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ВСТУП
Рівненський ОІППО є навчальним закладом системи післядипломної педагогічної
освіти та керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про
освіту», «Про вищу освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими чинними
законодавчими та нормативно-правовими документами. Упродовж 2016 року інститут
здійснював науково-методичний супровід та реалізацію основних напрямів розвитку і
функціонування системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти області,
профільного навчання, інклюзивної освіти, експертного контролю і моніторингових
досліджень з актуальних проблем; забезпечував професійний розвиток педагогічних
працівників та керівників навчальних закладів шляхом запровадження різних форм
курсової підготовки та організації науково-методичної роботи у міжкурсовий період;
координував роботу районних, міських методичних кабінетів, центрів та керівників
районних, міських методичних структурних підрозділів; проводив системну роботу з
упровадження нових педагогічних технологій, експериментальних науково-методичних
розробок, інтерактивних методик; реалізував завдання Всеукраїнської школи новаторства
керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної
освіти, базовим закладом якої він визнаний за результатами вивченого досвіду
працівниками ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
Інформаційно-комунікаційна підтримка загальної середньої, дошкільної та
позашкільної освіти у регіоні забезпечувалася засобами веб-порталу «Освіта Рівненщини»
як інформаційно-освітнього середовища (ІОС). Функціонувало понад 260 мережевих
педагогічних спільнот (управлінських, методичних, учительських та інших). Перевагою
такої комунікації є доступність, мобільність інформаційних процесів, орієнтація змісту
освіти, управлінської діяльності на цілі сталого розвитку.
ІОС наповнюється необхідними інформаційними ресурсами, продовжено
наповнення контенту нормативно-правового забезпечення, підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів; суттєво збільшено проведення вебінарів із використанням
відеоплатформи порталу, що економить фінансові ресурси районних, міських бюджетів.
Складовою ІОС є сайт інституту, який наповнений контентами державних освітніх
стандартів, профільного навчання, інклюзивного навчання, регіональних науковометодичних заходів, моніторингу, експертизи якості освіти, зовнішнього незалежного
оцінювання,
професійних
конкурсів,
науково-дослідницької
діяльності,
експериментальної роботи, регіональної та міжнародної співпраці, роботи з обдарованими
дітьми. На сайті розміщена медіатека педагогічного досвіду, матеріали шкіл новаторства,
конференцій та семінарів тощо. Продовжила функціонування бібліотека ІОС (більше 250
документів), відеотека в ІОС (170 відеофільмів).
Серед напрямів роботи Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти – навчальна діяльність, яка впродовж 2016 року спрямовувалася на
підвищення кваліфікації педкадрів (курсову підготовку пройшли 6384 педагогів області
при плані 6373, що становить 100,1%) та перепідготовку спеціалістів (усього навчалося 99
студентів за трьома спеціальностями – 016 Спеціальна освіта, 073 Менеджент, 074
Публічне управління і адміністрування). Уведено дистанційну форму для підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, розроблено та запроваджено 43 навчальні
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програми, за якими курсову підготовку пройшли 2026 педагогів області при плані 2049, що
становить 99,8%. Відповідно до вимог нового змісту Державного стандарту початкової
загальної освіти у 2016 році проведені курси підвищення кваліфікації для вчителів
початкових класів, які викладають навчальний предмет «Інформатика у початковій школі»
– 3 групи (70 педагогів); для вчителів інформатики, які викладають навчальний предмет
«Інформатика у початковій школі» – 1 група (32 педагоги). На курсах підвищення
кваліфікації учителів початкових класів було оновлено тематику лекційних, практичних та
семінарських занять для реалізації змістових ліній нового Державного стандарту
початкової загальної освіти. Окрім того, під час проведення курсів підвищення
кваліфікації учителів іноземних мов педагогічним працівникам читалися лекції з питань
впровадження нових Державних стандартів (друга іноземна мова у 5-х класах).
В інституті здійснювалася цілеспрямована робота з підготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, які працюють з дітьми з особливими потребами в
умовах упровадження інклюзивного навчання. За даний період 28 слухачів пройшли курси
підвищення кваліфікації учителів, які працюють з дітьми з особливими потребами за
індивідуальними планами.
Працівниками інституту оновлено та розроблено начальні програми 76 спецкурсів з
актуальних питань розвитку освіти. У 2016 році розширено підвищення кваліфікації за 15
ліцензованими інтегрованими програмами. Науково-методична діяльність інституту була
спрямована на оновлення змісту освіти, розвиток інноваційного освітнього простору як
основи приведення її у відповідність із європейськими стандартами, пошук нових форм
роботи з педагогічними працівниками для задоволення їх інтересів у професійному
зростанні, органічне поєднання стаціонарних форм роботи з педагогами на базі інституту у
курсовий період із науково-методичною роботою в міжкурсовий період, що проводиться
спільно з 20 районними, міськими методичними кабінетами, центрами, в яких працює
близько 250 методистів.
Рівненському ОІППО залишався базовим закладом Всеукраїнської школи
новаторства, в межах якої 15 червня 2016 року спільно з ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти», КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Миколаївським
ОІППО проведено інтернет-форум із теми «Сучасний науково-методичний супровід
регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і
педагогічних працівників із питань дошкільної, загальної середньої та післядипломної
освіти в контексті Закону України «Про освіту» в рамках X Всеукраїнської школи
новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної
педагогічної освіти, яка діє у складі науково-методичного комплексу «Консорціум
закладів післядипломної освіти».
Для забезпечення динамічного розвитку професіоналізму освітян шляхом
неформального навчання дорослих продовжувала функціонувати Рівненська регіональна
школа новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів та три зональні школи новаторства – Північна,
Центральна та Південна. Розробки їхніх учасників – установ освіти, навчальних закладів
відповідних районів, міст – презентовано на веб-порталі «Освіта Рівненщини».
Із метою презентації напрацювань окремих педагогів, педагогічних колективів,
пропаганди їх творчих досягнень, популяризації інноваційних педагогічних технологій та
методик, сучасних навчально-методичних комплексів, стимулювання творчого пошуку
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освітян в удосконаленні навчально-виховного процесу, сприяння професійній
самореалізації освітян, розвитку їх творчого потенціалу, виявлення і поширення
педагогічного досвіду, коригування стратегій і уточнення шляхів інноваційного розвитку
освіти Рівненщини проведено XІІІ обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості в
номінаціях: «Етика», «Біологія, екологія», «Трудове навчання», «Образотворче
мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Хімія», «Практична психологія»,
«Соціальна педагогіка», «Музичне мистецтво».
Експертні комісії з 403 робіт відзначили 66, автори яких продемонстрували
оригінальні педагогічні рішення, авторські підходи як до змісту, так і до побудови
педагогічного процесу. За результатами видано анотований каталог «Педагогічні здобутки
освітян Рівненщини», а матеріали переможців конкурсу-ярмарку розміщені на сайті
інституту та порталі «Освіта Рівненщини».
На виконання Указу Президента України «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель
року» проведено другий (обласний) тур конкурсу «Учитель року – 2016» у таких
номінаціях: «Математика», «Історія», «Англійська мова», «Захист Вітчизни». У конкурсі
взяли участь 392/65 педагогічних працівників. За підсумками третього (заключного) туру
Всеукраїнського конкурсу Рівненщина має лауреата (ІІ місце) у номінації «Захист
Вітчизни» та дипломанта у номінації «Англійська мова». Із метою популяризації їх
досвіду проведено презентацію для педагогів області у формі майстер-класів, а матеріали
досвіду з метою поширення та впровадження в практику роботи розміщені на сайті
інституту.
Організовано і проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», у
якому взяли участь 20 керівників гуртків з 12 районів та міст області. Учасники
презентували досвід професійної діяльності за еколого-натуралістичним напрямом у
номінаціях: «Керівник біологічного гуртка», «Керівник екологічного гуртка»; художньоестетичним напрямом у номінації «Керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва»;
дослідницько-експериментальним напрямом наукового відділення літературознавства,
фольклористики та мистецтвознавства (секції «Фольклористика», «Мистецтвознавство»).
Як результат участі у Всеукраїнському етапі конкурсу – три переможці та два призери (ІІІ
місце).
Проведено І етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для
позашкільних навчальних закладів системи освіти. На Конкурс було подано 13 матеріалів,
з них: 7 – навчальна література, 6 – навчальні програми. Учасники презентували рукописи
у номінаціях: навчальні програми та навчальна література з дослідницькоекспериментального,
художньо-естетичного,
науково-технічного
та
екологонатуралістичного напрямів позашкільної освіти.
Працівники інституту взяли активну участь VІ Всеукраїнському фестивалі
педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок», ініційований Інститутом
педагогіки НАПН України за підтримки Міністерства освіти і науки України, впродовж
двох днів працювали над пошуками шляхів подолання відчуженості учня від навчання,
забезпечення активної участі його у навчально-виховному процесі, визначенням
ефективних методик і технологій упровадження ідей особистісно зорієнтованого
навчання, подальших перспектив його реалізації.
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Із метою підтримки й допомоги молодим спеціалістам на початку їх педагогічної
діяльності, підвищення інтересу до обраної професії, полегшення процесу фахового
становлення молодого вчителя проведено другий обласний форум молодих педагогів
«Сучасний урок в умовах компетентнісної освіти: практичний аспект». Під час роботи
науково-теоретичної частини розкрито особливості сучасного уроку як форми організації
компетентнісного навчання; сучасний компетентнісно зорієнтований урок; використання
інформаційно-комунікаційних технологій під час уроку; роль Інтернет-ресурсу вчителя у
підготовці та проведенні сучасного уроку. У рамках науково-практичної частини форуму
відбулося засідання 13 секцій із предметів усіх освітніх галузей, під час яких методисти
інституту та досвідчені вчителі ЗНЗ області поділилися з молодими колегами досвідом
підготовки, проведення та самоаналізу сучасного компетентнісно орієнтованого уроку.
Із метою формування професійної компетентності керівних, педагогічних та
науково-педагогічних працівників в інституті впродовж 2016 року Рівненським
дистанційним центром методичної підтримки педагога в міжкурсовий період проведено
низку заходів для працівників установ освіти та навчальних закладів: V Всеукраїнська
інтерактивна науково-практична конференція із теми «Науково-прикладні основи
створення та використання електронних засобів у навчально-виховному процесі
загальноосвітнього навчального закладу» з підсумковим пленарним онлайн-засіданням та
Всеукраїнська інтернет-конференція «Психолого-педагогічні особливості формування
професійної компетентності педагогів, що працюють з обдарованими дітьми засобами
методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів», 8 регіональних науковопрактичних інтернет-конференцій; 15 онлайн-нарад для працівників районних, міських
методичних кабінетів, центрів; 31 тематичний вебінар; функціонували постійно діючі
вебінари для педагогічних працівників із проблеми інклюзивного методичних навчання,
для керівників шкільних музеїв, інтернет-школи: шкільних бібліотекарів, учителів
зарубіжної літератури, учителів мистецтв, новопризначених завідувачів, методистів
районних, міських методичних кабінетів, центрів, віртуальна лабораторія з теми
«Теоретико-методологічні засади національно-патріотичного виховання особистості».
Для модернізації регіональної освітньої системи, зокрема системи управління
навчальними закладами, створення нової інноваційної практики в галузі, забезпечено
відповідний сегмент науково-методичного супроводу розвитку професіоналізму резерву
керівних кадрів, новопризначених і досвідчених керівників установ освіти, навчальних
закладів у міжкурсовий період продовженням діяльності проблемного семінару
директорів загальноосвітніх шкіл; творчої групи керівників спеціалізованих шкіл (шкілінтернатів), гімназій, ліцеїв, колегіумів; трьох шкіл (управлінської майстерності,
керівників районних, міських шкіл новопризначеного керівника ЗНЗ «Шлях до успіху»,
шкіл резерву керівних кадрів «Мій шанс»); партнер-клубу «Європейська освіта»;
інтернет-клубу директорів ЗНЗ «Нащадки спадщини В. О. Сухомлинського» в межах
Відкритого університету керівників освіти Рівненщини (ВУКОРу) на базі Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Серед проблем, над якими
працювали структури ВУКОРу: менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів в
умовах освітніх змін; модернізація освітньої діяльності ЗНЗ на засадах державногромадського управління; проектування моделей загальноосвітніх навчальних закладів;
упровадження інформаційно-комунікаційних та інших інноваційних технологій у
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педагогічний процес ЗНЗ у контексті випереджувальної освіти; управлінська культура як
складова ефективного освітнього менеджменту тощо.
Із метою координації діяльності науково-методичних установ області у 2016 році
створено Відкритий університет методиста, у межах якого функціонували такі форми
роботи, як: Школа новопризначеного завідувача та методиста районного, міського
методичного кабінету, центру; Школа педагогічного досвіду; Школа методичної
майстерності працівників районного, міського методичного кабінету, центру; Школи
технологічної майстерності; проведено майстер-класи для завідувачів та методистів
районного, міського методичного кабінету, центру; теоретичні та практичні навчальні
семінари, творчі групи тощо. На засіданнях упродовж року обговорювалися питання
вдосконалення системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як
основи реалізації державних освітніх стандартів, визначалися напрями такої взаємодії в
умовах реформування освітньої галузі.
У структурі науково-методичної роботи інституту використовувалися такі форми
роботи, як авторські творчі майстерні вчителів (5), школи керівників районних шкіл
молодого вчителя; теоретичні та практичні семінари для керівників районних методичних
об’єднань, школи молодого педагога, майстер-класи педагогів-новаторів тощо. Усього
проведено понад 470 освітянських заходів, з них: очних наукових, науково-практичних,
науково-методичних конференцій – 37, інтернет-конференцій – 10, очних семінарів – 134,
вебінарів – 31, майстер-класів – 29, тренінгів – 31, педагогічних читань – 1, інших форм
методичної роботи – 198, з таких актуальних питань розвитку освіти в регіоні, як
реалізація нових освітніх стандартів, нових підходів в освіті, програм та підручників,
формування адаптованої здоров’язбережувальної системи в дошкіллі та початковій школі,
оновлення змісту освіти і запровадження нових технологій та методик навчання і
виховання, формування готовності вчителя до інноваційної діяльності, використання ІКТ,
психолого-педагогічний супровід інклюзивного та профільного навчання, проектування та
конструювання сучасного уроку, створення нової моделі національно-патріотичного
виховання.
Підвищенню професійної компетентності педагогічних працівників та
оновленню змісту освіти сприяла діяльність 51 обласного базового навчального закладу з
актуальних проблем розвитку регіональної системи освіти.
Науково-методичний супровід виховної роботи спрямовувався на впровадження
Основних орієнтирів виховання учнів та організацію учнівського самоврядування,
правової освіти та виховання, організацію превентивного виховання, забезпечення
системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді та реалізацію Концепції
національно-патріотичного виховання учнівської молоді в навчальних закладах України,
Плану заходів МОН України щодо посилення національно-патріотичного виховання
учнівської молоді, Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на
2008 – 2020 роки, Програми виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми
«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». Ефективною та
результативною формою роботи було проведення щорічної методичної сесії для
методистів із виховної роботи районних, міських методичних кабінетів, центрів із теми
«Національно-патріотичне виховання особистості в світлі діяльності ДГО та шкільного
учнівського самоврядування».
Працівниками інституту для вдосконалення системи навчання й виховання,
використання в повному обсязі можливостей дитини раннього та дошкільного віку
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здійснювався науково-методичний супровід нових форм організації дошкільної освіти,
оновлення змісту і запровадження новітніх технологій у дошкіллі, готовності вчителя до
інноваційної діяльності, здійснення інклюзивного навчання, розробка методичних
рекомендацій для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, розпочато
апробацію критеріїв визначення рівня розвитку дитини за Базовим компонентом
дошкільної освіти та інструментарію їх практичного застосування.
Активно реалізувався курс на забезпечення мобільного інформування вчителів
початкових класів про зміни освітніх орієнтирів початкової освіти та надання практичних
рекомендацій щодо їх впровадження, організацію інформаційного науково-методичного
супроводу педагогічних працівників в умовах оновлення стандарту початкової освіти,
впровадження нових навчальних програм для початкової школи з метою забезпечення
рівного доступу та підвищення якості освітніх послуг.
У повному обсязі забезпечено супровід переходу 8-х класів на навчання за новим
Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. Проведено заходи для
педагогів, спрямовані на практичну реалізацію особистісно зорієнтованого,
компетентнісного та діяльнісного підходів, викладання предмета «Інформатика»,
впровадження у варіативну складову навчального плану початкової школи курсу «Уроки
для стійкого розвитку», педагогічних технологій «Росток» та розвивального навчання за
системою Ельконіна-Давидова. Із метою підтримки обдарованих дітей у 19
загальноосвітніх навчальних закладах області реалізовано науково-педагогічний проект
«Інтелект України», проведено навчальні семінари, майстер-класи, тренінги для вчителів,
директорів та заступників, практичних психологів та батьків учнів початкової школи.
Предметом постійної уваги інституту була інклюзивна освіта. Науково-методичний
супровід інклюзивної освіти було спрямовано на реалізацію та поширення моделі
інклюзивного навчання в навчальних закладах, удосконалення системи надання освітніх
послуг дітям з особливими освітніми потребами, формування готовності педагогічних
кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Інститут продовжує
залишатися партнером проекту «Інклюзивна освіта: крок за кроком». Проведено навчальні
семінари та низку онлайн-нарад для методистів районних, міських методичних кабінетів,
центрів, які координують питання інклюзивної освіти, для асистентів та вчителів
інклюзивних класів, директорів навчальних закладів із проблем упровадження та розвитку
інклюзивного навчання. Спецкурси з питань інклюзивної освіти включено у навчальні
програми для слухачів курсів підвищення кваліфікації. На веб-порталі «Освіта
Рівненщини» та сайті Рівненського ОІППО створено рубрику «Інклюзивна освіта», де
розміщені матеріали з питань організації інклюзивного навчання: нормативна база,
навчально-методичні посібники, спецкурси, довідкові та методичні матеріали на допомогу
педагогічним працівникам області тощо.
Упродовж 2016 року працівниками інституту здійснювався науково-методичний
супровід профільного навчання, однією з форм якого, що найбільш повно реалізують його
мету і завдання, є освітні округи. На початок 2016-2017 н. р. оновлено базу даних освітніх
округів, опорних шкіл, у яких здійснюється профільне навчання. Проведено онлайнсемінари та майстер-класи для керівників опорних закладів освітніх округів,
координаторів науково-методичної роботи в освітніх округах, педагогічних працівників
загальноосвітніх навчальних закладів області.
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Зростання суспільного запиту на соціально-психологічну допомогу, значне
розширення цільової аудиторії та спрямованості психологічних заходів зумовлюють
необхідність створення такого професійного середовища, яке забезпечить працівникам
психологічної служби умови для саморозвитку та швидкої адаптації в нових умовах
розвитку освіти. У зв’язку з цим працівниками психологічної служби інституту
забезпечено організацію та проведення науково-методичної роботи: семінарів-нарад
керівників психологічних служб області, семінарських занять для новопризначених
працівників закладів освіти, навчальних тренінгів, семінарів-практикумів для методичного
активу психологічної служби, практичних психологів і соціальних педагогів. Серед форм
роботи – Школа методиста із психологічної служби, Школа професійного зростання
соціального педагога. Із метою популяризації здобутків соціальних педагогів –
переможців ХІІІ конкурсу-ярмарку педагогічної майстерності, започатковано діяльність
Педагогічної майстерні соціального педагога. Упроваджено в практику проведення
інтервізійної групи практичних психологів загальноосвітніх шкіл-інтернатів із теми
«Особливості надання психологічної допомоги дитині в умовах закладу інтернатного
типу». Продовжено практику онлайн-нарад методистів із психологічної служби,
інклюзивного навчання та методистів, які відповідають за викладання базових дисциплін
із питань психологічної компетентності сучасного педагога.
Важливим чинником покращення роботи працівників інституту та педагогічних
працівників області є регіональна та міжнародна співпраця. Було реалізовано Програму
PRO FLE в Україні – спільний проект Посольства Франції та Міністерства освіти і науки
України. Програма розроблена Міжнародним центром педагогічний досліджень CIEP
(Франція) у співпраці з Національним центром дистанційної освіти CNED (Франція) з
метою підвищення кваліфікації вчителів та викладачів французької мови як іноземної за
допомогою цифрових технологій. У рамках першої фази проекту впродовж року для
області підготовлено тьютора з відповідною кваліфікацією. Із жовтня 2016 року на
регіональному рівні за програмою PRO FLE розпочато навчання пілотної групи вчителів
французької мови загальноосвітніх навчальних закладів області.
У рамках спільної програми Міністерства освіти і науки України та Міністерства
народної освіти Польщі реалізувався проект «Підтримка реформ системи освіти в Україні
частина 2» з метою допомоги у підготовці проекту нового базового закону «Про освіту»,
реформуванні середньої освіти, залучення ширшого кола до реформування освіти в
Україні. У жовтні 2016 року відбувся студійний візит експертів у Варшаву, в грудні 2016
р. у Міністерстві освіти і науки України за участю міністра Лілії Гриневич та віце-міністра
Міністерства національної освіти Польщі Мажени Драб відбулася підсумкова
конференція – і як результат: публічний діалог щодо стратегії змін в освіті України,
десятки дискусій на майданчику парламентського Комітету з питань науки та освіти ВРУ
та Міністерства освіти і науки України. Вивчено польський досвід у сфері підвищення
кваліфікації вчителів, якості освіти та вироблено рекомендації для української сторони.
У рамках Програми польської закордонної допомоги Міністерства закордонних
