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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 листопаді 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 листопаді 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 1 
до листа від 26.11.2017р. 

№ 01-02/1025 
 

№ Зміст заходів Дата 

пров
еден

ня 

Місце 

проведе
ння 

Відповідальний 

1 Тренінг для класних керівників 7–10 
класів загальноосвітніх навчальних 

закладів І-ІІІ ст. Вишнівецької ОТГ 
«Впровадження програми виховної 

роботи з учнями з питань протидії 
торгівлі людьми «Особиста гідність. 
Безпека життя. Громадянська позиція». 

01.11 Вишніве
цька 

ЗОШ 
І-ІІІ ст. 

  

Куриш О.С. 
 

2 Семінар для вчителів біології опорних 
навчальних закладів та загальноосвітніх 

навчальних закладів І-ІІІ ст., які 
планують стати опорними школами на 
тему «Біологічна освіта в контексті Нової 

української школи». 

02.11 Громни
цького, 

1.  
Акт. 
зала 

Турчин О.В. 

3 Практикум для педагогів-організаторів 
«Метод проекту як засіб інтеграції 

освітнього середовища опорної школи та 
філій, школи та громади, ширшого 

залучення батьків до освітнього 
процесу». 

07.11 Громни
цького,1

. 

Хома С.О.,   
Куриш О.С.   

4 Залучення представників опорних 

навчальних закладів до участі у 
регіональній науково-практичної 

конференції «Використання технологій 
менеджменту якості в управлінні 

навчальними закладами» 

13.11 Громни

цького,1
.  

Акт. 
зала 

Брик Р.С.  

5 Тренінг для класних керівників 6 класів 
опорних шкіл та загальноосвітніх 

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

тему «Насильство та його прояви у 
дитячому середовищі» 

15.11 Громни
цького,1

. 

Мерещак Я.В.  

6 Тренінг для соціальних педагогів 

опорних навчальних закладів та шкіл, які 
планують стати опорними на тему 

«Професійне і особистісне зростання 
соціального педагога». 

16.11 Громни

цького,1
. 

Яковишин Р.Я.  

7 Супервізорська школа педагогічної 

майстерності для практичних психологів 

23.11 Громни

цького,1 

Кавецький В.Є., 

Демидась С.Р.  



опорних шкіл та загальноосвітніх 

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

тему «Супровід професійної діяльності 
працівників психологічної служби» 

8 Семінар для директорів опорних 

навчальних закладів на тему 
«Нормативно-правовий та інформаційно-

методичний супровід діяльності опорної 
школи: з досвіду Стрілковецької ЗОШ І-

ІІІ ст. Борщівської міської ради». 

30.11 Стрілко

вецька 
ЗОШ І-

ІІІ ст. 

Куриш О.С.   

9 Залучення представників опорних шкіл 
до участі в ІІ обласній науково-

практичній інтернет-конференції 
«Новітні інформаційно-комунікаційні 

технології в навчальному процесі: 
актуальні проблеми» 

30.11 Громни
цького,1 

Акт. 
зала 

Черняк В.М.  

 

 
 
Куриш О.С. 


