Протокол № 4
засідання науково-методичної ради Рівненського ОІППО
28 грудня 2017 року
Порядок денний
1. Про підготовку педагогічних працівників до інноваційної освітньої
діяльності.
Гавлітіна Т.М., проректор з науковопедагогічної діяльності РОІППО
2. Про підготовку вчителя до формування національної ідентичності
особистості на уроках суспільних предметів.
Фурман
В. K.,
завідувач
кабінету
суспільно-гуманітарних
предметів
РОІППО
3. Звіт Здолбунівського районного методичного кабінету про організацію
науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.
Мельник H.A., проректор з науковопедагогічної роботи РОІППО,
Глущук Н.О., завідувач Здолбунівського
районного методичного кабінету
4. Про підсумки роботи та аналіз виконання рішень науково-методичної
ради РОІППО за 2017 рік.
Черній А.Л., ректор, голова науковометодичної ради РОІППО,
Мельник H.A., проректор з науковопедагогічної роботи РОІППО
5. Про затвердження складу науково-методичної ради на 2018 рік.
Черній А.Л., ректор, голова науковометодичної ради РОІППО
6. Про схвалення плану роботи науково-методичної ради на 2018 рік.
Черній А.Л., ректор, голова науковометодичної ради РОІППО,
Мельник H.A., проректор з науковопедагогічної роботи РОІППО
7. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науковометодичних рекомендацій тощо.
Мельник H.A., проректор з науковопедагогічної роботи РОІППО
Присутні члени ради:
1. Черній A. JI. - голова ради.
2. Мельник Н. А. - заступник голови.
3. Гавриш Н. П. - секретар ради.

4. Ветров І. В. - член ради.
5. Гавлітіна Т. М. - член ради.
6. Савчук Л. О. - член ради.
7. Лавренчук В. П. - член ради.
8. Демченко В. В. - член ради.
9. Люшин М. О. - член ради.
10. Мельник Ю. В. - член ради.
11. Олійник I. М. - член ради.
12. Салтишева В. М. - член ради.
13. Тригубець Г. Є. - член ради.
Слухали:
Із першого питання «Про підготовку педагогічних працівників до
інноваційної освітньої діяльності», Гавлітіну Т.М., проректора з науковопедагогічної діяльності РОІППО.
Ухвалили:
1.
Переглянути модель підготовки педпрацівників до інноваційної
діяльності та забезпечити системну діяльність із підготовки педпрацівників
до запровадження інновацій в умовах Нової української школи.
З 2018року
Гавлітіна Т.М., керівники
структурних підрозділів
2.
Провести регіональний моніторинг готовності педпрацівників до
інноваційної освітньої діяльності та дослідити якісні показники ефективності
формування готовності педагога до інноваційної діяльності в інституті.
Упродовж 2018року.
Гавлітна Т.М.,
Опольський І.В.
Слухали:
Із другого питання «Про підготовку вчителя до формування
національної ідентичності особистості на уроках суспільних предметів»
Фурман В.К., завідувача кабінету суспільно-гуманітарних предметів РОІППО.
Ухвалили:
1.
Інформацію щодо «Підготовки вчителя до формування
національної ідентичності особистості на уроках суспільних предметів» в
умовах оновленого змісту шкільної історичної науки взяти до уваги.