справ Республіки Польща реалізувався польсько-український проект «Шкільна академія
підприємництва 3», спрямований на підтримку суспільно-економічного сталого розвитку
країни через підвищення рівня освіти і професійної кваліфікації шляхом запровадження
елементів підприємницької освіти у школі не тільки на уроках економіки чи основ
підприємницьких знань, а й у рамках інших шкільних предметів. У навчальних закладах
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навчання здійснювалося за підготовленим експертами РОІППО в межах проекту
посібником «Уроки з підприємницьким тлом» та методичними рекомендаціями про
організацію інтегрованих уроків з «підприємницьким тлом», підготовлено вчителів різних
навчальних предметів під час тренінгів і навчальних семінарів до впровадження
інтегрованих уроків «з підприємницьким тлом» у школах області.
Інститут долучився до реалізації Міжнародного освітнього проекту «Міксіке в
Україні», організованого OU MIKSIKE за підтримки Програми розвитку Міністерства
закордонних справ Естонії та Міністерства освіти і науки України, який сприятиме
розвитку зв’язків між ЗНЗ України та країн ЄС, що беруть участь у проекті, підвищенню
якості та ефективності навчання у ЗНЗ за допомогою інформаційних технологій,
розширенню можливостей розвитку он-лайн навчання, поглибленню співпраці педагогів
та учнів ЗНЗ, сприяння розвитку в учнів навичок ХХІ століття, логічного мислення та
усного рахунку. У серпні 2016 року координатори від РОІППО взяли участь у семінарнараді регіональних та обласних координаторів проекту, який відбувся в ІваноФранківській області. У жовтні на базі РОІППО проведено обласний семінар-нараду для
методистів РМК, які координують предмети природничо-математичного циклу, та
районних (міських), шкільних координаторів проекту з теми «Упровадження проекту
«Міксіке в Україні» на регіональному рівні» за участю координатора в Україні та
керівників проекту з Естонії (онлайн).
Із метою підготовки учнів до ЗНО інститут взяв участь у Міжнародному
інноваційному проекті «10MinSchool» в Україні, який надав можливість перегляду 940
онлайн-уроків з алгебри, геометрії, української мови та літератури, історії, географії, хімії,
біології та фізики для старшої школи та безкоштовного доступу до онлайн-ресурсу до 27
серпня 2017 року.
Працівниками інституту здійснюється підготовка педагогічних працівників області
до участі в пілотному проекті – Міжнародне порівняльне моніторингове дослідження
PISA (Programme for International Student Assessment) (1, 2), ведеться PR-кампанія через
сайт РОІППО, портал «Освіта Рівненщини», призначено обласного координатора;
ведеться підготовка до збору необхідної інформації про ЗНЗ області, в яких навчаються
15-річні школярі.
У рамках проведення року англійської мови та відповідно до Національної
програми Go Global інститутом проведені заходи, спрямовані на ефективне вивчення та
популяризацію англійської мови: обласний вебінар для керівників методоб’єднань,
учителів англійської мови із теми «Skills development: reading, listening and writing» за
участю Аліни Кошман, методиста та консультанта видавництва MM Publications в
Україні; обласний семінар для керівників методоб’єднань, учителів англійської мови із
тем “State Final Examination. MM Publications latest news”,“Bringing the real world into the
classroom through reading”, “Teaching writing is … exciting!” за участю Наталі Хаммертон,
Вікторії Плішкової, методистів та консультантів видавництва MM Publications в Україні,
та регіонального менеджера Дмитра Колесника; обласний навчально-методичний семінар
для керівників районних, міських, шкільних методоб’єднань та вчителів англійської мови
з теми «Сучасний урок англійської мови в контексті модернізації іншомовної освіти» за
участю британського колеги Роберта Хартігана, старшого методиста міжнародного
освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, сертифікованого екзаменатора Pearson
Test of English. Учасники ознайомилися із сучасними технологіями навчання іноземної
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мови на засадах компетентнісного навчання, новими тенденціями формування іншомовної
комунікативної компетентності учнів на уроках англійської мови.
Інститут брав участь у міжнародній освітній програмі eTwinning Plus, зокрема у
чотирьох проектах даної програми, в рамках якої відбулися міжнародні тренінги та
конференції. Реалізація міжнародних та європейських освітніх проектів дозволила
підвищити якість освіти, узгодити систему освіти з проблемами ринку праці,
забезпечувати конкурентоспроможність навчальних закладів.
Запроваджено новий курс підвищення кваліфікації вчителів англійської мови у
співпраці з Британською Радою, яка тісно співпрацює з інститутами післядипломної
освіти та МОН України. Участь Рівненського ОІППО в проекті та реалізація програми
відкрили додаткові можливості оволодіння сучасними методиками та технологіями
навчання іноземної мови. За матеріалами НМК Британської Ради в Україні розроблені
нові лекції та практичні заняття, які введені в навчально-тематичні плани курсів.
У рамках проекту «Викладання англійської мови як іноземної» за сприяння
Корпусу Миру США в Україні до навчально-виховного процесу ЗНЗ було залучено 4
волонтери. Співпраця з волонтерами сприяла підвищенню якості вивчення англійської
мови, ефективності організації позакласної роботи, розвитку навичок лідерства,
популяризації здорового способу життя, розвитку громадянської свідомості, покращила
професійний рівень учителів англійської мови, збагатила навчальні ресурси автентичними
англомовними матеріалами, внаслідок чого зріс інтерес до вивчення англійської мови як
мови міжнародного спілкування. Робота в такому напрямі забезпечує розвиток
обдарованості учнів, їх академічних досягнень, участь у всеукраїнських та міжнародних
конкурсах.
Працівники інституту долучилися до реалізації проекту Go Camps, який сприяв
залученню міжнародного досвіду, методології та експертизи до діяльності мовних таборів
нового покоління. ЗНЗ Рівненщини стали переможцями конкурсу, який був спрямований
на підтримку проекту літніх мовних таборів-2016, які отримали статус Go Camps і
можливість залучення до роботи волонтерів громадської організації Go Global.
Удосконаленню системи післядипломної підготовки вчителів та поліпшенню якості
викладання німецької мови сприяла участь у Проекті GIDELFO (Professionelle
Qualifizierung von Deutschlehrern) – професійна підготовка вчителів німецької мови в
Україні. У рамках співпраці з Гете-інститутом та МОН України щороку на базі
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти проходить
Всеукраїнський тиждень підвищення кваліфікації вчителів німецької мови, в рамках якого
проводяться методико-дидактичні семінари для вчителів німецької мови загальноосвітніх
навчальних закладів. Учасники підвищили теоретичний та практичний рівень володіння
та викладання німецької мови в умовах упровадження нового Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти, отримали двомовні сертифікати GIDELFO.
Участь у Проекті «PASCH» – «Школи: партнери майбутнього» сприяла
євроінтеграційним процесам, підвищенню інтересу молоді до вивчення німецької мови,
традицій та культури сучасної Німеччини. Спільно з викладачами з Німеччини проведено
семінари, воркшопи, курси німецької мови, конкурси, переможці яких мають можливість
безкоштовно відвідувати курси німецької мови в Німеччині, щорічно складають іспити з
німецької мови на отримання сертифікатів міжнародного зразка. Для ефективного
проведення уроків німецької мови школи отримали навчально-методичні матеріали та
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технічні засоби навчання. Делегація вчителів німецької мови Рівненщини у рамках
проекту взяла участь у Першому Всеукраїнському форумі вчителів німецької
мови «Професійні сфери німецької мови – німецька мова у школі та ВНЗ в Україні
сьогодні», на якому обговорювали питання викладання німецької мови для різних
цільових груп, розробки нових стандартів, навчальних планів та програм, тенденції
розвитку сучасної німецької мови в Німеччині та Україні.
Участь у проекті Міністерства освіти і науки України спільно з Представництвом
Ради Європи в Україні «Підтримка освіти прав людини та демократичного громадянства у
країнах Східного партнерства» сприяла впровадженню державної стратегії у галузі освіти
прав людини та демократичного громадянства. У рамках проекту підготовлено та
розміщено на сайті інституту, порталі «Освіта Рівненщини» матеріали для вчителів
загальноосвітніх навчальних закладів «Освіта прав людини та демократичного
громадянства», проведено тренінги, семінари для методистів, вчителів ЗНЗ.
У рамках міжнародного проекту Українського центру вивчення історії Голокосту
та фундації «Пам’ять, відповідальність та майбутнє» з поширення освітніх матеріалів із
протидії антисемітизму та ромофобії працівниками інституту поширено методичні
матеріали серед вчителів області, підготовлено вчителів-тренерів, проведено майстеркласи для вчителів, семінари для методистів.
Інститут брав участь у реалізації чесько-українського проекту «Усна історія як
метод і джерело», у межах якого проведено творчу зустріч, семінар-тренінг та
сертифіковано 50 учителів-тренерів.
Спільно з Академією Української Преси та Фонду Фрідріха Науманна «За свободу»
забезпечено участь у конкурсі-огляді партисипативних (спільна справа) проектів для дітей
та молоді. У навчальних закладах Рівненщини впроваджено розроблений Академією
Української преси курс «Сходинки до медіа грамотності» з метою посилення стійкості
учнів та молоді перед дестабілізуючою силою впливу неправдивої інформації.
Працівниками інституту проведено в повному обсязі Всеукраїнські учнівські
олімпіади з базових дисциплін, турніри та конкурси. У ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із
навчальних предметів взяли участь 1396 школярі області, у ІІІ етапі олімпіади «Юне
обдарування» – 60 учнів, у турнірах – 480 учні. У ІV етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад взяли участь 76 учнів загальноосвітніх навчальних закладів області, які вибороли
31 призове місце.
Науково-дослідна робота інституту спрямовувалася на реалізацію наукової теми
інституту, наукових досліджень кафедр, лабораторій, тимчасових науково-дослідних
колективів, експериментів, а також на координацію та науково-методичний супровід
досліджень ВНЗ та наукових установ на базі навчальних закладів області.
Завершилося дослідження наукової теми «Науково-методичні основи професійного
розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної
освіти», за яким здійснювали пошук концептуальних ідей та прогнозних механізмів
побудови стратегій розвитку особистості у педагогічній професії, а також дослідження
світоглядних і праксеологічних аспектів випереджувальної післядипломної освіти на
засадах освіти для сталого розвитку.
Завершено дослідження проблемних лабораторій: модернізації початкової освіти,
пропедевтики іноземних мов, музичної освіти і виховання; дослідження тимчасових
науково-дослідних колективів: із розробки та впровадження моделі школи здоров’я
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повного дня; із проблеми гуманізації взаємодії вчителя та учнів, а також із формування
життєствердного образу світу молодшого школяра на засадах освіти для сталого розвитку.
Продовжується дослідження лабораторії етнолінгвістики та розпочато роботу
проблемної лабораторії освітніх технологій.
На базі 66 навчальних закладів області проводилися 13 експериментів
Всеукраїнського рівня із проблем: розробки моделі акме-школи та школи естетичної
культури, моделі фінансової грамотності учнів, формування вмінь експіриєнтивної
діяльності, громадянської компетентності та ціннісного ставлення до праці учнів,
формування синтетичного типу мислення вчителя і учня та світогляду дошкільника в
інтегрованому просторі, розвитку особистості в європейському освітньому просторі, з них
3 нові дослідження: варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання
предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі;
науково-методичні засади створення моделі психолого-педагогічної та соціальної
реабілітації й інтеграції дітей із загальними розладами розвитку (спектр аутизму);
реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України»
тощо. На базі 37 навчальних закладів проводиться 5 експериментів регіонального рівня з
дослідження актуальних проблем інноваційного розвитку освіти та створення
інноваційних освітніх і педагогічних технологій, з них 2 нові: психологічні засади
розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти;
організаційно-педагогічні умови створення системи мультипрофільного навчання в
закладі освіти.
У рамках Українського відкритого університету післядипломної освіти
всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти»
науковими лабораторіями та тимчасовими творчими колективами, у які входять
працівники інституту, розпочато дослідження з проблем: психолого-педагогічна
підготовка конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної освіти; теоретичні та
методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної
освіти; інноваційні технології управління системою післядипломної педагогічної освіти в
умовах суспільних змін; психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних
працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти; підготовка керівників опорних
шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти до управління освітніми округами;
вивчення проблем і потреб закладів ППО у навчально-методичному і науковометодичному забезпеченні діяльності; здійснення моніторингу якості післядипломної
освіти в Україні; розроблення стратегії формування готовності вчителя початкових класів
в умовах переходу до 12-річної школи; розроблення і впровадження у практику стандартів
підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів освіти (відповідно до категорії
педагогічних працівників та керівників освіти).
Відповідно до угод про наукове співробітництво продовжується співпраця з
Інститутом модернізації змісту освіти МОН України щодо дослідно-експериментальної
роботи в рамках НДЛ виховних технологій та реалізації науково-педагогічного проекту
«Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти»,
Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності з теми «Етнолінгвістика та
лінгвокультурологія в контексті сучасної гуманітарної світи та мовленнєвої комунікації»,
Інститутом обдарованої дитини НАПН України.
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Інститутом проведено 14 наукових та науково-практичних конференцій, зокрема:
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Етнос, мова та культура: минуле,
сьогодення, культура (у рамках співпраці Львівським державним університетом безпеки
життєдіяльності) з Хмельницьким національним університетом, Католицьким
університетом м. Люблін; всеукраїнські науково-практичні конференції «Теоретикометодичні засади модернізації початкової освіти в умовах освітньої реформи» та
«Педагогічне проектування моделі компетентного випускника школи естетичної
культури» ; V Всеукраїнська інтерактивна науково-практична конференція «Науковоприкладні основи створення та використання електронних засобів у навчально-виховному
процесі загальноосвітнього навчального закладу»; міжвузівська науково-практична
конференція із теми «Психолого-педагогічні особливості формування професійної
компетентності педагогів, що працюють з обдарованими дітьми засобами методичної
роботи загальноосвітніх навчальних закладів» (у рамках співпраці з Інститутом
обдарованої дитини НАПН України); регіональні науково-практичні конференції:
«Освітня діяльність і педагогічні погляди С. Русової (1856-1940 рр.) у контексті
сьогодення»; «Теоретико-методологічні засади створення освітньо-оздоровчого
середовища навчального закладу «Школи здоров’я повного дня» для учнів 1 – 5 класів»;
«Музей навчального закладу – осередок національно-патріотичного виховання дітей та
учнівської молоді»; «Концептуальні умови формування в учнів національногокультурного світогляду в гуманітарній освіті»; «Управління розвитком професійної
педагогічної культури сучасної школи»; «Реалізація українознавчого підходу в системі
роботи загальноосвітнього навчального закладу»; «Педагогічні умови формування
гуманних взаємовідносин вчителя та учнів у початковій школі як основа гуманізації
навчально-виховного процесу». Із нагоди Дня науки проведено наукову конференцію
«Науково-орієнтована освіта та практика експериментальної педагогіки».
Інститут брав участь у Сьомій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» і
був відзначений Золотою медаллю у номінації «Психосоціальна підтримка дітей і молоді,
що знаходяться в складних життєвих обставинах».
Основні завдання на 2017 рік:
– удосконалення регіональної системи безперервної освіти педагогічних
працівників відповідно до Концепції «Нова українська школа», нових державних освітніх
стандартів та сучасних підходів, забезпечення її випереджувального характеру відповідно
до напрямів реформування системи освіти та суспільних викликів;
– модернізація системи науково-методичного супроводу педагогічних працівників
та керівних кадрів, реалізація сучасних технологій фахового і професійного
вдосконалення, забезпечення ефективного функціонування та інноваційного розвитку
регіональної системи освіти;
– удосконалення навчальних планів, програм курсів підвищення кваліфікації
відповідно до нових державних освітніх стандартів, поширення дистанційної форми
навчання на курсах підвищення кваліфікації керівних педагогічних працівників;
– підвищення якості навчального процесу з перепідготовки спеціалістів за трьома
спеціальностями: 016 Спеціальна освіта, 073 Менеджмент, 074 Публічне управління і
адміністрування;
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– координація та вивчення діяльності, надання науково-методичної і практичної
допомоги та консультацій методичним службам районних, міських методичних кабінетів,
ОТГ, опорних закладів освітніх округів, загальноосвітніх навчальних закладів;
– модернізація системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та
учнівської молоді, реалізація завдань Концепції національно-патріотичного виховання
дітей та молоді, Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів України;
– розроблення цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного
супроводження обдарованої молоді, підвищення рівня організаційно-методичного
супроводу підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до участі у
Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах;
– запровадження технологій неформальної освіти та форм надання освітніх послуг
населенню регіону за запитами новостворених об’єднаних територіальних громад;
– створення нової методології та методики компетентнісно зорієнтованої освіти та
розвитку особистості на основі застосування освітніх і педагогічних інновацій, якісних
перетворень особистості, що обумовлені цілісністю та узгодженістю педагогічної
практики та освітньої реформи;
– спрямування наукових досліджень структурних підрозділів інституту на
дослідження андрагогічного підходу до мотивації професійного зростання педпрацівників
та справедливого доступу до якісного змісту навчання дорослих у системі підвищення
кваліфікації, неформальної реалізації безперервності освіти та навчання впродовж життя;
– визначення ключових проблем дослідження психології професіоналізму, нового
педагогічного мислення, концентрація уваги педпрацівників на пошук засобів і способів
розв’язання реальних професійних проблем та педагогічних утруднень, що приводить до
визначення нових цілей, функцій, видів педагогічної діяльності та психологопедагогічного супроводу педагогічних та керівних кадрів;
– створення різних інноваційних компонентів освітньо-виховних систем
навчальних закладів та спрямування їх на зміцнення української національної
ідентичності в освіті та вихованні духовно-моральної свідомості, патріотичної і
громадянської самосвідомості, національного самоствердження зростаючої особистості та
узгодженості системи національних цінностей в європейському освітньому просторі;
– надавати пріоритет дидактичним експериментам, що допоможуть виділити ядро
знань та використати інформацію на основі розв’язання практичних життєвих ситуацій,
поєднання критичного, креативного і практичного мислення та ключових
компетентностей, необхідних для сучасної людини в 21 столітті;
– проведення міждисциплінарних досліджень із людино орієнтованої організації
науки для освіти та синергії процесу і результату формування творчої активності
особистості й методологічної культури вчителя, інтегрованої цілісності навчання,
наукових досліджень та упровадження інноваційних технологій з використанням
продуктивності ноосферної освіти, транснаціоналізації й інноватизації освіти, створення
стабільного і безпечного світу, пізнання природи цінностей особистості та її світоглядноціннісної орієнтації, піднесення духовності людини;
– збільшення наукових колективів та корпоративних науково-навчальних
об’єднань освітян, створення та використання пошуково-дослідницьких проектів, що
сприятиме подоланню бар’єрів опору нововведенням, нетрадиційним структурам і
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формам інноваційної освіти в умовах децентралізації управління, концентрація навколо
досліджуваних тем із освітньої діяльності для забезпечення проходження повного
життєвого циклу інновацій на базі наукових шкіл, шкіл-лабораторій, ЕНЗ, ТНДК;
– зміцнення міжнародного співробітництва, участь у міжнародних програмах та
проектах, подальший інноваційний розвиток системи післядипломної педагогічної освіти,
що відповідає світовим тенденціям і враховує освітні потреби суб’єктів освітнього
процесу;
– розвиток інформаційно-освітнього середовища регіону інститутом шляхом
формування комп’ютерних компетенцій педагогічних працівників; наповнення контентів
веб-порталу «Освіта Рівненщини» змістовими модулями, розширення електронного
освітнього ресурсу та здійснення інформаційно-методичного супроводу педагогічних
працівників із метою створення умов для оновлення форм, засобів, технологій та методів
викладання шкільних дисциплін; створення системи інформаційно-аналітичного
забезпечення у сфері управління навчальними закладами, інформаційно-технологічного
забезпечення проведення моніторингу освіти;
– організація та методичний супровід регіональних¸ всеукраїнських та
міжнародних моніторингових досліджень якості освіти, здійснення експертизи якості
освіти;
– забезпечення діяльності психологічної служби регіону відповідно до вимог
чинного законодавства та сучасних викликів суспільства, урізноманітнення форм
психологічного супроводу.
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Структура
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Ректорат
1. Ректор.
2. Перший проректор.
3. Проректор з науково-методичної роботи.
4. Проректор з науково-педагогічної роботи.
5. Проректор з навчальної роботи.
Кафедри
1. Кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти.
2. Кафедра філософії, економіки та менеджменту освіти.
3. Кафедра суспільно-гуманітарної освіти.
4. Кафедра природничо-математичної освіти.
Навчально-методичні кабінети, кабінети-центри
1. Кабінет виховної роботи та позашкільної освіти.
2. Кабінет художньо-естетичних предметів.
3. Кабінет інформаційно-комунікаційних технологій.
4. Кабінет суспільно-гуманітарних предметів.
5. Кабінет фізико-математичних предметів.
6. Кабінет природничих предметів.
7. Кабінет технологій.
8. Кабінет дошкільної та початкової освіти.
9. Кабінет інтернатних закладів, корекційної та інклюзивної освіти.
10. Кабінет координації методичної роботи.
11. Кабінет управління навчальними закладами.
12. Кабінет-центр практичної психології і соціальної роботи.
13. Кабінет роботи з обдарованими учнями.
14. Кабінет інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи.
15. Кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти.
16. Кабінет навчальної роботи.
17. Кабінет редакційно-видавничої діяльності.
Лабораторії
1. Лабораторія освітніх технологій.
2. Лабораторія етнолінгвістики.
3. Лабораторія акмеології.
Адміністративно-господарська частина
Бухгалтерія
Бібліотека
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Основні напрями діяльності інституту
№
з/п

