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Зміст заходу

Дата проведення
Відповідальний
Структура РОІППО
Організаційно-керівна діяльність
1.1.
Керівництво і контроль

Очікувані результати

1.2 Інституційний розвиток
І'.З. Тематика засідань Вченої і науково-методичної рад, експертної комісії, кафедр, рад кабінетів
1.3.1. Засідання Вченої ради
1.3.2. Засідання науково-методичної ради
1.

1.3.3. Засідання експертної комісії НМР
1.
1.3.4. Засідання кафедр

.

1.3.5. Засідання рад кабінетів

1

1.3.6. Засідання редакційної колегії науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»
2. Навчальна діяльність
2.1. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту
1

Примітка

1.

1.

2.2. Е ідвищення кваліфікації педагогічних працівників
Підвищення
кваліфікації
вчителів
25-28
Долід В.В.,
Набуття
педагогічними
початкових класів, які працюють за
Мельник Н.А.
працівниками
освітньою програмою Всеукраїнського
компетентностей працювати за
науково-педагогічного
проекту
освітньою програмою проекту
«Інтелект України» (онлайн).
«Інтелект України».
2.3. Перепідготовка педагогічних працівників
2.4. Навчання науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту

1.

1.

2.

3. Науково-методична діяльність
3.1. Організація науково-методичної роботи з працівниками методичних служб
Серпневі
методичні
студії
для
20
Черній А. Л.,
Реалізація системного підходу
працівників районних, міських, в ОТГ
Мельник Н. А.,
до професійної діяльності
методичних служб, керівників закладів
Люшин М. 0.,
педагогічних працівників в
загальної середньої освіти обласного
завідувачі кабінетів
умовах
реформування
підпорядкування з теми «Домінанти
освітньої галузі.
науково-методичної
роботи
та
диверсифікація її форм з педагогічними
працівниками в умовах реалізації
Концепції «Нова українська школа» (на
базі РОІППО).
Воркшоп для працівників районних,
20
Мельник Н. А.,
Реалізація системного підходу
міських, в ОТГ методичних служб,
до професійної діяльності
Башинська А. І.
керівників закладів загальної середньої
керівних
і
педагогічних
освіти обласного підпорядкування з
працівників
в
умовах
теми «Домінанти науково-методичної
реформування
освітньої
роботи та диверсифікація її форм для
галузі.
професійної підтримки та розвитку
педагогічних працівників в умовах
реалізації нової моделі мережевої
взаємодії
методичних
служб
Рівненщини» (на базі РОІППО).

3.

1.

2.

3.

Технологічний семінар для методистів
зарубіжної
літератури
з
теми
«Навчання
зарубіжної
літератури
здобувачів освіти у 5 класі за
Всеукраїнським науково-педагогічним
проектом «Інтелект України» (на базі
РОІППО).

28

Лавренчук М. В.

Навчальний семінар для вчителів
предметів мистецької освітньої галузі,
які у 2020/2021 навчальному році
навчатимуть учнів 1 класу, з теми
«Особливості
реалізації
галузі
«Мистецька» в умовах упровадження
Державного
стандарту
початкової
освіти» (онлайн).

21

Мельник H.A.,
Моторна О. C.,
Салтишева В. М.

Забезпечення нового змісту та
формату навчання зарубіжної
літератури у 5 класі за
Всеукраїнським
науковопедагогічним
проектом
«Інтелект
України».
Вироблення
методичних
рекомендацій
із
даної
проблеми.
3.2. Організація науково-методичної роботи з керівними кадрами закладів освіти
3.3. Організація науково-методичної роботи з педагогічними працівниками закладів освіти
«Круглий стіл» із теми «Стан та
28
Лис Ю. В.
Вирішення
проблем
та
перспективи розвитку географічної
перспектив
розвитку
освіти
в
умовах
реалізації
географічної та4 економічної
компетентнісної парадигми освіти» (на
освіти в умовах реалізації
базі закладів загальної середньої освіти
компетентнісної
парадигми
м. Рівного).
освіти.
Навчальний семінар для вчителів
19
Мельник H.A.,
Усвідомлення
вчителями
фізкультурної освітньої галузі, які у
Профорук М. Ю.,
основних ідейних засад та
2020/2021
навчальному
році
Андрійчук В. В.
принципів
викладання
навчатимуть учнів 1 класу, з теми
фізичної культури в умовах
«Особливості реалізації фізкультурної
упровадження
нового
освітньої галузі в умовах упровадження
Державного
стандарту
нового
Державного
стандарту
початкової освіти.
початкової освіти» (онлайн).

