми навчання з учнями перших
проектних класів в умовах карантину»
Онлайн-нарада для працівників методичних служб
районів, міст, ОТГ про підсумки проведення XVII
обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.
Онлайн-нарада членів творчої групи вчителів
математики з теми «Форми та методи навчання
математики в умовах дистанційної освіти».
Вебінар для працівників методичних служб районів,
міст, ОТГ із теми «Особливості вивчення предметів
мистецької освітньої галузі в умовах карантину».
Вебінар для вчителів фізичної культури з теми
«Використання інтернет-ресурсів під час карантину».

15

16:15

Давидюк Н. Ю.

22

10:00

Лис Ю. В.,
Шагієва Р. Р.,
Нестерук Г. О.

22

10:00

Підцубний М. А.

22

11:00

Сорочиц А. С.

22

12: 00

Андрійчук В.В.

22

14:00

Козловська С. С.

22

14:00

Мельник Г. М.

22

Моторна О. С.

23

Профорук М. Ю.

2

15. Онлайн-нарада для працівників районних, міських, в
ОТГ методичних служб із теми «Конкурс «Учитель
року»
можливість
професійного
розвитку
педагогічних працівників».
16. Онлайн-нарада для керівників закладів загальної
середньої освіти - учасників інноваційного освітнього
проекту регіонального рівня «Науково-методичні
засади створення авторських педагогічних систем і
моделей закладів освіти регіону» із теми «Ресурсне
забезпечення
реалізації
концепції
авторської
педагогічної системи (моделі авторської школи)».
17. Вебінар для вчителів початкової школи з теми
«Формувальне оцінювання в початковій школі».
18. Авторська творча майстерня вчителів трудового
навчання з теми «Розвиток ініціативності та
підприємливості на уроках трудового навчання,
технологій» у онлайн-форматі.
19. Онлайн-семінар із теми «Застосування в освітній
діяльності асистента вчителя та асистента дитини
інтерактивних методів навчання».
20. Вебінар для методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою в ОТГ із теми
«Медіаграмотність: соціальні мережі в саморозвитку
учасників освітнього процесу».
21. Вебінар для вчителів початкових класів із теми
«Основні шляхи співпраці вчителів початкових класів
із батьками як один із ключових компонентів
дистанційного навчання».
22. Онлайн-нарада для керівників закладів загальної
середньої освіти, працівників методичних служб
районів, міст, ОТГ із теми «Коуч-технологія інструмент ефективного управління закладом загальної
середньої освіти».

23

12:00

Башинська А. І.

' 23

14:00

Люшин М. О.

24

10:00

Салтишева В. М.

24

11:00

Люшина В. М.

24

11:00

Огородник О. П.

24

11:00

Шмирук Н. І.

24

12:00

Гурінчук О. О.

24

12:00

Климко Л. В.

з

За планом
03.04

23. Онлайн-нарада для методистів із психологічної служби
районних, міських методичних кабінетів, ОТГ, із теми
«Організаційно-методичний
супровід
діяльності
працівників психологічної служби в умовах суспільних
трансформацій».
24. Онлайн-навчання для вчителів-екзаменаторів, які
перевірятимуть відкриту частину робіт учасників ЗНО
з математики.

24

12:00

Мельник Ю. В.

24

12:00

Пекарська Л. В.
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