Зміст заходу

Дата
Відповідальний При
проведен
міт
ня
ка
1. Організаційно-керівна діяльність
1.1. Керівництво і контроль
1. Засідання ректорату.
1-й
понеділок
Черній А. Л.
місяця
2. Наради
для
науково-педагогічних
та
1-й
педагогічних працівників інституту.
понеділок
Черній А. Л.
місяця
3. Збори трудового колективу.
Щокварта
Черній А. Л.
льно
1.2. Тематика засідань Вченої і науково-методичної рад, експертної комісії, кафедр,
рад кабінетів
1.2.1. Засідання Вченої ради
1. 1. Про Національну доповідь про стан і
Черній А. Л.,
перспективи розвитку освіти в Україні та
проректори
оновлення Концепції діяльності РОІППО.
2. Про план дослідження наукової теми
Гавлітіна Т. М.,
«Науково-методичні основи формування
керівники
мотивації професійного зростання та якісного
02.03
структурних
підвищення
кваліфікації
керівних
і
підрозділів
педагогічних кадрів» у РОІППО.
3. Про порядок сертифікації освітніх програм
Черній А. Л.,
та різних форм підвищення кваліфікації
проректори
педагогічних та керівних кадрів в РОІППО.
2. 1. Про
розширення
можливостей
Черній А. Л.,
дистанційного навчання та підготовку
Вєтров І. В.,
тьюторів для дистанційних форм підвищення
Басараба Н. А.
кваліфікації педпрацівників.
2. Про Концепцію підготовки магістрів зі
Черній А. Л.,
08.06
спеціальності 074 – «Менеджмент».
Гавлітіна Т. М.
3. Про Положення про кредитно-трансфернонакопичувальну
систему
підвищення
Черній А. Л.,
кваліфікації педагогічних і керівних кадрів у
Гавлітіна Т. М.,
РОІППО.
завідувачі кафедр
3. 1. Про
пошук
науково
обґрунтованих
Черній А. Л.,
підходів та моделей координації науковоМельник Н. А.
методичного супроводу педпрацівників в
умовах децентралізації управління освітою в
регіоні.
2. Про
створення
та
запровадження
Черній А. Л.,
07.09
внутрішньої системи якості післядипломної
Вєтров І. В.
освіти у РОІППО.
3. Про запровадження спеціалізації в системі
Черній А. Л.,
післядипломної освіти.
Гавлітіна Т. М.,
завідувачі кафедр
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4.

1.

2.

1. Про орієнтири стандарту післядипломної
Черній А. Л.,
освіти та використання Рамки безперервного
проректори
професійного розвитку вчителів і керівників
навчальних закладів у системі підвищення
Вєтров І. В.,
кваліфікації.
21.12
Басараба Н. А,
2. Про
запровадження
медіаосвіти
в
керівники
інформаційно-освітньому просторі регіону.
підрозділів
3. Про
створення
та
функціонування
Гавлітіна Т. М.,
наукових шкіл викладачів, кафедр.
завідувачі кафедр
1.2.2. Засідання науково-методичної ради
1. Про затвердження рішень експертної
Мельник Н. А.,
комісії щодо оцінки методичних розробок
Ніколайчук Т. А.
учителів, які претендують на встановлення
звання «учитель-методист», «виховательметодист»,
«викладач-методист»,
«практичний психолог-методист», «педагогорганізатор-методист», «керівник гурткаметодист».
2. Звіт Сарненського районного методичного
Мельник Н. А.
кабінету про організацію науково-методичної
23.02
роботи з педагогічними працівниками.
3. Звіт Дубенського міського методичного
Мельник Н. А.
кабінету про організацію науково-методичної
роботи з педагогічними працівниками.
4. Про підвищення кваліфікації науковоЧерній А. Л.,
педагогічних та педагогічних працівників
Філіппова З. О.
закладу.
5. Про схвалення авторських навчальних
Гавриш Н. П.
програм, посібників, науково-методичних
рекомендацій тощо.
1. Про підсумки проведення Всеукраїнського
Мельник Н. А.,
конкурсу «Учитель року – 2017».
Башинська А. І.
2. Про підсумки проведення ХIV обласного
Мельник Н. А.,
конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.
Ніколайчук Т. А.
3. Про
апробацію
підручників
для
Вєтров І. В.,
загальноосвітніх навчальних закладів у 2016Панчук І. В.
2017 навчальному році.
4. Звіт
Радивилівського
районного
Мельник Н. А.
методичного кабінету про організацію
науково-методичної роботи з педагогічними
працівниками.
25.05
5. Звіт
Костопільського
районного
Мельник Н. А.
методичного кабінету про організацію
науково-методичної роботи з педагогічними
працівниками.
6. Про
підсумки
ІІІ
та
ІV
етапів
Мельник Н. А.,
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад,
Кузьмін О. Є.
проблеми та перспективи їх організації та
проведення
7. Про розгляд матеріалів за результатами
Мельник Н. А.,
виявлення,
вивчення,
узагальнення
Башинська
А. І.
педагогічного досвіду в освітніх закладах
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3.

4.

Рівненської області.
8. Про підготовку та схвалення інструктивнометодичних листів, методичних рекомендацій,
авторських навчальних програм та навчальнометодичних
посібників
на
допомогу
педагогічним працівникам області щодо
актуальних питань організації навчальновиховного процесу у 2017-2018 навчальному
році.
1. Про організацію науково-методичного
супроводу вчителів початкової школи до
реалізації Концепції початкової освіти та
Державного стандарту початкової загальної
освіти.
2. Про організацію та проведення атестації
педагогічних працівників інституту у 20162017 навчальному році.
3. Звіт Рівненського районного методичного
кабінету про організацію науково-методичної
роботи з педагогічними працівниками.
4. Про
впровадження
STEM-освіти
в
діяльність навчальних закладів області.
5. Забезпечення
науково-методичного
супроводу діяльності міських, районних
методичних кабінетів, методичних служб ОТГ
в умовах реформування освітньої галузі.
6. Про систему роботи інституту щодо
здійснення науково-методичного супроводу
ЗНО.
7. Про схвалення авторських навчальних
програм, посібників, науково-методичних
рекомендацій тощо.
1. Про підготовку педагогічних працівників до
інноваційної освітньої діяльності.
2. Про підготовку вчителя до формування
національної ідентичності особистості на
уроках суспільних предметів.
3. Звіт
Здолбунівського
районного
методичного кабінету про організацію
науково-методичної роботи з педагогічними
працівниками.
4. Про підсумки роботи та аналіз виконання
рішень науково-методичної ради РОІППО за
2017 рік.
5. Про
затвердження
складу
науковометодичної ради на 2017 рік.
6. Про схвалення плану роботи науковометодичної ради на 2018 рік.
7. Про схвалення авторських навчальних
програм, посібників, науково-методичних
рекомендацій тощо.
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Гавриш Н. П.

Салтишева В. М.

Черній А. Л.,
Мельник Н. А.,
Філіппова З. О.
Мельник Н. А.
26.10

Гавлітіна Т. М.,
Давидюк Н. Ю.
Черній А. Л.,
Мельник Н. А.
Вєтров І. В.,
Опольський І. В.
Гавриш Н. П.
Гавлітіна Т. М.
Фурман В. К.
Мельник Н. А.

28.12

Черній А. Л.,
Гавриш Н. П.
Черній А. Л.
Черній А. Л.
Гавриш Н. П.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

1.2.3. Засідання експертної комісії НМР
Організація експертизи рукописів навчальних
видань, авторських навчальних програм,
Упродовж
електронних
засобів
навчального
року
призначення, підготовлених педагогічними
працівниками області.
1.2.4. Засідання кафедр
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:
1. Про основні напрями роботи кафедри у
2017 році.
2. Про роботу над реалізацією наукової
18.01
проблеми кафедри.
3. Про стан виконання індивідуальних планів
викладачами кафедри з наукової роботи.
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про основні напрями роботи кафедри у
2017 році.
2. Про роботу над реалізацією наукової
18.01
проблеми кафедри.
3. Про стан виконання індивідуальних планів
викладачами кафедри з наукової роботи.
Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Про план роботи кафедри філософії,
економіки та менеджменту освіти на 2017 рік.
2. Про стан підготовки спецкурсів викладачів
25.01
кафедри та їх розміщення на сайт інституту.
3. Про можливості міжнародного стажування.
4. Про затвердження спецкурсу «Фінансова
мотивація
для
конкурентоспроможності
педагогів».
Кафедра
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти:
1. Організація роботи викладачів кафедри над
реалізацією наукової теми кафедри у 2017
26.01
році.
2. Підведення
підсумків
діяльності
викладачів
кафедри
за
рейтинговою
системою.
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти.
Про
співпрацю
із
Національним
університетом
«Острозька
академія»,
Міжнародним
економіко-гуманітарним
університетом імені академіка С.Дем’янчука,
Рівненським
державним
гуманітарним
21.02
університетом,
Чернігівським
ОІППО,
Волинським ОІППО та Львівським ОІППО.
Про проведення та участь у спільних
конференціях,
семінарах.
Залучення
науковців до проведення навчальних занять.
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Мельник Н. А.

Лавренчук В. П.

Лавренчук В. П.

Лютко О. М.

Савчук Л. О.

Лавренчук В. П.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Кафедра природничо-математичної освіти.
Про
співпрацю
із
Національним
університетом
«Острозька
академія»,
Міжнародним
економіко-гуманітарним
університетом імені академіка С.Дем’янчука,
Рівненським
державним
гуманітарним
університетом,
Чернігівським
ОІППО,
Волинським ОІППО та Львівським ОІППО.
Про проведення та участь у спільних
конференціях,
семінарах.
Залучення
науковців до проведення навчальних занять.
Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Про співпрацю із кафедрою освітнього
менеджменту Дініпропетровського ОІППО,
Балашівським НВК «Колегіумом-ЗОШ І-ІІ
ст.»
Березнівської
районної
ради,
Млинівською
гуманітарною
гімназією
Млинівської районної ради, Котівською ЗОШ
І – ІІІ ст. Рівненської районної ради та
проведення спільного он-лайн семінару
«Розвиток методологічної культури учителя:
сучасні наукові підходи».
2. Про можливості здійснення ліцензування
магістратури зі спеціальності «Менеджмент».
Кафедра
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти:
1. Актуальні проблеми сучасної педагогіки,
психології та методики викладання предметів
та їх обговорення на конференціях із обміну
досвідом роботи слухачів курсів.
2. Про творчу співпрацю кафедри з
лабораторією дошкільної освіти і виховання
Інституту
проблем
виховання
НАПН
України.
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:
1. Про ефективність використання ІКТ на
курсах підвищення кваліфікації та в
міжкурсовий період.
2. Про стан виконання викладачами кафедри
індивідуальних
планів
із
видавничої
діяльності.
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про ефективність використання ІКТ на
курсах підвищення кваліфікації та в
міжкурсовий період.
2. Про стан виконання викладачами кафедри
індивідуальних
планів
з
видавничої
діяльності.
Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Науково-методичне
забезпечення
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21.02

Лавренчук В. П.

22.02

Лютко О. М.

23.02

Савчук Л. О.

21.03

Лавренчук В. П.

21.03

Лавренчук В. П.

22.03

Лютко О. М.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

підвищення кваліфікації керівних кадрів
Рівненщини. Обмін досвідом.
2. Про затвердження спецкурсу «Запобігання
та протидія корупції у закладах освіти».
Кафедра
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти:
1. Врахування особливостей слухачів різних
категорій при викладанні модуля «Сучасна
педагогічна психологія».
2. Про підготовку викладачів до запису відео
лекцій.
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:
1. Про
науково-дослідницьку
діяльність
викладачів кафедри та формування НМК
(науково-методичних комплексів).
2. Про організацію педагогічної практики на
курсах підвищення кваліфікацій в навчальних
закладах області.
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про
науково-дослідницьку
діяльність
викладачів кафедри та формування науковометодичних комплексів.
2. Про організацію педагогічної практики на
курсах підвищення кваліфікацій в навчальних
закладах області.
Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Про організацію та якість проведення
відкритих
занять
та
результати
взаємовідвідування
занять
науковопедагогічними працівниками кафедри.
2. Обмін досвідом із наукової та методичної
роботи викладача.
Кафедра
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти:
1. Змістове наповнення та ефективність
курсів підвищення кваліфікації працівників
ДНЗ, учителів початкових класів, психологів
та соціальних педагогів.
2. Перспективи оновлення змісту навчального
процесу курсів та основі аналізу анкетування
слухачів курсів.
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:
1. Про видавничу діяльність викладачів
кафедри та ефективність використання
друкованої продукції в навчальному процесі.
2. Про дотримання викладачами кафедри
трудової дисципліни.
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про видавничу діяльність викладачів
кафедри та ефективність використання
друкованої продукції в навчальному процесі.
24

23.03

Савчук Л. О.

18.04

Лавренчук В. П.

18.04

Лавренчук В. П.

26.04

Лютко О. М.

27.04

Савчук Л. О.

19.05

Лавренчук В. П.

19.05

Лавренчук В. П.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2. Про дотримання викладачами кафедри
трудової дисципліни.
Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Про використання сучасних методик і
технологій у процесі підвищення кваліфікації
керівних і педагогічних кадрів.
2. Про затвердження спецкурсу «Практичний
курс основ ораторського мистецтва науковопедагогічного працівника».
3. Про участь у міжкафедральній зустрічі
викладачів кафедри.
Кафедра
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти:
1. Про виконання індивідуальних планів
роботи викладачів кафедри.
2. Про підготовку до випуску студентів зі
спеціальності «Корекційна освіта».
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:
1. Про виконання індивідуальних планів
викладачів у II півріччі 2016 року.
2. Про участь викладачів кафедри у наукових
заходах та видавничу діяльність (аналіз із
персональними звітами основних викладачів).
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про виконання індивідуальних планів
викладачів у II півріччі 2016 року.
2. Про участь викладачів кафедри у наукових
заходах та видавничу діяльність (аналіз із
персональними звітами основних викладачів).
Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Про виконання індивідуальних планів та
облік роботи викладачів за 2016-2017
навчальний рік.
2. Про реалізацію І етапу наукової теми
кафедри.
Кафедра
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти:
1. Про розробку та опис фестиваль-проекту як
інноваційного методу навчання дорослих.
2. Про виконання індивідуальних планів
роботи викладачів кафедри.
Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Про стратегічні завдання діяльності
кафедри у новому навчальному році.
2. Про навчальне навантаження викладачів
кафедри.
3. Затвердження тематики аудиторних занять.
4. Затвердження
індивідуальних
планів
роботи викладачів кафедри на 2017–2018
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24.05

Лютко О. М.

25.05

Савчук Л. О.

20.06

Лавренчук В. П.

20.06

Лавренчук В. П.

21.06

Лютко О. М.

