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Керівникам місцевих органів управління 

освітою, методичних установ, директорам 

опорних шкіл та загальноосвітніх 

навчальних закладів І-ІІІ ст., які 

планують стати опорними школами 

 

 

Про проведення методичних заходів 

у жовтні 2017року 

 

На виконання наказів управління освіти і науки обласної державної 

адміністрації від 26.04.2017р.№145 «Про забезпечення якості навчально-

виховного процесу в опорних навчальних закладах області та їх філіях», 

ТОКІППО від 15.05.2017р.№37-од «Про затвердження плану заходів щодо 

організаційно-методичного та інформаційного забезпечення діяльності опорних 

навчальних закладів області та їх філій», з метою модернізації роботи з 

педагогами в умовах змін, підвищення якості та результативності навчально-

виховного процесу в опорних навчальних закладах та їх філіях, адміністрація 

інституту надсилає план-графік проведення методичних заходів для 

педагогічних працівників опорних шкіл та загальноосвітніх навчальних 

закладів І-ІІІ ст., які планують стати опорними школами.  

Детальну інформацію про проведення у жовтні 2017 року кожного 

конкретного заходу буде надіслано додатково методистами інституту. 

План-графік додається. 

 

 

Директор                                                       О.М. Петровський 
 

 

 

Соболяк Л.Є. 

Куриш О.С. 0679115816 
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Додаток до листа 

від 25.09.№01-02/867 

 

№ Назва заходу Дата 

прове 

дення 

Місце 

прове 

дення 

Віповідаль 

ний 

1 Тренінг для вчителів географії опорних 

шкіл та загальноосвітніх навчальних 

закладів І-ІІІ ст., які планують стати 

опорними школами на тему «Реалізація 

концепції нової української школи на 

засадах використання сучасних веб-

ресурсів при вивченні географії» 

03.10 ІКТ Криховець-

Хомяк Л.Я. 

2 Школа управлінської майстерності 

кураторів учнівського самоврядування 

загальноосвітніх закладів ОТГ - 

керівників гуртка 

«Лідер»/районних/міських рад 

старшокласників та лідерів учнівського 

самоврядування  

03.10. ТУГ 

ім. 

І.Фран

ка 

Хома С.О., 

Куриш О.С. 

3 Тренінг для класних керівників 5 класів 

опорних шкіл та загальноосвітніх 

навчальних закладів І-ІІІ ст., які 

планують стати опорними школами на 

тему «Насильство та його прояви у 

дитячому середовищі» 

13.10 104 

ауд. 

Мерещак 

Я.В. 

4 Тренінг з вчителями початкових класів 

опорних шкіл та загальноосвітніх 

навчальних закладів І-ІІІ ст., які 

планують стати опорними школами на 

тему «Формування позитивної 

мотивації особистості педагога до 

реалізації освітніх змін у контексті 

модернізації початкової освіти». 

17-18.10 204 

ауд. 

Жизномірсь 

ка О.Я.  

Коненко Л.Б. 

5 Семінар-практикум для директорів та 

заступників директорів опорних шкіл та 

загальноосвітніх навчальних закладів І-

ІІІ ст., які планують стати опорними 

школами  на тему «Навчально-

методичне забезпечення системної 

підготовки педагогів до організації 

роботи з обдарованими дітьми в умовах 

ЗНЗ» 

18.10 Акт. 

Зала, 

Криво

носа,7

а 

Ханзель Ж.І. 

6 Семінар-практикум з вчителями 

фізичної культури опорних шкіл та 

загальноосвітніх навчальних закладів І-

18.10 ЗНЗ Єднак Г.М. 



ІІІ ст., які планують стати опорними 

школами на тему «Організація 

навчально-виховного процесу з 

фізичної культури, в тому числі з 

учнями із особливими потребами» 

 Тренінг для представників адміністрації 

опорних шкіл та загальноосвітніх 

навчальних закладів І-ІІІ ст., які 

планують стати опорними школами на 

тему «Розвиток соціальної 

згуртованості суб’єктів освітнього 

процесу». 

25.10. Акт. 

Зала, 

Криво

носа,7

а 

Кавецький 

В.Є.   

Соболяк Л.Є.   

 Практикум із вчителями зарубіжної 

літератури опорних шкіл та 

загальноосвітніх навчальних закладів І-

ІІІ ст., які планують стати опорними 

школами на тему «Воркшоп, 

використання технології творчої 

майстерні  на уроках словесності». 

26.10 104 

ауд. 

Боруцька 

Л.С. 

 Практикум із заступниками директорів 

з навчально-виховної роботи опорних 

шкіл та загальноосвітніх навчальних 

закладів І-ІІІ ст., які планують стати 

опорними школами на тему «Технології 

проведення внутрішньо шкільного 

моніторингу». 

31.10 Акт. 

Зала, 

Криво

носа,7

а 

Онищук Л.З. 

 

 

 

 

Куриш О.С. 


