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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 грудні 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 грудні 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   

 

Назва заходу Дата 
прове
дення 

Місце 
проведен
ня 

Відповідальн
ий 

Всеукраїнський науково-практичний 
семінар «Нова українська школа: основи 

навчально-дослідницької діяльності». 
  

07.12.
2017р. 

Акт. зала Вітенко І.М. 

Семінар для директорів опорних 

навчальних закладів на тему 
«Нормативно-правовий та інформаційно-

методичний супровід діяльності опорної 
школи: з досвіду Стрілковецького НВК 
«ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ» Борщівської міської 

ради» 

12.12. 

2017р. 

Стрілкове

цький 
НВК 

«ЗНЗ І-ІІІ 
ст.- ДНЗ» 

Куриш О.С. 

Тренінг для заступників директорів з 

виховної роботи опорних шкіл та 
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ 
ст., які планують стати опорними 

школами на тему «Опорна школа як 
осередок розвитку громади: створення 

шкільних клубів соціального 
підприємництва» 

20.12. 

2017р. 

Ауд.,103 Кавецький 

В.Є., 
Куриш О.С. 

Тренінг «Нові концепції навчання. 

Інноваційні методи розвитку мислення 
школярів при вивченні математики» 

21.12. 

2017р 

Акт.зала Пришляк І.М., 

Іванюк Т.Г. 

Школа управлінської майстерності 

кураторів учнівського самоврядування    
районів/міст/ОТГ та лідерів учнівського 

самоврядування на тему «Відповідальне 
лідерство: шлях до успіху». 

26.12. 

2017р. 

Ауд.,103 ХомаС.О., 

Куриш О.С. 

 

 
 

 

Куриш О.С. 