22.06

Савчук Л. О.

06.09

Лютко О. М.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

навчальний рік.
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:
1. Про навчальне навантаження викладачів
кафедри.
2. Про організацію роботи кафедри в 20172018 навчальний рік.
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про навчальне навантаження викладачів
кафедри.
2. Про організацію роботи кафедри в 20172018 навчальний рік.
Кафедра
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти:
1. Про навчальне навантаження членів
кафедри на 2017-2018 навчальний рік.
2. Затвердження
тематики
лекцій
професорсько-викладацького складу кафедри
на 2017-2018 навчальний рік.
3. Затвердження
індивідуальних
планів
роботи викладачів на 2017-2018 навчальний
рік.
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:
1. Про організаційну та методичну роботу
кураторів.
2. Про використання сучасних методик і
технологій у процесі підвищення кваліфікації
вчителів.
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про організаційну та методичну роботу
кураторів.
2. Про використання сучасних методик і
технологій в процесі підвищення кваліфікації
вчителів.
Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Про організацію та проведення щорічної
кафедральної
конференції
«Науковофілософські основи управління процесом
розвитку мотивації підвищення професійного
рівня керівних і педагогічних кадрів».
2. Про
стан
викладання
навчальних
дисциплін на перепідготовці фахівців із
спеціальностей «Менеджмент» та «Публічне
управління і адміністрування».
Кафедра
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти:
1. Про стан викладання спецкурсів та шляхи
підвищення їх ефективності.
2. Про
результати
взаємовідвідування
навчальних занять викладачами кафедри.
3. Стан науково-методичного забезпечення та
ефективності інформації про нові методики,
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19.09

Лавренчук В. П.

19.09

Лавренчук В. П.

21.09

Савчук Л. О.

17.10

Лавренчук В. П.

17.10

Лавренчук В. П.

18.10

Лютко О. М.

26.10

Савчук Л. О.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

технології під час педагогічної практики
слухачів курсів.
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:
1. Про культуру професійного спілкування
науково-педагогічних працівників.
2. Про ведення ділової документації.
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про культуру професійного спілкування
науково-педагогічних працівників.
2. Про ведення ділової документації.
Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Про наукові та навчально-методичні
розробки викладачів кафедри.
2. Звіт докторантів і здобувачів наукових
ступенів
кафедри
про
виконання
індивідуальних планів роботи за 2017 рік.
Кафедра
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти:
1. Про стан викладання модуля «Сучасна
методика викладання предмета» на курсах
вихователів ЗНЗ, педагогів-організаторів та
педагогів ПТНЗ.
2. Рекомендації до друку посібників та
навчально-методичних матеріалів викладачів
кафедри.
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:
1. Про основні напрями роботи кафедри в
2017 році.
2. Про виконання рішень Вченої ради та
науково-методичної ради інституту в 2016
році.
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про основні напрями роботи кафедри в
2017 році.
2. Про виконання рішень Вченої ради та
науково-методичної ради інституту в 2016
році.
Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Індивідуальний звіт працівників кафедри
про наукову діяльність за 2017 рік.
2. Підведення
підсумків
діяльності
викладачів
кафедри
за
рейтинговою
системою.
3. Обговорення плану роботи кафедри на
2018 рік.
Кафедра
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти:
1. Про підсумки роботи кафедри у 2017 році
та обговорення плану роботи на 2018 рік.
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21.11

Лавренчук В. П.

21.11

Лавренчук В. П.

22.11

Лютко О. М.

23.11

Савчук Л. О.

19.12

Лавренчук В. П.

19.12

Лавренчук В. П.

20.12

Лютко О. М.

21.12

Савчук Л. О.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2. Затвердження
тематики
лекцій
професорсько-викладацького складу кафедри
на 2017-2018 навчальний рік.
3. Затвердження індивідуальних звітів про
наукову роботу викладачів кафедри за 2017
рік.
1.2.5. Засідання рад кабінетів
Кабінет художньо-естетичних предметів:
1. Про схвалення плану реалізації науковометодичної теми кабінету.
2. Про розгляд атестаційних матеріалів
педагогів, які претендують на присвоєння
11.01
звання «вчитель-методист».
3. Про організацію та проведення обласного
етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2017» у номінації «Музичне
мистецтво».
Кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти:
1. Про план роботи кабінету ЗНО та
моніторингу якості освіти на 2017 рік.
2. Про організацію роботи з надання
методичної допомоги районним, міським
методичним кабінетам, центрам, ОТГ.
12.01
3. Про вибір науково-методичної проблемної
теми кабінету ЗНО та моніторингу якості
освіти. І етап.
4. Про здійснення методичного супроводу
експертизи проектів підручників для учнів
9 класів ЗНЗ.
Кабінет роботи з обдарованими учнями:
1. Про план роботи кабінету на 2017 рік.
2. Про
алгоритм
реалізації
науково16.01
методичної проблемної теми кабінету роботи
з обдарованими учнями.
Кабінет
інноваційної
діяльності
та
науково-дослідної роботи:
1. Про сприяння участі навчальних закладів
області у Восьмій міжнародній виставці
17.01
«Сучасні заклади освіти».
2. Про науково-методичну проблемну тему
кабінету.
Кабінет дошкільної та початкової освіти:
1. Про організацію другого (обласного) туру
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2017» у номінації «Початкова освіта».
17.01
2. Про розгляд атестаційних матеріалів
учителів, які претендують на встановлення
педагогічного звання «вихователь-методист»,
«учитель-методист».
Кабінет виховної роботи та позашкільної
17.01
освіти:
1. Про розгляд матеріалів педагогів, які
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Томецька О. М.

Опольський І. В.

Кузьмін О. Є.

Тригубець Г. Є.

Салтишева В. М.

Гавриш Н. П.

7.

8.

9.

10.

11.

претендують на присвоєння звання «керівник
гуртка-методист»,
«педагог-організаторметодист», «учитель-методист».
2. Про затвердження плану роботи з вивчення
досвіду системи роботи навчального закладу
Бистрицького НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. – ДНЗ»
Березнівського району з теми «Формування
ключових компетентностей особистості на
засадах музейної педагогіки».
Кабінет-центр практичної психології і
соціальної роботи:
1. Про основні завдання кабінету-центру
ППСР у реалізації нової науково-методичної
проблемної теми. Реалізація діагностикоконцептуального напряму роботи у 2017 році.
2. Про організацію та схвалення плану роботи
Школи методиста із психологічної служби на
2017 рік (7-й рік навчання).
3. Про розгляд матеріалів на присвоєння
звання «практичний психолог-методист».
Кабінету
редакційно-видавничой
діяльності:
1. Про виконання плану роботи кабінету на
2017 рік.
2. Про
особливості
праці
коректора,
технологію коректури та коректурні знаки.
3. Про підготовку до друку науковометодичного журналу «Нова педагогічна
думка» № 1 (89) за 2017 рік.
Кабінет суспільно-гуманітарних предметів:
1. Про організацію роботи над реалізацією
науково-методичної
проблемної
теми
кабінету.
2. Про розгляд атестаційних матеріалів, які
претендують на встановлення педагогічного
звання «вчитель-методист».
Кабінет фізико-математичних предметів:
1. Про розгляд атестаційних матеріалів
учителів, які претендують на присвоєння
педагогічного звання «вчитель-методист».
2. Про затвердження планів вивчення досвіду
роботи вчителів.
Кабінет інтернатних закладів, корекційної
та інклюзивної освіти:
1. Про розгляд матеріалів педагогів, які
претендують
на
присвоєння
звання
«вихователь-методист», «учитель-методист».
2. Про основні напрями діяльності кабінету
інтернатних
закладів,
корекційної
та
інклюзивної освіти на 2017 рік.
3. Про розгляд матеріалів роботи творчої
групи
вчителів
початкових
класів
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17.01

Мельник Ю. В.

17.01

Власюк О. В.

18.01

Фурман В. К.

18.01

Трофімчук А. Б.

20.01

Гузь Н. Л.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

спеціальних
шкіл-інтернатів
«Розвиток
пізнавальних інтересів учнів на основі
впровадження
здоров’язбережувальних
прийомів навчання».
Кабінет природничих предметів:
1. Про основні напрями діяльності кабінету
природничих предметів на 2017 рік.
2. Про розгляд атестаційних матеріалів
учителів, які претендують на присвоєння
педагогічного звання «учитель-методист».
3. Про затвердження планів вивчення досвіду
роботи вчителів.
4. Про
роботу
над
новою
науковометодичною проблемною темою кабінету.
Кабінет координації методичної роботи:
1. Про організацію та проведення другого
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2017».
2. Про
роботу
над
новою
науковометодичною проблемною темою кабінету.
Кабінет
управління
навчальними
закладами:
1. Про участь в організації та проведенні
ІІ туру ХІV обласного конкурсу-ярмарку
педагогічної творчості.
2. Про
організацію
та
методичне
забезпечення
роботи
віртуального
управлінського імідж-клубу «Громадськоактивна школа».
Кабінет технологій:
1. Звіт працівників про виконання плану за
2016 рік та особливості науково-методичної
роботи в 2017 році.
2. Розгляд атестаційних матеріалів учителів,
які претендують на присвоєння педагогічного
звання «вчитель-методист».
3. Про розроблення алгоритму реалізації
нової науково-методичної проблемної теми
кабінету.
4. Про підготовку методичних рекомендацій
для вчителів трудового навчання, технологій,
креслення, інформатики.
Кабінет
інформаційно-комунікаційних
технологій:
1. Про
реалізацію
науково-методичної
проблемної теми кабінету.
2. Про
забезпечення
функціонування
інформаційно-освітнього середовища регіону.
3. Про видавничу діяльність працівників
кабінету.
Кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти:
1. Про
першочергові
завдання
щодо
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20.01

Лис Ю. В.

23.01

Ніколайчук Т. А.

26.01

Люшин М. О.

27.01

Сорочиц А. С.

01.02

Басараба Н. А.

15.02

Опольський І. В.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

організації пробного тестування у квітні 2017
року.
2. Про хід реєстрації учасників ЗНО-2017.
3. Про хід роботи з питань експертизи щодо
конкурсного відбору проектів підручників
для учнів 9-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів у Рівненській області.
4. Про підготовку до проведення пілотного
дослідження PISA.
Кабінет дошкільної та початкової освіти:
1. Про заходи щодо реалізації науковометодичної теми кабінету
2. Про підготовку вчителя до реалізації нових
нормативних документів з питань організації
діяльності початкової школи.
Кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти:
1. Про результати реєстрації учасників
Рівненської області на ЗНО-2017 року.
2. Про хід підготовки до проведення
моніторингового дослідження PISA.
Кабінет інтернатних закладів, корекційної
та інклюзивної освіти:
1. Про
підсумки
конкурсу-ярмарку
педагогічної творчості.
2. Про значення, суть, моделі та форми
спільного викладання у процесі навчання
дітей з особливими освітніми потребами.
Кабінет художньо-естетичних предметів:
1. Про затвердження плану вивчення досвіду
роботи вчителя музичного мистецтва,
переможця конкурсу «Учитель року – 2017».
2. Про науково-методичний супровід учителів
художньо-естетичних предметів до реалізації
засад компетентнісної освіти.
3. Про підготовку методичних рекомендацій
для учителів художньо-естетичних предметів
до початку нового навчального року.
Кабінет виховної роботи та позашкільної
освіти:
1. Про змістове наповнення матеріалів,
поданих на конкурс-ярмарок педагогічної
творчості.
2. Про стан формування гендерночутливого
освітнього середовища у загальноосвітніх
навчальних закладах області.
Кабінет
інноваційної
діяльності
та
науково-дослідної роботи:
1. Про підготовку до Дня науки.
2. Про підготовку методичних рекомендацій
щодо
особливостей
дослідноекспериментальної роботи у навчальному
закладі.
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09.03

Салтишева В. М.

24.03

Опольський І. В.

24.03

Гузь Н. Л.

06.04

Томецька О. М.

12.04

Гавриш Н. П.

18.04

Тригубець Г. Є.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Кабінет координації методичної роботи:
1. Про підсумки проведення ХІV обласного
конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.
2. Про підсумки проведення другого туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2017».
Кабінет суспільно-гуманітарних предметів:
1. Про участь школярів у ІІІ та ІV етапах
Всеукраїнських учнівських олімпіад із
суспільно-гуманітарних
предметів,
Всеукраїнських турнірах юних істориків та
правознавців, конкурсах.
2. Про підсумки проведення ХІV обласного
конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.
4. Про підготовку рекомендацій щодо
вивчення суспільно-гуманітарних предметів у
2017-2018 навчальному році.
Кабінет фізико-математичних предметів:
1. Про підсумки Всеукраїнських учнівських
олімпіад із математики, фізики та астрономії.
2. Про підготовку методичних рекомендацій
щодо вивчення фізики та математики у 20172018 навчальному році.
3. Про підготовку вчителів до навчання
фізики і математики у профільній школі.
Кабінет технологій:
1. Про підсумки Всеукраїнських учнівських
олімпіад
із
трудового
навчання
та
інформатики.
2. Про науково-методичний супровід учителя
трудового навчання, технологій, креслення та
інформатики в умовах нової української
школи.
Кабінет
управління
навчальними
закладами:
1. Про організаційно-методичний супровід
мережевих спільнот керівних працівників
установ освіти та ЗНЗ.
2. Про
дисемінацію
досвіду
роботи
Семидубського аграрного ліцею і ЗОШ І-ІІ
ступенів Дубенської районної ради з теми
«Сучасні підходи до розвитку оптимального
освітнього середовища сільської школи».
Кабінет
інформаційно-комунікаційних
технологій:
1. Про участі школярів області у ІІІ та IV
етапах
Всеукраїнської
олімпіади
з
інформаційних
технологій.
Вироблення
рекомендацій щодо вдосконалення роботи з
проведення І та ІІ етапів учнівської олімпіади.
2. Про підготовку методичних рекомендацій
щодо навчання інформатики в початковій
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24.04

Ніколайчук Т. А.

26.04

Фурман В. К.

26.04

Трофімчук А. Б.

26.04

Сорочиц А. С.

27.04

Люшин М. О.

28.04

Басараба Н. А.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

школі, використання ІКТ у навчальнометодичній роботі з педагогічними кадрами,
формування
інформаційно-освітнього
середовища регіону.
3. Про участь у НДЛ ДВНЗ УМО НАПН
України із теми «Теоретичні та методологічні
основи застосування технологій навчання у
системі відкритої післядипломної освіти».
Кабінет природничих предметів:
1. Про підсумки Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2017» та Всеукраїнських
учнівських олімпіадах.
2. Про підготовку методичних рекомендацій
щодо вивчення природничих предметів у
2017-2018 навчальному році.
Кабінет роботи з обдарованими учнями:
1. Про
підсумки
участі
школярів
у
Всеукраїнських турнірах, конкурсах, ІІІ та ІV
етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад.
2. Про підготовку матеріалів інформаційного
вісника «До вершин досконалості».
Кабінет-центр практичної психології і
соціальної роботи:
1. Про підсумки роботи психологічних
служб області за 2016-2017 навчальний рік.
2. Про аналітичну та статистичну звітність
районних та міських психологічних служб.
3. Про підготовку звітної інформації в
Український
науково-методичний
центр
ППСР.
Кабінету
редакційно-видавничой
діяльності:
1. Про методику редакторського аналізу
тексту.
2. Про обговорення Концептуальних засад
реформування середньої освіти «Нова
українська школа».
3. Про підготовку до друку науковометодичного журналу «Нова педагогічна
думка» № 2 (90) за 2017 рік.
Кабінет-центр практичної психології і
соціальної роботи:
1. Про
основні
напрями
діяльності
психологічної служби області у 2017-2018
навчальному році.
2. Про
особливості
ведення
ділової
документації практичними психологами,
соціальними педагогами області у 2017-2018
навчальному році.
Кабінет природничих предметів.
Про
стан
та
перспективи
науковометодичного
супроводу
вчителів
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04.05

Лис Ю. В.

23.05

Кузьмін О. Є.

23.05

Мельник Ю. В.

30.06

Власюк О. В.

29.08

Мельник Ю. В.

29.08

Лис Ю. В.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

природничих предметів щодо реалізації
Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти.
Кабінет художньо-естетичних предметів:
1. Про
підготовку
науково-методичного
забезпечення
предметів
художньоестетичного циклу.
2. Про планування роботи працівників
методичних служб з учителями художньоестетичних предметів.
Кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти:
1. Про підсумки проведення ЗНО-2017.
2. Про результати роботи з питань експертної
діяльності.
3. Про
результати
проведення
моніторингових досліджень у Рівненській
області.
Кабінет роботи з обдарованими учнями:
1. Про методи діагностики обдарованості у
ранньому шкільному віці.
2. Про психолого-педагогічний супровід
обдарованих учнів у загальноосвітньому
навчальному закладі в умовах нової
української школи.
Кабінет технологій:
1. Про супровід педагогічних працівників в
умовах реалізації Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти на
порталі «Освіта Рівненщини».
2. Про результати участі учнів області в ІV
етапі Всеукраїнської олімпіад із трудового
навчання, інформатики.
3. Про
підготовку
вчителя
трудового
навчання,
технологій,
креслення
та
інформатики до роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами.
Кабінет виховної роботи та позашкільної
освіти:
1. Про змістове наповнення матеріалів,
поданих на огляд-конкурс на кращу
організацію навчально-виховного процесу в
ЗНЗ області.
2. Про програмно-методичне забезпечення
позашкільних навчальних закладів у 20172018 навчальному році.
Кабінет
інформаційно-комунікаційних
технологій:
1. Про
реалізацію
ДЕР
«Освітньоінформаційне
середовище
як
фактор
цілісного
розвитку
особистості»
у
Рівненській області.
2. Про запровадження ІКТ в інформаційно34

07.09

Томецька О. М.

12.09

Опольський І. В.

12.09

Кузьмін О. Є.

20.09

Сорочиц А. С.

21.09

Гавриш Н. П.

23.09

Басараба Н. А.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

освітньому середовищі інституту.
Кабінет координації методичної роботи:
1. Про
роботу
інтернет-школи
новопризначеного методиста районного,
міського методичного кабінету, центру.
2. Про забезпечення координації діяльності
авторських творчих майстерень учителів у
регіоні.
Кабінет
управління
навчальними
закладами:
1. Про співпрацю кабінету із Всеукраїнським
клубом «Директор школи» як ресурс
підвищення рівня професійно-менеджерської
культури.
2. Про забезпечення координації діяльності
громадсько-активних шкіл у регіоні.
Кабінету
редакційно-видавничой
діяльності:
1. Про поняття та завдання правки; про
типологію правки, методичні вимоги правки.
2. Про
обговорення
ДСТУ
8302:2015
«Бібіліографічне
посилання:
загальні
положення та правила складання».
3. Про підготовку до друку науковометодичного журналу «Нова педагогічна
думка» № 3 (91) за 2017 рік.
Кабінет інтернатних закладів, корекційної
та інклюзивної освіти:
1. Про систему роботи в школах-інтернатах
щодо формування ціннісного ставлення
вихованців до природи рідного краю.
2. Про
шляхи
вдосконалення
роботи
корекційних педагогів щодо активізації
пізнавальних здібностей учнів із особливими
потребами.
Кабінет
інноваційної
діяльності
та
науково-дослідної роботи:
1. Про висвітлення інноваційної діяльності
педагогічних
колективів
у
науковометодичних виданнях та ЗМІ.
2. Звіт про роботу кабінету за 2017 рік та
планування роботи на 2018 рік.
Кабінет-центр практичної психології і
соціальної роботи:
1. Про підсумки роботи кабінету-центру
практичної психології і соціальної роботи за
2017 рік.
2. Про підсумки реалізації діагностикоконцептуального напряму роботи над
науково-методичною проблемною темою
кабінету-центру.
3. Про
змістове
наповнення
заходів
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27.09

Ніколайчук Т. А.