з

Усвідомлення
учителями
шляхів реалізації особистісноорієнтованого
підходу
в
процесі навчання мистецтва в
розрізі ідей і стратегій Нової
української школи

І

4.

Практичні
семінари
(підвищення
25- 28
Мельник H.A.,
Набуття
педагогічними
кваліфікації) для вчителів 5 класів
Дол ід В. В.
працівниками
закладів ЗСО, які працюватимуть у
компетентностей працювати за
2020/2021
навчальному
році
за
освітньою програмою проекту
освітньою
програмою
науково«Інтелект України».
педагогічного
проекту
«Інтелект
України».
Навчальний семінар для вчителів
Мельник H.A.,
Оволодіння теоретичними та
28
предметів інформатичної освітньої
Салтишева В. M.,
практичними
навичками
галузі, які у 2020/2021 навчальному
Тимощук О. П.
проведення
уроків
році навчатимуть учнів інформатики в
інформатики у початковій
початкових
класах,
із
теми
школі в розрізі ідей і стратегій
«Особливості реалізації освітньої галузі
Нової української школи.
«Інформатична»
в
умовах
упровадження Державного стандарту
початкової освіти (онлайн).
3.4. Науково-методичний супровід конкурсів сзахової майстерності педагогічних працівників
3.5. Вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду

5.

1.
1.

3.6. Надання методичної допомоги місцевим органам управління освітою, працівникам методичних служб та закладів освіти
1.
3.7. Науково-методичний супровід організаційних форм проведення учнівських інтелектуальних конкурсів
4. Наукова діяльність
4.1. Напрями наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів
1.
1.

Організація та проведення роботи на
третьому
(апробаційновпроваджувальному) етапі реалізації
науково-методичної проблемної теми
кабінету
«Науково-методичний
супровід реалізації функцій маркетингу

4.2. Реалізація наукової теми інституту
2 5 -2 8
Люшин М. О.,
Башинська А. І.,
Климко Л. В.,
Козловська C. C.,
Шмирук H. І.

4

Застосування моделі науковометодичного
супроводу
реалізації функцій маркетингу
як
складника
управління
закладом ЗСО у системі
післядипломної педагогічної

І

як складника управління
загальної середньої освіти».

закладом

освіти.
4.3. Наукові конференції

1.
4.4. Науково-дослідна та експериментальна робота
1.
5. Моніторинг та експертиза якості освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання
5.1. Моніторинг якості освіти
1.
5.2. Експертно-аналітична діяльність. Апробація навчальної літератури
1.
5.3. Зовнішнє незалежне оцінювання
1.
1.

2.

6. Формування єдиного освітнього інформаційного простору
Організація діяльності онлайн-школи
01-31
Кузьмін 0. Є.
Надання
рівного
доступу
для обдарованих учнів області.
обдарованим
учням
до
підготовки до інтелектуальних
змагань.
Організаційно-методичний
супровід
10-14,
Налагодження оптималь-ної
Люшин М. 0.,
мережевих
спільнот:
працівники
2 5 -2 8
Башинська А. І.,
мережевої взаємодії на основі
районних, міських, в ОТЕ методичних
інформаційних можливостей
Климко Л. В.,
служб, відповідальні із питань освіти в
освітніх веб-сайтів, блогів,
Козловська С. С.,
ОТЕ, директори закладів ЗСО, члени
Шмирук Н. І.
соціальних
мереж,
інших
обласних методичних структур для
електронних
ресурсів
як
працівників
методичних
служб,
низьковитратного
й
керівних кадрів закладів ЗСО.
ефективного
інструменту
дисемінаційної діяльності.
7. Міжнародна діяльність
7.1. Міжнародні проекти та програми

1.
7.2. Розвиток міжнародних зв’язків
1.
8. Всеукраїнська та регіональна партнерська взаємодія
5

II

8.1. Всеукраїнські та регіональні проекти та програми, партнерська взаємодія
1.
8.2. Співпраця із закладами вищої освіти, установами освіти та громадськими організаціями в межах України
1.

1.

2.

3.

4.