2.
Розробити навчально-методичне забезпечення (спецкурси,
навчальні тренінги, методичні рекомендації, семінари тощо) із метою
реалізації Концепції базового предмету «Історія: Україна і світ» та
усвідомлення власної національної ідентичності.
Упродовж 2017-2018 н.р.
Фурман В. К.
3.
Запровадити у навчальні програми курсів підвищення
кваліфікації розроблений спецкурс «Формування національної ідентичності
учнівської молоді засобами суспільствознавчих дисциплін».
Упродовж 2017-2018 н.р.
Фурман В.К.
4.
Із метою розширення моделі вивчення української історії
продовжити співпрацю з Українським інститутом Голокосту «Ткума»,
Українським центром вивчення Голокосту, фундацією «Пам’ять,
відповідальність за майбутнє».
Упродовж 2017-2018 н.р.
Фурман В. К.
Слухали:
Із третього питання «Звіт Здолбунівського районного методичного
кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними
працівниками» Мельник H.A., проректора з науково-педагогічної роботи
РОІППО, Глущук Н.О., завідувача Здолбунівського районного методичного
кабінету.
Ухвалили:
1.
Діяльність Здолбунівського районного методичного кабінету
визнати такою, що відповідає сучасним вимогам до роботи з педагогічними
працівниками в межах функціонування науково-методичних установ.
2.
Нагородити Грамотою Рівненського ОШПО Глущук Наталію
Олександрівну, завідувача Здолбунівського районного методичного кабінету,
за вагомий внесок у розвиток освіти Рівненщини.
До лютого 2018року
Мельник H.A.
Слухали:
Із четвертого питання «Про підсумки роботи та аналіз виконання
рішень науково-методичної ради РОІППО за 2017 рік» Черній A.JL,
ректора РОІППО, Мельник H.A., проректор з науково-педагогічної роботи
РОІППО.
Ухвалили:
1.
Продовжувати здійснювати контроль за виконанням рішень
науково-методичної ради.
Упродовж 2018р.
Черній А.Л., Мельник H.A.

Слухали:
Із п’ятого питання «Про затвердження складу науково-методичної
ради на 2018 рік» Черній A.JL, ректора РОІППО.
Ухвалили:
Затвердити список членів науково-методичної ради на 2018 рік у
такому складі:
Черній A.JL, ректор Рівненського ОІППО, голова ради.
Мельник Н. А., проректор з науково-методичної роботи РОІППО,
заступник голови ради.
Гавриш Н.П., завідувач кабінету виховної роботи та позашкільної
освіти РОІППО, секретар ради.
Басараба H.A., завідувач кабінету інформаційно-комунікаційних
технологій РОІППО, член ради
Ветров І.В., перший проректор РОІППО, член ради.
Гавлітіна Т.М., проректор із науково-педагогічної роботи РОІППО,
член ради.
ГузьН.Л, завідувач кабінету інтернатних закладів, корекційної та
інклюзивної освіти РОІППО, член ради:
Долід В.В., проректор із науково-педагогічної роботи та навчальної
РОІППО, член ради.
Кузьмін О.Є., завідувач кабінету роботи з обдарованими учнями
РОІППО, член ради
Лавренчук В.П., завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти
РОІППО, член ради.
Лис Ю.В., завідувач кабінету природничих предметів РОІППО, член
ради
Лютко О.М., завідувач кафедри філософії, економіки та менеджменту
освіти РОІППО, член ради.
Люшин М.О., завідувач кабінету управління навчальними закладами
РОІППО, член ради.
Моторна Оксана Степанівна, завідувач кабінету художньо-естетичних
предметів РОІППО, член радию
Мельник Ю.В., завідувач центру практичної психології і соціальної
роботи РОІППО, член ради
Опольський І.В., завідувач кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти
РОІППО, член ради.
Пустовіт Г. П.,професор кафедри природничо-математичної освіти,
доктор педагогічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, член
ради
Савчук Л.О., завідувач кафедри педагогіки, психології та корекційної
освіти РОІППО, член ради.
Салтишева В.М., завідувач кабінету дошкільної та початкової освіти
РОІППО, член ради.
Сорочиц A.C., завідувач кабінету технологій РОІППО, член ради.

Трофімчук А.Б., завідувач кабінету фізико-математичних предметів
РОІППО, член ради.
Фурман В.К., завідувач кабінету суспільно-гуманітарних предметів
РОІППО, член ради.
Харченко Н.Б., в. о. завідувача кафедри природничо-математичної
освіти РОІППО, член ради.
Шидловська
С.О.,
завідувач
Володимирецького
районного
методичного кабінету, член ради.
Слухали:
‘Із шостого питання «Про схвалення плану роботи науковометодичної ради на 2018 рік» Черній А.Л., ректора РОІППО, Мельник H.A.,
проректор з науково-педагогічної роботи РОІППО.
Ухвалили:
1. Схвалити план роботи науково-методичної ради на 2018 рік.
Упродовж 2018р.
Черній А.Л., Мельник H.A.

Голова ради

A. JI. Черній

Секретар ради

Т. А. Ніколайчук