28.09

Люшин М. О.

28.09

Власюк О. В.

29.09

Гузь Н. Л.

24.10

Тригубець Г. Є.

01.11

Мельник Ю. В.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

кабінету-центру практичної психології і
соціальної роботи на 2018 рік.
Кабінет суспільно-гуманітарних предметів:
1. Про підготовку до проведення обласних
етапів Всеукраїнських олімпіад, турнірів.
2. Про публікації та видавничу діяльність
кабінету.
Кабінет фізико-математичних предметів:
1. Про підсумки роботи кабінету в 2017 році.
2. Про затвердження досвіду роботи вчителів.
3. Про публікації та видавничу діяльність
кабінету.
Кабінет роботи з обдарованими учнями:
1. Про методи діагностики обдарованості
школярів у виборі профілю навчання.
2. Про роботу кабінету у 2017 році.
Кабінет виховної роботи та позашкільної
освіти:
1. Про підсумки роботи кабінету за 2017 рік.
2. Про основні напрями діяльності кабінету
виховної роботи та позашкільної освіти на
2018 рік.
3. Про
підсумки
надання
методичної
допомоги установам освіти і навчальним
закладам області.
Кабінет
інноваційної
діяльності
та
науково-дослідної роботи.
Про координацію роботи районних, міських
методичних кабінетів із питань інноваційної
та дослідно-експериментальної діяльності.
Кабінет суспільно-гуманітарних предметів:
1. Про
діяльність
авторських
творчих
майстерень учителів.
2. Про роботу кабінету за 2017 рік.
3. Про план роботи кабінету на 2018 рік.
Кабінет технологій:
1. Про підсумки роботи кабінету у 2017 році.
2. Про публікації та видавничу діяльність
працівників кабінету технологій.
3. Про завдання працівників кабінету на 2018
рік.
Кабінет дошкільної та початкової освіти:
1. Про підсумки діяльності за 2017 рік.
2. Про організацію роботи кабінету на 2018
рік.
3. Про нові форми науково-методичного
супроводу педпрацівників.
Кабінет художньо-естетичних предметів:
1. Звіт
кабінету
художньо-естетичних
предметів про роботу у 2017 році.
2. Про планування роботи кабінету художньо36

22.11

Фурман В. К.

29.11

Трофімчук А. Б.

01.12

Кузьмін О. Є.

06.12

Гавриш Н. П.

19.12

Тригубець Г. Є.

20.12

Фурман В. К.

20.12

Сорочиц А. С.

21.12

Салтишева В. М.

21.12

Томецька О. М.

естетичних предметів на 2018 рік.
3. Про
науково-методичний
супровід
молодих
учителів
художньо-естетичних
предметів.
57. Кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти:
1. Про підсумки роботи кабінету ЗНО та
моніторингу якості освіти у 2017 році та
завдання на 2018 рік.
2. Про підсумки роботи над реалізацією
науково-методичної
проблемної
теми
кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти на
І етапі.
58. Кабінет
інформаційно-комунікаційних
технологій:
1. Про
використання
технологій
дистанційного навчання в організації
навчальної та науково-методичної роботи
інституту у 2017 році та перспективи на 2018
рік.
2. Про реалізацію регіонального освітнього
інтернет-марафону
«Поліські
мережеві
проекти 2017».
3. Про планування діяльності кабінету на
2018 рік.
59. Кабінет інтернатних закладів, корекційної
та інклюзивної освіти:
1. Підведення підсумків роботи кабінету за
2017 рік.
2. Обговорення плану роботи кабінету на
2018 рік.
60. Кабінет природничих предметів:
1. Про підсумки роботи кабінету в 2017 році.
2. Про хід реалізації науково-методичної
проблемної теми кабінету.
3. Про
підсумки
участі
школярів
у
Всеукраїнських турнірах та конкурсах.
61. Кабінет координації методичної роботи:
1. Про
організацію
та
проведення
ХV обласного конкурсу-ярмарку педагогічної
творчості в 2018 році.
2. Про координацію участі установ освіти та
навчальних закладів області у професійних
виставкових заходах.
62. Кабінету
редакційно-видавничой
діяльності:
1. Про
Національну
бібліотеку
імені
В. І. Вернадського.
2. Про підготовку до друку науковометодичного журналу «Нова педагогічна
думка» № 4 (92) за 2017 р.
3. Про підведення підсумків роботи кабінету
та видавничої діяльності Рівненського
37

21.12

Опольський І. В.

22.12

Басараба Н. А.

22.12

Гузь Н. Л.

22.12

Лис Ю. В.

27.12

Ніколайчук Т. А.

27.12

Власюк О. В.

63.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

ОІППО за 2017 р.
Кабінет
управління
навчальними
закладами:
1. Про хід реалізації науково-методичної
проблемної
теми
кабінету
«Науковометодичний супровід реалізації функцій
28.12
Люшин М. О.
маркетингу
як
складника
управління
загальноосвітнім навчальним закладом».
2. Про організаційно-інформаційний супровід
реалізації в області національного пілотного
проекту «Опорні школи».
1.2.6. Засідання редакційної колегії науково-методичного журналу
«Нова педагогічна думка»
1. Про план роботи редакційної колегії
Черній А. Л.,
науково-методичного
журналу
«Нова
Вєтров І. В.,
педагогічна думка».
20.01
Мельник Н. А.,
2. Про редакційно-видавничий процес.
Гавлітіна Т. М.,
3. Про відбір статей та рекомендації до друку
Власюк О. В.
№ 1 (89) за 2017 рік.
1. Про унікальність тексту та його перевірку
Черній А. Л.,
(програма «Антиплагіат»).
Вєтров І. В.,
2. Про відбір статей та рекомендації до друку
10.06
Мельник Н. А.,
№ 2 (90) за 2017 рік.
Гавлітіна Т. М.,
Власюк О. В.
1. Про психолінгвістичні норми редагування.
Черній А. Л.,
2. Про відбір статей та рекомендації до друку
Вєтров І. В.,
№ 3 (91) за 2017 рік.
30.08
Мельник Н. А.,
Гавлітіна Т. М.,
Власюк О. В.
1. Про підсумки та результати роботи
Черній А. Л.,
редакційної колегії науково-методичного
Вєтров І. В.,
журналу «Нова педагогічна думка» у 2017
02.12
Мельник Н. А.,
році.
Гавлітіна Т. М.,
2. Про відбір та рекомендації до друку № 4
Власюк О. В.
(92) за 2017 рік.
1.3. Масові науково-педагогічні заходи
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Розвиток
і
виховання
Гавлітіна Т. М.,
10-11.01
особистості
гімназиста
в
єдиному
Тригубець Г. Є.
європейському освітньому просторі».
Семінар для працівників районних, міських
методичних кабінетів та керівників районних,
міських методичних об’єднань учителівМельник Н. А.,
предметників із теми «Компетентнісний
26.01
Ніколайчук Т. А.,
підхід в освіті: сутність, проблеми,
зав. кабінетів
перспективи» (спільно з видавництвом
«Оріон»).
Семінар для працівників районних, міських
Мельник Н. А.,
методичних кабінетів та керівників районних,
15.02
Ніколайчук Т. А.,
міських методичних об’єднань учителів,
зав. кабінетів
учителів-предметників із теми «Особливості
38

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

використання нових програм та підручників в
умовах упровадження нових державних
освітніх стандартів» (спільно із видавництвом
«Ранок).
Всеукраїнська
науково-практична
конференція «Науково-методичні засади
професійного розвитку педагогічних і
керівних кадрів в умовах випереджувальної
післядипломної освіти» (за результатами
реалізації наукової теми інституту).
Регіональна науково-практична конференція
для керівників шкільних музеїв, методистів
районних, міських методичних кабінетів, які
координують роботу шкільних музеїв,
педагогів, із теми «Музей навчального
закладу – центр комунікації й діалогу в
сучасному освітньому просторі».
Друга Всеукраїнська науково-практична
конференція
«Психолого-педагогічний
супровід фахової підготовки та підвищення
кваліфікації
особистості
в
умовах
трансформації освіти» (спільно з ДВНЗ
«УМО» НАПН України).
ХІ
Всеукраїнська
школа
новаторства
керівних,
науково-педагогічних
і
педагогічних працівників післядипломної
педагогічної освіти «Сучасний науковопедагогічний
супровід
педагогічних
працівників установ освіти та навчальних
закладів
в
умовах
компетентнісно
зорієнтованої освіти» спільно з ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН
України (інтернет-форум на базі РОІППО).
Спільна нарада працівників інституту та
методичних служб районів, міст «Пріоритетні
напрями діяльності методичних служб
регіону в умовах децентралізації галузі
освіти» (на базі РОІППО).
Серпневі педагогічні студії для працівників
районних, міських методичних кабінетів,
членів адміністрації інтернатних закладів із
теми «Науково-педагогічні засади системної
підготовки педагогів до роботи в умовах
реформування освітньої галузі» (на базі
РОІППО).
Веб-конференції в режимі онлайн трансляції
для молодих учителів загальноосвітніх
навчальних закладів «Актуальні проблеми
організації навчально-виховного процесу в
ЗНЗ».
VІ Всеукраїнська інтерактивна науково39

23-24.02

Гавлітіна Т. М.,
Тригубець Г. Є.

16.05

Мельник Н. А.,
Мінакова Н. Г.

26.05

Гавлітіна Т. М.,
Тригубець Г. Є.

16.06

Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.

16.06

Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.

21.08

Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.

06 – 08.09

Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.,
Вєтрова Ю. Г.

25.09 –

Вєтров І. В.,

12.

13.

14.

15.

16.

1.

практична конференція «Науково-прикладні
26.10
основи
створення
та
використання
електронних засобів у навчально-виховному
процесі
загальноосвітнього
навчального
закладу» (спільно з ДНУ ІМЗО МОН України
та ІІТЗН НАПН України).
Обласний
форум
молодих
педагогів
«Сучасний урок в умовах компетентнісно
29.09
зорієнтованої освіти: теорія і практика» (на
базі РОІППО).
Регіональна науково-практична конференція
«Фізична культура дітей та молоді на
11.10
сучасному етапі: досвід і перспективи»
(РОІППО, РДГУ).
Підсумкове
пленарне
онлайн-засідання
VІ Всеукраїнської інтерактивної науковопрактичної конференції «Науково-прикладні
основи
створення
та
використання
26.10
електронних засобів у навчально-виховному
процесі
загальноосвітнього
навчального
закладу» (спільно з ДНУ ІМЗО МОН України
та ІІТЗН НАПН України).
Міжрегіональна
науково-практична
конференція «Актуальні проблеми культури
16-17.11
української мови».
Регіональна
інтернет-конференція
«Виховання національної еліти – фундамент
Грудень
майбутнього
розвитку
українського
суспільства».
1.4. Організаційно-масові заходи
Організація участі школярів у Всеукраїнських Відповідно
до листів
(Міжнародних) конкурсах.
МОН
України та
ІМЗО,
упродовж
року

2.

3.

Спільне засідання голів журі та оргкомітетів
третього етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад
Третій етап
олімпіад:

Всеукраїнських

учнівських

Інформатика
Математика

Мельник Н. А.,
Дубенчук А. І.

Вєтров І. В.,
Басараба Н. А.

Гавлітіна Т. М.,
Лавренчук В. П.
Гавлітіна Т. М.,
Савчук Л. О.,
Басараба Н. А.

Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.

10.01
Відповідно
до наказу
УОН
РОДА

Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.

15, 21.01
17.01
20.01
24.01
26.01
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Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.,
Вєтрова Ю. Г.

Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
голови журі та
оргкомітетів

11-12.01

Польська мова і література
Астрономія
Правознавство
Українська мова і література

Басараба Н. А.

Буняк В. О.
Пекарська Л. В.,
Мельник Г. М.
Кушнерук Р. І.
Трофімчук А. Б.
Фурман В. К.
Піддубний М. А.

Біологія
Російська мова і література
Трудове навчання (технології)

5.

4.

28.01
31.01
02-03.02

Англійська мова
Іспанська мова
Хімія
Французька мова
Фізика
Історія
Екологія
Географія
Німецька мова
Інформаційні технології
Економіка
Фінальний етап Міжнародного мовнолітературного
конкурсу
учнівської
та
студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Заключний етап Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика.

04-05.02
05.02
07.02
09.02
10.02
12.02
13-14.02
15.02
17.02
18-19.02
21.02
04.02

18.02

Всеукраїнський історичний інтерактивний
конкурс
юних
суспільствознавців
«Кришталева сова»: організація участі
школярів.
Відбірково-тренувальні збори з підготовки до
ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Відповідно
до листа
МОН
України

8.

Заключний етап Всеукраїнської учнівської
олімпіади з інформатики.

Відповідно
до наказу
МОН
України

9.

Всеукраїнська
українознавча
гра
«Соняшник».
Організація участі учнівських команд у ІV
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із
базових дисциплін.

6.

7.

10.

11.
12.

13.

14.

Міжнародний етап математичного конкурсу
«Кенгуру».
Обласний етап Всеукраїнського турніру юних
журналістів.
Міжнародний учнівський
істориків «Лелека».
Інтернет-фестиваль

конкурс

кращих

27.02 –
03.03

03.03

13 – 23.03

17.03
22.03

юних
Березень

учнівських
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Березень

Шагієва Р. Р.
Лавренчук М. В.
Люшина В. М.,
Сорочиц А. С.
Кукла О. В.
Кузьмін О. Є.
Нестерук Г. О.
Чумак Н. П.
Трофімчук А. Б.
Фурман В. К.
Шагієва Р. Р.
Лис Ю. В.
Кушнерук Р. І.
Басараба Н. А.
Медведчук Л. І.
Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Піддубний М. А.
Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Піддубний М. А.,
Мельник Н. А.,
Фурман В. К.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.
Мельник Н. А.,
голови журі,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.
Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Буняк В.О.
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.
Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
голови журі
олімпіад.
Пекарська Л. В.
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Піддубний М. А.
Братасюк Н. П.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.
Лавренчук М. В.,

15.

16.
17.

18.

19.
20.

буктрейлерів та фанфіків «Мій улюблений
твір зарубіжної літератури».
Обласний етап Всеукраїнського турніру юних
філософів і релігієзнавців.
Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня».
Обласний етап Всеукраїнського турніру юних
істориків.
Обласний етап олімпіади «Юне обдарування»
для учнів 4 класу.
Міжнародний природничий інтерактивний
конкурс «Колосок»
Організація участі школярів у Всеукраїнських
учнівських олімпіадах.

21.

Організація участі школярів у Всеукраїнських
турнірах.

22.

Обласний етап Всеукраїнського турніру юних
хіміків.

23.
24.
25.

26.

27.

28.

Басараба Н. А.

03.04
05.04
05-06.04

26.04
Квітень
Листопад
Відповідно
до наказів
МОН
України,
серпень
Відповідно
до наказів
МОН
України,
серпень

27-28.09

Організація Міжнародної гри з літератури Вересень«Sunflower».
листопад
Організація Всеукраїнської українознавчої Вересень гри «Соняшник».
січень
Обласний етап Всеукраїнського турніру юних
біологів.
03-04.10
Обласний етап Всеукраїнського турніру юних
економістів.

06.10

Обласний етап Всеукраїнського турніру юних
географів.

10-11.10

Обласний етап Всеукраїнського турніру юних
правознавців.

17-18.10

Обласний етап Всеукраїнського турніру юних
20.10
раціоналізаторів та винахідників.
30. Організація
Міжнародного
мовноУпродовж
літературного
конкурсу
учнівської
та
жовтня
студентської молоді ім. Тараса Шевченка.
31. Організація Міжнародного конкурсу з
Упродовж
української мови імені Петра Яцика.
жовтня

29.
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Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Фурман В. К.
Трофімчук А. Б.
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Фурман В. К.
Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Салтишева В. М.
Салтишева В. М.
Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.
Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Нестерук Г. О.
Кузьмін О. Є.
Кузьмін О. Є
Кузьмін О. Є.,
Шагієва Р. Р.,
Гурова Н. В.
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Медведчук Л. І.
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Лис Ю. В.
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Фурман В. К.
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.
Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.
Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.

32.

Міжнародна гра з літератури «Sunflower».

Відповідно
до листа
МОН,
листопад

33. Всеукраїнський
етап
Міжнародного
До 30.11
математичного конкурсу «Кенгуру».
34. Міжнародний конкурс із інформатики
Листопад
«Бобер».
35. Міжнародний мовно-літературний конкурс
учнівської та студентської молоді ім. Тараса
02.12
Шевченка (обласний етап).
36. Міжнародний конкурс з української мови
імені Петра Яцика (обласний етап).
37. Міжнародна природнича гра «Геліантус».

09.12

15.12

Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.
Пекарська Л. В.
Буняк В. О.
Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Піддубний М. А.
Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Піддубний М. А.
Кузьмін О. Є.,
Лис Ю. В.