5.

9. Інформаційно-видавнича діяльність
9.1. Посібники, підручники, програми, методичні рекомендації тощо
Спецвипуск «Фізика для фізиків»,
Трофімчук А. Б.
Використання
матеріалів
до 20
№23.
спецвипуску вчителями фізики
в практичній діяльності.
Посібник «Краєзнавчими стежками
Використання
матеріалів
Рівненщини».
Мінакова Н. Г.
посібника педпрацівниками в
25-31
практичній діяльності.
Збірник запитань, задач та практичних
Трофімчук А. Б.
Використання
вчителями
до 31
робіт з астрономії, 11 клас.
фізики
в
практичній
діяльності.
Використання
вчителями
Завдання для самостійних робіт та
Трофімчук А. Б.
до 31
фізики
в
практичній
тематичного контролю. Астрономія, 11
діяльності.
клас.
Французька мова: підручник для 6
Чумак
Н.
П.
Підготовка підручника.
01-31
класу закладів загальної середньої
освіти.
9.2. Публікації в журналі «Нова педагогічна думка» та інших фахових виданнях

1.

1.

Пропаганда
бібліографічних знань.
Дні інформації.

2.

Популяризація
літератури.

бібліотечно-

суспільно-політичної

10. Робота бібліотеки
(Герпень
07-21
Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Популяризація інформаційної
культури
та
поширення
бібліотечно-бібліографічних
знань.
Популяризація
фахових
періодичних видань.
Поширення інформації про
видання, що висвітлюють
подію.

3.

Виставка-перегляд:
- «Тріпоче синьо-жовтий стяг як вільне
серце України: до Дня Державного
Прапора України.
Тематична виставка:
- «Незалежна Україна: віхи історії»: до
Дня Незалежності України;
- «Героям України - Слава! Слава!
Слава! І наша пам’ять - на усі віки!»:
до Дня пам’яті захисників України, які
загинули в боротьбі за незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність
України.
Популяризація художньої літератури.
Інформаційні огляди:
- до 120-річчя від дня народження
Олександра
Івановича
Копиленка
(1900-1958),
українського
письменника;
- до 170-річчя від дня народження Гі де
Мопассана (1850-1893), французького
письменника;
- до 160-річчя від дня народження
Ернеста Сетона-Томпсона (1860 1946),
канадського
дитячого
письменника
шотландського
походження.
Тематичні виставки:
- «Йому завжди боліла Україна»: до
140-річчя
від
дня
народження

21-26
Експозиція
тематичних
підбірок
літератури
до
пам’ятних та знакових дат
держави, суспільства, регіону.

18-26
29

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Інформування
про життя і
діяльність ювілярів.

03

05

14
Експозиція
тематичної
підбірки літератури про життя,
діяльність і видання ювіляра.

07
7

4.

5.

Володимира Кириловича Винниченка
(1880-1951),
українського
письменника, художника, політичного
діяча;
- «Щастя там, де твоє серце»: до 100річчя від дня народження Рея Дугласа
Бредбері (1920-2012), американського
письменника-фантаста;
- «Я з зорею вставав до справи, Україні
долі ждучи»: до річниці народження
Івана Яковича Франка (1856 - 1916),
українського поета, прозаїка;
- «Ювелір у майстерні слова»: до 80річчя від дня народження Миколи
Григоровича Жулинського
(1940),
українського
письменника,
літературознавця;
- «Художній світ Великого Гете»: до
270-річчя від дня народження Иогана
Вольфганга Гете (1749 1832),
німецького письменника та мислителя.
Популяризація періодики:
- День періодики.
- «За сторінками педагогічної преси»;
- «Готуємось до нового навчального
року» ..
Робота
бібліотеки
в освітньому
процесі РОІППО.
Виставки літератури:
- «Готуємося до Серпневих
конференцій педагогічних

21

21

14—31

28
Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

26
28
17

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

27

8

Експозиція матеріалів фахової
періодики.
Оглядовий
аналіз
нових
публікацій
у
фаховій
періодиці.
Інформування
про
нові
надходження.
Надання
консультативних
бібліографічних послуг.
Експозиція
тематичної
підбірки літератури.

працівників»;
- «Педагогічні знахідки освітян
Рівненщини».

Узагальнення та поширення
інформації про напрацювання
РОІППО.

01-28
20-31

9