2. Навчальна діяльність
2.1. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників
інституту
1. Забезпечити підвищення кваліфікації науково- Відповідно
педагогічних та педагогічних працівників до плануінституту.
графіка
ЦІППО
Мельник Н. А.,
ДВНЗ
Філіппова З. О.
«УМО»
НАПН
України
2.2. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Січень
03 – 05.01
Філіппова З. О.
Дистанційна форма навчання, настановна сесія:
1. Директори ЗНЗ
2. Завідувачі, методисти РМК
Директори, їх заступники, методисти,
3. педагоги-організатори та культорганізатори
позашкільних навчальних закладів
4. Вихователі ДНЗ (2 гр.)
Учителі початкових класів, які працюють з
5. дітьми
з
особливими
потребами
за
індивідуальними планами
6. Учителі початкових класів
7. Педагоги-організатори
8. Шкільні бібліотекарі
Керівники
гуртків
художньо-естичного
9.
напряму
10. Учителі української мови та літератури
11. Учителі англійської мови
12. Учителі історії, основ правознавства
13. Учителі математики
14. Учителі біології
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15. Інструктори з фізичної культури ДНЗ
Дистанційна форма навчання, настановна сесія: 10 – 12.01
1. Завідувачі, методисти РМК
Заступники директорів з навчально-виховної
2.
роботи
3. Керівники та вихователі-методисти ДНЗ
4. Вихователі ДНЗ
5. Учителі-логопеди, учителі-дефектологи
6. Учителі початкових класів (2 гр.)
7. Шкільні бібліотекарі
Керівники гуртків музичного профілю,
художні керівники та акомпаніатори, які
8.
працюють
із
музичними,
вокальними
колективами
9. Керівники гуртків
10. Учителі української мови та літератури
11. Учителі німецької мови
12. Учителі суспільних предметів
13. Учителі основ здоров’я
14. Учителі географії
15. Учителі художньої культури
16.01–
Очна форма навчання
02.02
1. Директори ЗНЗ
2. Вихователі ДНЗ
3. Учителі початкових класів
4. Учителі української мови та літератури
(Microsoft)
5 . Учителі української мови та літератури,
зарубіжної літератури та російської мови,
учителі освітньої галузі «Мистецтво»
6.
Учителі фізичної культури
7. Учителі зарубіжної літератури
8. Учителі французької мови
9. Учителі фізики і астрономії
10. Учителі суспільних предметів
11. Учителі математики, інформатики
12. Учителі біології, природознавства, екології,
основ здоров’я
13. Учителі трудового навчання, технологій та
креслення (для дівчат)
14. Учителі
інформатики,
включаючи
навчальний предмет «Інформатика» у
початковій школі
15. Учителі музичного мистецтва
16. Учителі хімії (Intel)
17. Вихователі ГПД
18. Практичні психологи
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Лютий
06 – 23.02
Очна форма навчання:
1. Заступники директорів з навчально-виховної
роботи
2. Вихователі ДНЗ
3. Учителі початкових класів
4. Учителі української мови та літератури з
тематичного напряму «Урок у системі
компетентнісного
та
особистіснозорієнтованого навчання»
5. Учителі зарубіжної літератури та російської
мови
6. Учителі англійської мови
7. Учителі німецької мови (Intel)
8. Педагоги-організатори
9. Учителі етики, християнської етики
10. Учителі математики (Microsoft)
11. Учителі трудового навчання, технологій та
креслення (для змішаних груп)
12. Учителі біології, хімії, природознавства,
екології, основ здоров’я
13. Учителі предмета «Захист Вітчизни»
14. Учителі образотворчого мистецтва
15. Учителі
географії,
основ
економіки,
природознавства
16. Учителі основ здоров’я
17. Учителі фізики, математики, інформатики
18. Вихователі шкіл-інтернатів
Березень
06 – 24.03
Очна форма навчання:
1. ЗДНВР,
які
викладають
предмети
гуманітарного циклу
2. Керівники та вихователі-методисти ДНЗ
3. Вихователі ДНЗ
4. Учителі початкових класів (Intel)
5. Учителі української мови та літератури
6. Учителі фізичної культури, ОМЗ, Захисту
Вітчизни
7. Учителі зарубіжної літератури
8. Учителі англійської мови
9. Учителі іноземних мов із тематичного
напрямку
«Формування
полікультурної
компетентності»
10. Учителі фізики і астрономії
11. Учителі історії
12. Учителі біології, хімії, природознавства,
екології, основ здоров’я
13. Учителі
образотворчого
мистецтва,
мистецтва
14. Учителі фізики, математики
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Учителі основ економіки (Microsoft)
Вихователі ЗНЗ, вихователі гуртожитків
Соціальні педагоги
Учителі початкових класів, включаючи
навчальний предмет «Інформатика» у
початковій школі
Очна форма навчання:
15.
16.
17.
18.

27.03 –
13.04

Директори ЗНЗ (Intel)
Заступники директорів з виховної роботи
Музичні керівники ДНЗ
Вихователі ДНЗ
МВН, вчителі спецдисциплін
Учителі української мови та літератури
Учителі англійської мови
Учителі математики
Учителі суспільних предметів
Учителі біології, природознавства, екології,
основ здоров’я
11. Учителі фізичної культури
12. Учителі художньої культури (Microsoft)
13. Учителі інформатики
14. Учителі географії, екології, природознавства,
біології, основ здоров’я
15. Учителі початкових класів, вихователі ГПД
16. Вихователі шкіл-інтернатів
17. Учителі початкових класів, які працюють з
дітьми
з
особливими
потребами
за
індивідуальними планами, асистенти учителів
(вихователі) з інклюзивним навчанням,
вчителі початкових класів спеціальних шкілінтернатів
18. Керівники гуртків
Квітень
18 – 20.04
Дистанційна форма навчання, залікова сесія:
1. Директори ЗНЗ
2. Завідувачі, методисти РМК
Директори, їх заступники, методисти,
3. педагоги-організатори та культорганізатори
позашкільних навчальних закладів
4. Вихователі ДНЗ (2 гр.)
Учителі початкових класів, які працюють з
5. дітьми
з
особливими
потребами
за
індивідуальними планами
6. Учителі початкових класів
7. Педагоги-організатори
8. Шкільні бібліотекарі
Керівники
гуртків
художньо-естичного
9.
напряму
10. Учителі української мови та літератури
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11. Учителі англійської мови
12. Учителі історії, основ правознавства
13. Учителі математики
14. Учителі біології
15. Інструктори з фізичної культури ДНЗ
24 – 26.04
Дистанційна форма навчання, залікова сесія:
1. Завідувачі, методисти РМК
Заступники директорів з навчально-виховної
2.
роботи
3. Керівники та вихователі-методисти ДНЗ
4. Вихователі ДНЗ
5. Учителі-логопеди, учителі-дефектологи
6. Учителі початкових класів (2 гр.)
7. Шкільні бібліотекарі
Керівники гуртків музичного профілю,
художні керівники та акомпаніатори, які
8.
працюють
з
музичними,
вокальними
колективами
9. Керівники гуртків
10. Учителі української мови та літератури
11. Учителі німецької мови
12. Учителі суспільних предметів
13. Учителі основ здоров’я
14. Учителі географії
15. Учителі художньої культури
Травень
08 – 26.05
Очна форма навчання:
1. Вихователі ДНЗ
2. Учителі початкових класів (2 гр.)
3. Учителі української мови та літератури
(Microsoft)
4. Учителі фізичної культури
5. Учителі зарубіжної літератури (Intel)
6. Учителі англійської мови
7. Учителі суспільних предметів
8. Учителі трудового навчання, технологій та
креслення (для змішаних груп)
9. Учителі географії, основ економіки
10. Учителі фізики, математики
11. Учителі
біології,
географії,
хімії,
природознавства
12. Учителі початкових класів, включаючи
навчальний предмет «Інформатика» у
початковій школі
13. Керівники гуртків науково-технічної
творчості
14. Тренери-викладачі ДЮСШ
15. Працівники системи ПТНЗ за напрямом
«Педагогіка та методика викладання»
16. Керівники гуртків туристсько-краєзнавчого
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17.

напрямку
МВН

Червень
05 – 22.06
Очна форма навчання:
1. Вихователі ДНЗ
2. Учителі початкових класів (3 гр.)
3. Учителі української мови та літератури (2 гр.)
4. Учителі зарубіжної літератури та російської
мови
5. Учителі англійської мови (Intel)
6. Учителі історії, основ правознавства
7. Учителі математики
8. Учителі предмета Захист Вітчизни
9. Учителі фізики, математики, інформатики
10. Учителі географії, біології, природознавства,
екології, основ здоров’я
11. Учителі трудового навчання, технологій та
креслення (для хлопців) (Microsoft)
12. Вихователі ГПД
13. Практичні психологи
14. Учителі-логопеди, учителі-дефектологи
15. Керівники
гуртків,
хореографи,
балетмейстери,
художні
керівники,
концертмейстри, та акомпаніатори, які
працюють з хореографічними колективами
Вересень
Дистанційна форма навчання, настановна сесія: 04 – 07.09
1. Заступники директорів з навчально-виховної
роботи
2. Музичні керівники ДНЗ
3. Вихователі ДНЗ
4. Учителі початкових класів (3 гр.)
5. Керівники гуртків науково-технічної
творчості
6. Учителі української мови та літератури
7. Учителі англійської мови
8. Учителі суспільних предметів
9. Учителі математики
10. Учителі хімії
11. Учителі художньої культури
12. Учителі інформатики
13. Учителі музичного мистецтва
14. Учителі фізичної культури
Дистанційна форма навчання, настановна сесія: 11 – 14.09
1. Директори ЗНЗ
2. Вихователі ДНЗ (2 гр.)
3. Учителі початкових класів (3 гр.)
4. Вихователі ГПД
5. Педагоги-організатори
6. Керівники гуртків
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7. Учителі української мови та літератури
8. Учителі англійської мови
9. Учителі історії
10. Учителі математики
11. Учителі образотворчого мистецтва
12. Учителі фізичної культури
13. Учителі зарубіжної літератури
Очна форма навчання:

18.09 –
05.10

Заступники директорів з виховної роботи
Вихователі ДНЗ (2 гр.)
Учителі початкових класів (2 гр.)
Учителі української мови та літератури
Учителі фізичної культури
Учителі англійської мови (Intel)
Учителі суспільних предметів
Учителі математики, інформатики
Учителі біології, природознавства, екології,
основ здоров’я
10. Учителі
інформатики,
включаючи
навчальний предмет «Інформатика» у
початковій школі
11. Учителі музичного мистецтва (Microsoft)
12. Учителі
географії,
основ
економіки,
природознавства
13. Учителі трудового навчання, технологій та
креслення (для хлопців)
14. Учителі початкових класів, вихователі ГПД
15. Вихователі шкіл-інтернатів
16. Керівники гуртків туристсько-краєзнавчого
та еколого-натуралістичного. напрямку
Жовтень
09 – 27.10
Очна форма навчання:
1. Керівники та вихователі-методисти ДНЗ
2. Вихователі ДНЗ
3. Учителі початкових класів (2 гр.)
4. Учителі української мови та літератури
5. Учителі зарубіжної літератури та російської
мови
6. Учителі англійської мови
7. Учителі фізики і астрономії (Intel)
8. Учителі математики
9. Учителі трудового навчання, технологій та
креслення (для змішаних груп)
10. Учителі біології, хімії, природознавства,
екології, основ здоров’я
11. Учителі предмета «Захист Вітчизни»
12. Учителі образотворчого мистецтва (Microsoft)
13. Учителі географії, основ економіки
14. Практичні психологи
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Учителі початкових класів, включаючи
навчальний предмет «Інформатика» у
початковій школі
16. Керівники гуртків художньо-естетичного
напрямку
Очна форма навчання:
15.

Вихователі ДНЗ (2 гр.)
Учителі початкових класів (2 гр.)
Учителі української мови та літератури (Intel)
Учителі фізичної культури
Учителі зарубіжної літератури
Педагоги-організатори
Учителі німецької мови
Учителі математики (Microsoft)
Учителі суспільних предметів
Учителі біології, хімії, природознавства,
екології, основ здоров’я
11. Учителі трудового навчання, технологій та
креслення (для дівчат)
12. Учителі образотворчого мистецтва
13. Соціальні педагоги
14. Вихователі шкіл-інтернатів
15. Учителі початкових класів, які працюють з
дітьми
з
особливими
потребами
за
індивідуальними планами, асистенти учителів
(вихователі) з інклюзивним навчанням,
вчителі початкових класів спеціальних шкілінтернатів
16.. Керівники
гуртків,
хореографи,
балетмейстери,
художні
керівники,
концертмейстри, та акомпаніатори, які
працюють
із
музичними,
вокальними
колективами
Листопад
Очна форма навчання:

30.10 –
16.11

Філіппова З. О.

20.11 –
07.12

Філіппова З. О.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вихователі ДНЗ
Учителі початкових класів (2 гр.)
Учителі української мови та літератури
Учителі української мови та літератури,
зарубіжної літератури та російської мови,
учителі освітньої галузі «Мистецтво»
Учителі англійської мови
Учителі фізики і астрономії (Microsoft)
Учителі математики
Учителі суспільних предметів
Учителі трудового навчання, технологій та
креслення (для змішаних груп)
Учителі біології, природознавства, екології,
основ здоров’я
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Учителі фізичної культури, ОМЗ, Захисту
Вітчизни
12. Учителі основ здоров’я (Intel)
13. Учителі
біології,
географії,
хімії,
природознавства
14. Практичні психологи
15. Учителі початкових класів, включаючи
навчальний предмет «Інформатика» у
початковій школі
16. Керівники гуртків
17. Учителі початкових класів спеціальних шкілінтернатів
Грудень
11 – 13.12
Філіппова З. О.
Дистанційна форма навчання, залікова сесія:
1. Заступники директорів з навчально-виховної
роботи
2. Музичні керівники ДНЗ
3. Вихователі ДНЗ
4. Учителі початкових класів (3 гр.)
5. Керівники гуртків науково-технічної
творчості
6. Учителі української мови та літератури
7. Учителі англійської мови
8. Учителі суспільних предметів
9. Учителі математики
10. Учителі хімії
11. Учителі художньої культури
12. Учителі інформатики
13. Учителі музичного мистецтва
14. Учителі фізичної культури
18 – 20.12
Філіппова З. О.
Дистанційна форма навчання, залікова сесія:
1. Директори ЗНЗ
2. Вихователі ДНЗ (2 гр.)
3. Учителі початкових класів (3 гр.)
4. Вихователі ГПД
5. Педагоги-організатори
6. Керівники гуртків
7. Учителі української мови та літератури
8. Учителі англійської мови
9. Учителі історії
10. Учителі математики
11. Учителі образотворчого мистецтва
12. Учителі фізичної культури
13. Учителі зарубіжної літератури
2.3. Перепідготовка педагогічних працівників
1. Забезпечення представлення інституту в
Упродовж
Єдиній державній електронній базі з питань
Тимощук О. П.
року
освіти.
2. Здійснення перепідготовки фахівців за Упродовж
Мошковська Г. К.
спеціальністю 7.01010501 «Корекційна освіта.
року
11.
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Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія».
3. Здійснення перепідготовки фахівців за
спеціальністю
7.03060101
«Менеджмент Упродовж
Мошковська Г. К.
організацій і адміністрування (за видами
року
економічної діяльності)».
3. Науково-методична діяльність
3.1. Форми організації науково-методичної роботи
3.1.1. Форми організації науково-методичної роботи з працівниками методичних служб
1.
Онлайн-нарада
з
теми
«Особливості
Кузьмін О. Є.,
організації
та
проведення
ІІІ
етапу
04.01
Басараба Н. А.
Всеукраїнських учнівських олімпіад».
2.
Інструктивно-методична онлайн-нарада для
працівників районних, міських методичних
Лавренчук М. В.,
кабінетів із питань координації та науково10.01
Басараба Н. А.
методичного супроводу навчання зарубіжної
літератури.
3.
Семінар-нарада для методистів районних,
міських
методичних
кабінетів,
які
координують художньо-естетичні предмети,
Томецька О. М.,
11.01
із теми «Організація, підготовка та
Моторна О. С.
проведення конкурсу «Учитель року 2017» у
номінації «Музичне мистецтво».
4.
Онлайн-нарада для працівників районних,
23.01
міських методичних кабінетів, керівників
Гавлітіна Т. М.,
03.04
експериментальних навчальних закладів із
Тригубець Г. Є.,
28.08
проблем науково-методичного супроводу
Басараба Н. А.
13.11
інноваційної освітньої діяльності.
5.
Вебінар для методистів із інформатики
районних, міських методичних кабінетів із
теми
«Особливості використання мов
Буняк В. О.,
24.01
програмування на комп’ютерах із ОС Linux»
Басараба Н. А.
із досвіду роботи ЗНЗ області (на базі
РОІППО).
6.
Семінар-практикум
для
методистів
із
психологічної служби та виховної роботи
«Упровадження програми МОН України з
Гавриш Н. П.,
31.01
питань протидії торгівлі людьми «Особиста
Мельник Ю. В.
гідність. Безпека життя. Громадянська
позиція».
7.
Консультпункт
для
новопризначених
методистів районних, міських методичних
кабінетів:
- із виховної роботи;
Гавриш Н. П.,
Упродовж
- із позашкільної освіти;
Давидюк Н. Ю.,
року
- методистів, що координують роботу
Мінакова Н. Г.
шкільних музеїв;
- методистів,
які
відповідають
за
бібліотечні фонди.
8.
Постійно діючий консультпункт із питань Щопонеділ
Ніколайчук Т. А.
ка
організації профільного навчання в опорних
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

закладах, освітніх округах.
Постійно діючий консультпункт із питань
організації
та
проведення
обласного Щосереди
конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.
Постійно діючий консультпункт із проблеми
«Науково-методичне
забезпечення Щопонеділ
ка
проведення конкурсів фахової майстерності
педагогічних працівників».
Постійно діючий консультпункт із питань
організації навчання дітей з особливими Щосереди
потребами.
Школа педагогічного досвіду з проблеми
«Система
методичного
забезпечення
реалізації обласної програми національного
виховання учнівської молоді Рівненщини на
08.02
2008 – 2020 роки» (методкабінет відділу
18.10
освіти Рівненської райдержадміністрації,
автор досвіду Шевчук О. М., методист із
виховної роботи).
Творча група для методистів із інформатики
районних, міських методичних кабінетів із
14.02
теми
«Особливості
вивчення
основ
06.06
алгоритмізації та програмування у шкільному
20.09
курсі інформатики» (на базі РОІППО, РДГУ,
20.12
опорних ЗНЗ області).
Проблемний
семінар
для
методистів
районних, міських методичних кабінетів та
вчителів математики з теми «Особливості
організації навчально-виховного процесу на
уроках алгебри у 9 класі на засадах
15.02
компетентнісного та діяльнісного підходів до
навчання. Презентація нового підручника,
автори
Н. С. Прокопенко,
Ю.
О.
Захарійченко, Н. Л. Кінащук» (на базі
РОІППО).
Вебінар для методистів районних, міських
методичних кабінетів та вчителів суспільних
предметів із теми «Методичний ресурс щодо
16.02
підвищення
якості
підготовки
старшокласників до ЗНО, ДПА з історії
України».
Семінар-тренінг
для
методистів
із
психологічної служби районів, міст та
методичного активу області «Формування
23.02
внутрішніх ціннісних уявлень особистості як
індикаторів
розвитку
позитивної
«Яконцепції» (на базі РОІППО).
Вебінар для методистів районних, міських
методичних кабінетів, які відповідають за
23.02
інформатику в початковій школі із теми
«Шляхи
удосконалення
навчання
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Ніколайчук Т. А.

Башинська А. І.

Козловська С. С.

Гавриш Н. П.

Буняк В. О.

Пекарська Л. В.

Фурман В. К.,
Басараба Н. А.

Прокопчук Н. В.

Тимощук О. П.,
Басараба Н. А.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

інформатики в початковій школі».
Семінар-тренінг для методистів районних,
міських
методичних
кабінетів,
які
координують питання трудового навчання,
технологій та креслення, з теми «Методичні
засади формування підприємливості та
ініціативності
у
загальноосвітньому
навчальному закладі»
(на
базі
ЗНЗ
Гощанського району).
Онлайн-нарада із завідувачами районних,
міських
методичних
кабінетів
та
відповідальними за курсову підготовку щодо
організації планування курсів у 2018 році.
Школа педагогічного досвіду з проблеми
«Система
методичного
забезпечення
виховного процесу у загальноосвітніх
навчальних
закладах
району»
(Костопільський
районний
методичний
кабінет, автор досвіду Головач О. В.,
методист із виховної роботи).
Творча група методистів, які координують
трудове навчання, технології, креслення, з
теми «Урок трудового навчання, технологій,
креслення
у
системі
компетентнісно
зорієнтованого навчання» (на базі ЗНЗ
Корецького та Радивилівського районів).
Постійно діючий вебінар для методистів
районних, міських методичних кабінетів, які
координують питання інклюзивної освіти та
педагогів, які працюють із дітьми з
особливими освітніми потребами, з теми
«Досвід
та
перспективи
розвитку
інклюзивного навчання в дошкільній і
початковій освіті в Україні та світі».
Семінар-практикум для методистів районних,
міських
методичних
кабінетів,
які
координують художньо-естетичні предмети, з
теми «Сучасні підходи щодо підготовки
вчителя художньо-естетичних предметів у
навчальному закладі» (на базі РOIППО).
Школа методиста з психологічної служби.
Засідання ХІІІ. «Забезпечення соціальнопсихологічної взаємодії під час здійснення
супроводу дітей «групи ризику» (на базі ЗНЗ
Сарненського району).
Науково-практичний семінар для методистів,
головних спеціалістів, відповідальних за
впровадження ІКТ у районах, містах із теми
«Підготовка
вчителя
та
керівника
навчального закладу до використання
інформаційно-комунікаційних технологій у
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24.02

Сорочиц А.С.,
Люшина В.М.

10.03

Філіппова З. О.,
Басараба Н. А.

15.03

Гавриш Н. П.

15.03
18.10

Люшина В.М.,
Сорочиц А.С.

16.03

Козловська С. С.,
Басараба Н. А.

22.03

Томецька О. М.,
Моторна О. С.

23-24.03

Мельник Ю. В.,
Прокопчук Н. В.,
Абрамович Т. В.

28.03

Вєтров І. В.,
Басараба Н. А.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

професійній
діяльності»
(на
базі
Сарненського РМК).
Семінар-тренінг
для
методистів,
які
здійснюють науково-методичний супровід
навчання біології, географії, економіки,
екології, основ здоров’я, природознавства,
хімії, з проблеми «Використання технологій
Web 2.0 у методичній роботі» (на базі
РОІППО).
Онлайн-нарада для методистів районних,
міських методичних кабінетів із теми
«Особливості
проведення
державної
підсумкової атестації та ЗНО з математики в
2016-2017 навчальному році».
Семінар для методистів районних, міських
методичних кабінетів, які координують
роботу шкільних музеїв, із теми «Сучасні
аспекти патріотичного виховання через
призму
діяльності
музеїв
навчальних
закладів» (на базі ЗНЗ Зарічненського
району).
Інтернет-школа новопризначеного методиста
районного, міського методичного кабінету.
Заняття 1. «Науково-методичний супровід
інноваційної діяльності вчителів в умовах
районного методичного кабінету».
Заняття 2.
«Індивідуальна
траєкторія
професійного розвитку молодого педагога:
теорія і практика».
Науково-практичний семінар для методистів
районних, міських методичних кабінетів, які
здійснюють методичний супровід навчання
фізики та астрономії, з теми «Сучасні підходи
до навчання фізики під час організації
навчально-виховного процесу у 9 класі» (на
базі РОІППО).
Науково-практичний семінар для методистів
районних, міських методичних кабінетів, які
координують стан навчання зарубіжної
літератури та російської мови, з теми
«Створення
інтеграційного
освітнього
середовища для реалізації культурологічної
змістової лінії нового Державного стандарту
у галузі «Мови та літератури»» (на базі
Корецького
районного
методичного
кабінету).
Науково-практичний семінар для методистів
суспільних предметів районних методичних
кабінетів із теми «Прийоми роботи з
навчальним текстом у технології розвитку
критичного мислення, як шлях розвитку
інформаційної компетентності учнів» (на базі
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30.03

Лис Ю. В.,
Тимощук О. П.,
Горницька О. В.

05.04

Пекарська Л. В,
Басараба Н. А.

05.04

Мінакова Н. Г.

06.04
Башинська А. І.,
Басараба Н. А.
14.09

11.04

Трофімчук А. Б.

11.04

Лавренчук М. В.

19.04

Фурман В. К.,
Братасюк Н. П.,
Авдимирець Л. А.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

ЗНЗ м. Вараш).
Школа
методичної
майстерності
для
завідувачів районних, міських методичних
кабінетів із теми «Дисемінація педагогічного
26.04
досвіду як необхідна умова модернізації
діяльності методичних служб регіону» (на
базі Млинівського РМК).
Науково-практичний семінар методистів
української мови і літератури районних
методичних кабінетів:
- «Компетентнісно зорієнтоване навчання
26.04
української мови і літератури» (досвід роботи
словесників Дубровиччини);
- «Світ сучасної літератури: імена, назви,
15.11
зацікавлення» (досвід роботи словесників
м. Рівного та Сарненського району ).
«Круглий
стіл»
для
працівників
психологічної служби та працівників ПМПК
із теми «Модель взаємодії психологічної
27.04
служби і ПМПК при здійсненні супроводу
інклюзивного навчання».
Вебінар для методистів районних, міських
методичних кабінетів із теми «Формування
27.04
предметних компетентностей учнів засобами
проектної діяльності на уроках історії».
Педагогічні
інтернет-читання
з
теми
«Компетентнісний підхід у сучасній освіті: Упродовж
теоретичні засади світового та вітчизняного
квітня
досвіду».
Методична сесія методистів із виховної
роботи районних, міських методичних
кабінетів із теми «Формування ціннісних
ставлень особистості у навчальних закладах 10 – 12.05
як основа для щасливого особистого життя та
успішної взаємодії з суспільством» (на базі
ЗНЗ Корецького району).
Онлайн-нарада для районних, міських
методистів та керівників методоб’єднань
іноземних мов щодо участі у проекті Go
11.05
Camp,
організації
та
особливостей
проведення літніх мовних таборів в 2017 році.
Науково-практичний семінар для методистів,
які здійснюють науково-методичний супровід
навчання біології, географії, економіки,
екології, основ здоров'я, природознавства,
хімії, з теми «Інноваційні підходи щодо
18-19.05
організації позакласної роботи з біології,
географії, економіки, екології, основ здоров'я,
природознавства,
хімії»
(на
базі
Кременецького
ботанічного
саду,
Національного
природничого
парку
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Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.

Піддубний М. А.

Мельник Ю. В.,
Прокопчук Н. В.,
Абрамович Т. В.
Фурман В. К.,
Басараба Н. А.
Гурова Н. В.,
Басараба Н. А.

Гавриш Н. П.

Кукла О. В.,
Кушнерук Р. І.,
Чумак Н. П.,
Басараба Н. А.

Лис Ю. В.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

«Кременецькі гори»).
Науково-практичний семінар для методистів
із
інформатики
районних,
міських
методичних кабінетів та керівників районних,
міських методичних об’єднань учителів
інформатики з теми «Вивчення базового
курсу інформатики 5 – 9 класи за новою
програмою:
здобутки,
проблеми,
перспективи» (на базі РОІППО).
Семінар для методистів районних, міських
методичних кабінетів, які відповідають за
стан
навчання
математики,
з
теми
«Формування математичної компетентності
учня в умовах упровадження Державного
стандарту базової і повної загальної середньої
освіти» (на базі ЗНЗ Володимирецького
району).
Онлайн-нарада для методистів районних,
міських методичних кабінетів із теми
«Актуальні проблеми реалізації нових
програм для 9-го класу».
Інструктивно-методична
нарада
для
завідувачів районних, міських методичних
кабінетів із теми «Сучасні підходи до
організації та змісту науково-методичної
роботи з педагогічними та керівними кадрами
навчальних закладів» (на базі РОІППО).
Постійно діючий вебінар для методистів
районних, міських методичних кабінетів, які
координують питання інклюзивної освіти та
педагогів, які працюють із дітьми з
особливими освітніми потребами, з теми
«Забезпечення доступності освіти: основні
принципи, законодавча база».
Науково-практичний семінар для методистів
районних, міських методичних кабінетів, які
відповідають
за
науково-методичний
супровід роботи з обдарованими дітьми з
теми «Особистісно зорієнтована модель
сучасної шкільної освіти та її роль у
формуванні
ключових
компетентностей
обдарованої
дитини»
(на
базі
ЗНЗ
Сарненського району).
Міжрегіональний «круглий стіл» методистів
районних, міських методичних кабінетів, які
відповідають за стан навчання математики –
районних
координаторів
міжнародного
математичного конкурсу «Кенгуру», з теми
«Система роботи вчителя з обдарованими
учнями: досвід і проблеми педагогічної
практики» на базі Львівського фізикоматематичного ліцею при Львівському
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23.05

Буняк В. О.

24.05

Мельник Г. М.

30.06

Фурман В. К.,
Басараба Н. А.

21.08

Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.

12.09

Козловська С. С.,
Басараба Н. А.

20.09

Кузьмін О. Є.

21-22.09

Трофімчук А. Б.,
Пекарська Л. В.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

національному університеті імені Івана
Франка (Рівненський ОІППО, Львівський
фізико-математичний ліцей).
Науково-практичний семінар методистів
суспільних предметів районних методичних
кабінетів із теми «Формування складників
предметної історичної компетентності на
уроках історії» (на базі Демидівського
району).
Вебінар для працівників районних, міських
методичних кабінетів із теми «Організація
підготовки
педагога
до
участі
у
всеукраїнському конкурсі «Учитель року –
2018».
Науково-практичний семінар для методистів
із
інформатики
районних,
міських
методичних кабінетів та керівників районних,
міських
методоб’єднань
учителів
інформатики з теми «Завершення вивчення
базового курсу інформатики 5 – 9 класи за
новою програмою 2013 року та пропедевтика
профільного навчання у 9-х класах» (на базі
РДГУ).
Науково-практичний семінар для працівників
методичних служб, які відповідають за
початкове навчання, із теми «Початкова
освіта Нової української школи: практика
змін» (на базі ЗНЗ м. Рівне)
Теоретико-методологічний
семінар
для
методистів районних, міських методичних
кабінетів із теми «Формування та розвиток
життєвих
компетентностей
у
системі
навчання
предметів
освітньої
галузі
«Іноземна мова» (на базі Дубенського
міського методичного кабінету).
«Круглий стіл» для методистів, районних,
міських кабінетів, які координують питання
інклюзивного навчання, з теми «Освіта дітей
з
особливими
освітніми
потребами
Рівненщини: основні досягнення та виклики»
(на базі РОІППО).
Семінар-практикум
для
працівників
методичних служб, які відповідають за
дошкільну освіту, із теми «Патріотичне
виховання дітей дошкільного віку засобами
інтегрованої освітньої діяльності» (на базі
ДНЗ м. Дубно).
Науково-практичний семінар для методистів,
головних спеціалістів, відповідальних за
впровадження ІКТ у районах, містах із теми
«Досвід
використання
інформаційно58

05.10.

Фурман В. К.,
Братасюк Н. П.,
Авдимирець Л. А.

11.10

Башинська А. І.,
Басараба Н. А.

17.10

Буняк В. О.

18.10

Андрійчук В. В.

18.10

Кукла О. В.,
Кушнерук Р. І.,
Чумак Н. П.

19.10

Козловська С. С.

19.10

Шишолік Л. А.

19.10

Вєтров І. В.,
Басараба Н. А.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

комунікаційних технологій в управлінській та
педагогічній діяльності на рівні освітнього
середовища району» (на базі Здолбунівського
РМК).
Науково-практичний семінар для методистів
районних, міських методичних кабінетів, які
здійснюють методичний супровід навчання
хімії, біології, екології, основ здоров'я,
природознавства, з теми «Компетентнісно
орієнтований підхід до організації науковометодичної роботи з педагогічними кадрами
як ефективний засіб удосконалення фахового
рівня вчителів» (на базі Гощанського району).
Семінар-практикум для методистів районних,
міських
методичних
кабінетів,
які
координують художньо-естетичні предмети, з
теми «Технології та способи оцінювання
результатів навчальної діяльності учнів на
уроках художньо-естетичних предметів» (на
базі ЗНЗ м. Здолбунів).
Семінар-практикум для завідувачів районних,
міських методичних кабінетів із теми
«Інноваційно-технологічний аспект розвитку
фахової
компетентності
педагогічних
працівників
у
навчальних
закладах
Демидівщини» (на базі Демидівського РМК).
Школа методиста з психологічної служби.
Засідання
ХІV.
«Теоретико-прикладні
аспекти
психологічного
супроводу
інклюзивного навчання» (на базі навчальних
закладів Млинівського району).
Онлайн-нарада
з
теми
«Особливості
організації
та
проведення
ІІ
етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад».
Науково-практичний семінар для методистів
районних, міських методичних кабінетів, які
координують стан навчання зарубіжної
літератури та російської мови, з теми
«Сучасний урок із підприємницьким тлом»
(на
базі
Здолбунівського
районного
методичного кабінету).
Семінар для методистів районних, міських
методичних кабінетів, які координують
питання трудового навчання, технологій та
креслення, з теми «Компетентнісний підхід у
вивчені трудового навчання, технологій та
креслення» (на базі ЗНЗ Дубровицького
району).
Науково-практичний семінар для методистів
районних, міських методичних кабінетів, які
здійснюють методичний супровід навчання
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19-20.10

Нестерук Г. О.,
Шагієва Р. Р.

25.10

Томецька О. М.,
Моторна О. С.

25.10.

Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.

26-27.10

Мельник Ю. В.,
Прокопчук Н. В.,
Абрамович Т. В.

02.11

Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Басараба Н. А.

08.11

Лавренчук М. В.

09-10.11

Сорочиц А. С.,
Люшина В. М.

14.11

Лис Ю. В.,
Медведчук Л. І.

64.

65.

66.

67.

68.

1.

2.

географії та економіки, з теми «Реалізація
компетентнісного підходу в контрольнооцінювальній діяльності вчителя географії та
економіки» (на базі Рівненського району).
Науково-практичний семінар для методистів
районних, міських методичних кабінетів, які
відповідають
за
науково-методичний
супровід роботи з обдарованими дітьми, з
теми
«Формування
ключових
28.11
Кузьмін О. Є.
компетентностей обдарованої дитини в
умовах нової української школи» (на базі
загальноосвітніх
навчальних
закладів
Дубровицького району).
Дискусійна панель для завідувачів районних,
міських методичних кабінетів із теми
«Сучасні напрями проектування діяльності
Мельник Н. А.,
06.12
методичних служб Рівненщини в умовах
Ніколайчук Т. А.
розбудови нової української школи» (на базі
Гощанського РМК).
Онлайн-нарада для методистів районних,
міських
методичних
кабінетів,
які
координують питання інклюзивної освіти, з
Козловська С. С.,
теми «Розвиток дошкільного навчального
07.12
Басараба Н. А.
закладу на основі інклюзивних цінностей та
розроблення
індивідуальної
програми
розвитку вихованців ДНЗ».
Семінар-тренінг
для
методистів
із
психологічної служби та методичного активу
районів, міст області «Урахування гендерних
15.12
Прокопчук Н. В.
особливостей у гармонізації партнерських
стосунків».
Онлайн-нарада для завідувачів районних,
міських методичних кабінетів із теми «Про
Філіппова З. О.,
підсумки організації та проведення курсів
27.12
Басараба Н. А.
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників у 2016 році».
3.1.2. Форми організації науково-методичної роботи з керівними кадрами
навчальних закладів
Діяльність консалтингового центру з метою
поширення досвіду роботи Радивилівського
НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. № 1 – гімназія»
Січень
Климко Л. В.
(директор – Фаєвська А. В.) із теми
«Упровадження інноваційних технологій в
управління навчальним закладом».
Заняття тренінгового центру «Рівнийрівному» у Рівному».
Майстер-клас для заступників директорів із
виховної роботи загальноосвітніх навчальних
Гавриш Н. П.
закладів із проблеми «Система національнопатріотичного виховання у навчальному
закладі»:
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

м. Дубно,
Січень
Сарненського району,
Січень
Радивилівського району,
Лютий
Костопільського району,
Березень
Рівненського району,
Травень
Здолбунівського району.
Вересень
Постійно діючий консультпункт із питань
трансформації засад сучасного освітнього
Щопоне
ділка
менеджменту у практику роботи установ
освіти та навчальних закладів.
Тематичні вебінари для завідувачів і
За
методистів районних, міських методичних графіком
кабінетів,
керівних
і
педагогічних вид. групи
працівників навчальних закладів.
«Основа»
Науково-практичний семінар для заступників
директорів із виховної роботи шкілінтернатів області з теми «Використання в
умовах
школи-інтернату
технологій
23.02
попередження
насильницьких
дій
в
учнівському та родинному колі» (на базі
РОІППО).
Майстер-клас
із
метою
поширення
педагогічного
досвіду
директора
Семидубського аграрного ліцею і ЗОШ І-ІІ ст.
Дубенської районної ради Cухолейстер Г. В.
23.02
із теми «Сучасні підходи до розвитку
оптимального
освітнього
середовища
сільської школи».
Нарада-семінар для начальників, заступників
начальників відділів, управлінь освіти
районних
державних
адміністрацій,
виконавчих комітетів рад міст обласного
значення, завідувачів районних, міських
Лютий
методичних кабінетів, голів та представників Жовтень
органів
управління
ОТГ
із
теми
«Нормативний
супровід
управління
навчально-виховним
процесом
у
загальноосвітніх навчальних закладах».
Віртуальний
управлінський
імідж-клуб
«Громадсько-активна школа».
Презентація шкільного проекту «Школа
28.02
сталого розвитку» (Кам’янська ЗОШ І – ІІІ
ступенів Березнівської районної ради).
Школа
управлінської
майстерності
з
проблеми
«Формування
професійної
мотивації менеджера освіти в умовах
децентралізації влади».
Заняття 1. «Створення позитивного іміджу
22.03
навчального закладу – визначальна умова
розвитку сучасної вітчизняної школи» (на
базі ЗНЗ Березнівського району).
Заняття 2. «Мотиваційне управління як
08.11
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Люшин М. О.,
Климко Л. В.
Мельник Н. А.,
Климко Л. В.,
Басараба Н. А.

Гузь Н. Л.,
Папуша В. В.

Климко Л. В.

Черній А. Л.,
Мельник Н. А.,
Люшин М. О

Климко Л. В.,
Басараба Н. А.

Климко Л. В.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

складник
ефективного
менеджменту
сучасного навчального закладу» (на базі ЗНЗ
Здолбунівського району).
Творча група керівників спеціалізованих
шкіл, шкіл-інтернатів, гімназій, ліцеїв,
колегіумів із проблеми «Освітній маркетинг
як стратегія розвитку сучасного навчального
закладу».
Засідання 1. «Маркетинг освітніх послуг:
сучасні тенденції та перспективи» (на базі
Сарненського районного ліцею «Лідер»).
Засідання 2.
«Маркетингова
діяльність
керівника навчального закладу» (на базі
комунального закладу «Школа-інтернат ІІ-ІІІ
ступенів «Рівненський обласний ліцей»
Рівненської обласної ради»).
Регіональна школа новаторства керівних і
педагогічних працівників ЗНЗ із проблеми
«Маркетингова діяльність загальноосвітніх
навчальних закладів в умовах освітніх змін»
(на базі ЗНЗ Сарненського району).
Поширення вітчизняного і зарубіжного
досвіду з упровадження інноваційних ідей в
управління школою. Організація зустрічі з
керівниками, педагогічними працівниками
ЗНЗ – учасниками міжнародних освітніх
проектів і програм (на базі Сарненського
районного ліцею «Лідер»).
Семінар-тренінг
для
керівників
загальноосвітніх навчальних закладів із теми
«Формування нового освітнього середовища
ЗНЗ сервісами Google Apps for Education» (на
базі РОІППО).
Семінар-практикум
для
заступників
директорів ЗНЗ із питань початкової освіти
«Сучасний урок у початковій школі в умовах
реалізації компетентнісного та діяльнісного
підходів» (на базі ЗНЗ Острозького району).
Школи керівників районних, міських шкіл
новопризначеного керівника ЗНЗ «Шлях до
успіху» та шкіл резерву керівних кадрів «Мій
шанс» із проблеми «Створення нового
освітнього середовища ЗНЗ на засадах
державно-громадського управління».
Заняття 1.
«Маркетинговий
підхід
в
управлінській
діяльності
керівника
навчального
закладу»
(на
базі
ЗНЗ
Рокитнівського району).
Заняття 2. «Громадсько активна школа як
ефективна модель продукування якісних
освітніх послуг» (на базі ЗНЗ Острозького
району).
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23.03
Люшин М. О.
26.10

24.03

Люшин М. О.

24.03

Люшин М. О.

06.04

Люшин М. О.,
Горницька О. В.,
Тимощук О. П.

25.04

Салтишева В. М.

26.04

11.10

Климко Л. В.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Діяльність консалтингового центру з метою
поширення досвіду роботи Рівненської ЗОШ
І – ІІІ ступенів № 27 (директор – Харів Б. Я.,
заслужений вчитель України) з теми
«Упровадження інноваційних технологій із
метою вдосконалення системи управління
освітнім процесом у загальноосвітньому
навчальному закладі».
Онлайн-нарада для керівників ЗНЗ –
учасників всеукраїнського експерименту за
темою «Реалізація компетентнісного підходу
в науково-педагогічному проекті «Інтелект
України» на базі загальноосвітніх навчальних
закладів»
Семінар для завідувачів ПМПК та методистів
районних, міських кабінетів, які координують
питання інклюзивного навчання, з теми
«Взаємодія ПМПК та навчальних закладів
умовах інклюзивного навчання» (на базі ЗНЗ
м. Острог).
Науково-методичний семінар для заступників
директорів із навчальної роботи шкілінтернатів області з теми «Система роботи
навчального закладу з молодими педагогами
з питань реалізації компетентнісного підходу
в освіті» (на базі РОІППО).
Діяльність консалтингового центру з метою
поширення досвіду роботи Гощанської
районної гімназії (директор – Скоцик В. Є.) із
теми «Діагностико-концептуальна основа в
системі цільового управління навчальним
закладом».
Проблемний
семінар
для
керівників
навчальних закладів «Школа-лабораторія як
ресурсний центр інноваційного розвитку
освіти регіону».
Інтернет-клуб директорів ЗНЗ «Нащадки
спадщини В. О. Сухомлинського».
Обмін досвідом із теми «Реалізація ідей
організаційного розвитку школи за працями
В. О. Сухомлинського».
Семінар-тренінг для заступників директорів
із виховної роботи шкіл-інтернатів області з
теми «Підготовка і адаптація вихованців
шкіл-інтернатів до подружнього життя як
профілактичний засіб запобігання торгівлі
людьми» (на базі РОІППО).
Науково-практичний семінар для заступників
директорів із навчальної роботи шкілінтернатів області з теми «Система
управління навчальним закладом в умовах
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Квітень

Люшин М. О.

11.05

Мельник Н. А.,
Андрійчук В. В.,
Басараба Н. А.

17.05

Козловська С. С.

18.05

Мельник Н. А.,
Гузь Н. Л.

Травень

Люшин М. О.

Травень
Листопад

Гавлітіна Т. М.,
Тригубець Г. Є.

06.06

Климко Л. В.,
Басараба Н. А.

23.06

Гузь Н. Л.,
Папуша В. В.

21.08

Гузь Н. Л.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

нової української школи».
Пробне впровадження в управлінську
практику
розроблених
методичних
рекомендацій «Маркетингове планування
діяльності загальноосвітнього навчального
закладу».
Віртуальний
управлінський
імідж-клуб
«Громадсько активна школа».
Презентація шкільного проекту «Створення
центру
інформаційно-комунікаційних
технологій для інтеграції у європейський
освітній простір» (Заборольська ЗОШ І – ІІІ
ступенів Рівненської районної ради).
Діяльність консалтингового центру з метою
поширення досвіду роботи Рівненської
гуманітарної
гімназії
(директор
–
Макарчук З. В.)
із
теми
«Система
інноваційно-дослідницької роботи в умовах
діяльності гімназії».
Регіональна школа новаторства керівних і
педагогічних
працівників
позашкільних
навчальних закладів. Вебінар із теми
«Організація дослідницької діяльності дітей
та молоді».
Семінар-практикум
для
заступників
директорів із виховної роботи шкілінтернатів області з теми «Формування
основних життєвих компетентностей учня в
умовах створення нової системи національнопатріотичного школи-інтернату» (на базі
комунального
закладу
«Чудельська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
№ 1 І-ІІ ст.» Рівненської обласної ради).
Регіональна школа новаторства керівних і
педагогічних працівників ЗНЗ із проблеми
«Маркетингова діяльність загальноосвітніх
навчальних закладів в умовах освітніх змін»
(на базі ЗНЗ обласного підпорядкування).
Педагогічні читання з теми «Національнопатріотичне виховання особистості в умовах
реалізації програми національного виховання
учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020
роки».
Науково-практичний семінар із питань
упровадження STEM-освіти спільно з
обласним
комунальним
позашкільним
навчальним закладом «Рівненська Мала
академія наук учнівської молоді» Рівненської
обласної ради.
Діяльність консалтингового центру з метою
поширення
досвіду
роботи
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28-29.08

Климко Л. В.

28.09

Климко Л. В.,
Басараба Н. А.

Вересень

Климко Л. В.

Вересень

Давидюк Н. Ю.,
Басараба Н. А.

19.10

Гузь Н. Л.

27.10

Люшин М. О.

25.10

Гавриш Н. П.,
Мінакова Н. Г.,
Давидюк Н. Ю.

Жовтень

Гавлітіна Т. М.,
Давидюк Н. Ю.

Жовтень

Люшин М. О.

Володимирецького районного колегіуму
(директор – Остапенко А. Ф., заслужений
працівник освіти України) з теми «Системний
підхід до управління загальноосвітнім
навчальним закладом».
34. Інтернет-клуб директорів ЗНЗ «Нащадки
спадщини В. О. Сухомлинського».
Обмін досвідом із теми «Проблема
Климко Л. В.,
06.12
формування
здоров’язбережувального
Басараба Н. А.
середовища
в
педагогічному
доробку
В. О. Сухомлинського».
35. Семінар для заступників директорів із
навчальної роботи шкіл-інтернатів області з
теми «Формування творчого мислення та
Мельник Н. А.,
08.12
життєвих
компетентностей
учасників
Гузь Н. Л.
навчально-виховного
процесу
засобами
тренінгових технологій» (на базі РОІППО).
36. Діяльність консалтингового центру з метою
поширення
досвіду
роботи
Великомежиріцького
НВК
«Школа
І ступеня – гімназія» Корецького району
Грудень
Климко Л. В.
(директор – Михальчук Л. М.) із теми
«Забезпечення умов становлення і розвитку
навчального закладу для обдарованих дітей в
сільській місцевості».
3.1.3. Форми організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками
навчальних закладів
1.
Авторські вебінари зимової сесій онлайнМельник Н. А.,
проекту «Інтерактивна школа творчого 09 – 21.01
Басараба Н.А.
вчителя» (видавництво «Ранок»).
2.
Творча група вчителів географії з теми
16.01
«Забезпечення компетентнісного підходу у
13.06
Лис Ю. В.
навчанні географії» (на базі РОІППО).
06.12
3.
Творча група для вчителів 3, 4 класів із теми
17.01
«Професійна діяльність вчителя початкових
25.03
Андрійчук В. В.
класів в умовах НУШ» (на базі РОІППО).
23.11
4.
«Круглий стіл» для слухачів курсів-учителів
трудового навчання, технологій та креслення
17.01
Сорочиц А. С.,
з теми «Використання інтерактивних форм та
10.05
Люшина В. М.
методів
навчання
освітньої
галузі
«Технології»».
5.
Тренінг для працівників психологічної
служби області з теми «Психологія розвитку
Мельник Ю. В.,
конкурентоздатності особистості на ринку
20.01
Абрамович Т. В.,
освітніх послуг». Тренер – Філь О. А., к. п. н.,
Прокопчук Н. В.
доцент кафедри психології управління УМО
(на базі РОІППО).
6.
Творча група в межах науково-педагогічного
24.01
проекту «Філологічний Олімп» із теми
28.03
Лавренчук М. В.
«Формування ключових компетентностей
04.05
учнів у навчанні мови та літератури».
14.10
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Науково-практичний семінар для вчителів
фізичної культури «Використання ігрових
легкоатлетичних вправ із метою підвищення
інтересу учнів загальноосвітніх навчальних
закладів до уроків фізичної культури»:
- на базі Квасилівського НВК Рівненського
району;
- на базі ЗОШ I – III ст. № 6 Здолбунівського
району;
- на базі ЗОШ I – III ст. № 6 Костопільського
району.
Школа
молодого
вчителя
з
теми
«Використання дидактичних засобів на
уроках фізики» (на базі Рівненського НВК
№ 2 «Школа-Ліцей»).
Інтервізійна група практичних психологів
загальноосвітніх
шкіл-інтернатів
«Особливості
надання
психологічної
допомоги
дитині
в
умовах
закладу
інтернатного типу» (на базі РОІППО).
Семінар-тренінг для вчителів інформатики
Корецького р-ну із теми «Використання
мережевих
сервісів
у
діяльності
загальноосвітнього навчального закладу».
Творча група вчителів фізики з теми
«Діагностика знань на уроках фізики в 7
класі» (на базі
Рівненської
гімназії
«Гармонія»).
Соціально-педагогічний
тренінг
для
соціальних педагогів шкіл-інтернатів «Оцінка
потреб дитини інтернатного закладу з метою
гарантії захисту її прав» (на базі РОІППО).
Майстер-клас
для
класних
керівників
загальноосвітніх навчальних закладів із теми
«Формування гендерної культури педагога»:
- Рівненського району;
- Острозького району;
- Корецького району;
- Зарічненського району.
Семінар-тренінг для вчителів та викладачів
кафедри
«Використання
інформаційнокомунікаційних технологій у професійній
діяльності вчителя біології» на базі РОІППО.
Інструктивна онлайн-нарада для членів
науково-дослідної
лабораторії
«Творча
обдарованість»
із
теми
«Проблеми
формування компетентісних характеристик
педагога, який працює з обдарованими дітьми
засобами
методичної
роботи
загальноосвітнього закладу».
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25.01

Дубенчук А. І.

15.02
19.04
25.01
15.03
18.10
05.12
26.01
16.02
16.03
20.04
05.10
02.11

Трофімчук А. Б.

Прокопчук Н. В.

26.01

Тимощук О. П.,
Горницька О. В.

31.01
18.05
28.11

Трофімчук А. Б.

31.01

Абрамович Т. В.

31.01
23.02
30.03
20.09

Мінакова Н. Г.

31.01

Шагієва Р. Р.,
Позднякова Т. Є.,
Тимчина В. І.

Січень

Демченко В. В.,
Басараба Н. А.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Вебінар для педагогічних працівників –
слухачів курсів підвищення кваліфікації із
теми «Компетентнісний підхід у навчанні
хімії».
Вебінар для педагогічних працівників –
слухачів курсів підвищення кваліфікації із
теми «Компетентнісний підходу викладанні
зарубіжної літератури: методична лоція».
Школа технологічної майстерності учасників
науково-педагогічного проекту «Інтелект
України» (на базі РОІППО та Рівненського
НВК «Школа ─ ліцей» № 12).
Консультаційний
пункт
для
вчителів
іноземних
мов
(англійська,
німецька,
французька) з питань ДПА та ЗНО.
Семінари для вчителів математики із теми
«Підготовка учителя та учня до виконання
тестових завдань із математики у системі
ЗНО» (на базі РОІППО та ЗНЗ області).
«Круглі столи» для слухачів курсів
підвищення
кваліфікації
із
теми
«Антитерористична операція на сході
України і хронологія зовнішньої агресії ».
Семінар-тренінг
із
теми
«Методика
використання
інтерактивних
технологій
навчання в процесі вивчення природничих
предметів»:
- на базі Дубенського району;
- на базі м. Рівне;
- на базі Рівненського району;
- на базі Гощанського району;
- на базі Рокитнівського району.
«Круглий стіл» для слухачів курсів-учителів
трудового навчання, технологій та креслення
з теми «Формування ініціативності та
підприємливості як ключової компетентності
на уроках трудового навчання, технологій у
межах
польсько-українського
проекту
«Уроки з підприємницьким тлом»».
Майстер-клас Пилиповича Т. В., вчителя
Рівненської гімназії «Гармонія», переможця
обласного,
дипломанта
Всеукраїнського
конкурсу «Вчитель року – 2015», із теми
«Формування
сучасного
науководослідницького світогляду учнів через
використання інноваційних методів на уроках
історії в умовах європейської інтеграції» (на
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Січень –
березень
за
графіком
ВГ
«Основа»
Січень –
березень
за
графіком
ВГ
«Основа»

Мельник Н. А.,
Климко Л. В.,
Басараба Н. А.

Мельник Н. А.,
Климко Л. В.,
Басараба Н. А.

Упродовж
року

Мельник Н. А.,
Андрійчук В. В.

Упродовж
року

Кукла О. В.,
Кушнерук Р. І,
Чумак Н. П.

Упродовж
року

Пекарська Л. В.

Упродовж
року

Лавренчук В. П.,
Фурман В. К.

07.02
05.04
12.09
11.10
25.10.

Шагієва Р. Р.,
Харченко Н. Б.

08.02
06.06

Сорочиц А. С.,
Люшина В. М.

08.02

Фурман В. К.,
Братасюк Н. П.,
Авдимирець Л. А.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

базі РОІППО).
Постійно діючий вебінар для керівників
шкільних музеїв із тем:
- «Роль музею навчального закладу в
формуванні ціннісних ставлень особистості»;
- «Формування ключових компетентностей
особистості засобами музейної педагогіки».
Інтервізійна група працівників психологічної
служби ВНЗ І-ІІ р. а. «Розвиток професійної
компетентності працівника психологічної
служби у роботі зі складними випадками із
консультативної практики».
Семінар-тренінг для вчителів економіки та
географії з теми «Формування ключової
компетентності
ініціативності
та
підприємливості на уроках географії та
економіки» (на базі РОІППО).
Творча група вчителів фізики з теми
«Демонстраційний експеримент на уроках
фізики в 7 – 9 класах» (на базі РОІППО).
Майстер-клас із метою поширення досвіду
роботи Головницької А. В., вихователя КЗ
«Мізоцька спеціальна загальноосвітня школаінтернат І-ІІ ст.», із теми «Формування
ключових
компетентностей
дітей
із
особливими потребами засобами виховного
впливу» (базовий заклад).
Віртуальна
лабораторія
національнопатріотичного виховання з теми «Сучасне
національно-патріотичне виховання у школах
Рівненщини: теорія, методика, досвід».
Творча група для вчителів початкових класів
із теми «Альтернативні методи оцінювання
навчальних досягнень молодших школярів».
Вебінар для керівників районних, міських
методоб’єднань учителів англійської мови з
теми «Розвиток соціокультурної компетенції
на уроках англійської мови» за участю
методистів
міжнародної
агенції
MMPublications.
Семінар-практикум із теми «Діяльнісний
підхід
до
навчання
фізики
шляхом
проведення
навчального
фізичного
експерименту» (на базі м. Дубно).
«Круглий стіл» для керівників районних,
міських методоб’єднань учителів французької
мови з теми «Сучасний урок французької
мови у контексті компетентнісного підходу»
за участю представників РОО «Французький
Альянс».
Засідання обласного базового закладу з основ
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09.02

Мінакова Н. Г.,
Басараба Н. А.

25.10
09.02
18.05
26.09
23.11

Прокопчук Н. В.

14.02

Лис Ю. В.,
Медведчук Л. І.

15.02
07.04
22.09

Трофімчук А. Б.

15.02
15.11

Гузь Н. Л.

16.02
12.10

Гавриш Н. П.,
Басараба Н. А.

16.02
11.10

Салтишева В. М.

16.02

Кукла О. В.,
Басараба Н. А.

17.02

Трофімчук А. Б.

17.02

Чумак Н. П.

22.02

Шагієва Р. Р.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

здоров'я з теми «Здоров'язбережувальні
технології як складова діяльності навчального
закладу»
(на
базі
Рівненської
загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. № 4).
Майстер-клас «Сучасний урок у початковій
школі: практичні поради для реалізації
основних підходів стандарту» (на базі ЗНЗ
Здолбунівського,
Березнівського,
Радивилівського районів).
Авторська
творча
майстерня
Грановської О. П., учителя образотворчого
мистецтва, з теми «Розвиток творчих
компетентностей учнів шляхом застосування
сугестивних
технологій
на
уроках
образотворчого
мистецтва»
(на
базі
Дубенської гімназії № 2).
Семінар для вчителів німецької мови з теми
«Компетентнісний підхід до вивчення
німецької мови» за участю мультиплікаторів
Гете-інституту
(на
базі
навчальнометодичного центру Гете-інституту РДГУ).
Школа
професійної
майстерності
для
керівників методичних об’єднань учителів
математики
Білощук Л. П.
та
Доманської Т. П.,
учителів
математики
Рівненської ЗОШ І – ІІІ ст. № 22, із теми
«Інтелектуально-творчий розвиток учнів
засобами інноваційних технологій в системі
компетентісно-орієнтованого
вивчення
математики».
Педагогічна майстерня соціального педагога
із популяризації досягнень переможців XIII
обласного конкурсу-ярмарку педагогічної
творчості у номінації «Соціальна педагогіка»
(на базі РОІППО):
- «Соціально-психологічний
супровід
педагогів в умовах формування успішного
освітнього середовища навчального закладу»
(м. Дубно);
- «Модель
діяльності
соціального
педагога із профорієнтаційного розвитку
учнів» (Острозький район);
- «Волонтерська робота в навчальному
закладі» (м. Дубно).
Майстер-клас для вчителів природничоматематичних дисциплін «Побудова моделі
електронного навчання на графічній інтелекткарті за допомогою інструменту ментальних
карт».
«Круглий стіл» із слухачами курсів педагогіворганізаторів
із
теми
«Формування
ціннісного
ставлення
особистості
до
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22.02
30.05
28.09

Салтишева В. М.

22.02

Томецька О. М.

22.02.

Кушнерук Р. І.

28.02

Мельник Г. М.

28.02
Абрамович Т. В.
06.04

07.12

Лютий

Крутова Н. І.

Лютий

Овадюк О. О.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

суспільства і держави у системі роботи
педагога-організатора».
«Круглий стіл» із слухачами курсів
підвищення кваліфікації із теми «Роль сім’ї у
вихованні фізично та морально здорової
дитини».
Вебінар для педагогічних працівників –
слухачів курсів підвищення кваліфікації із
теми «Реалізація компетентнісного підходу
на уроках англійської мови».
«Круглий стіл» для вчителів математики з
теми «Особливості вивчення математики за
новими програмами для учнів 8-го класу» (на
базі РОІППО).
Творча група вчителів хімії з теми «Шляхи
підвищення
якості
хімічної
освіти:
вдосконалення сучасного уроку» (на базі
РОІППО).
Майстер-клас
Якобчук І. І.,
вчителя
Рівненської гімназії «Гармонія», за досвідом
роботи з теми «Формування риторичної
компетентності учнів у контексті мовнолітературної освіти» (для творчих учителів).
Семінар-тренінг для вчителів біології із теми
«Використання технологій Web 2.0 у
педагогічній діяльності вчителя біології»:
- на базі РОІППО;
- на базі Сарненського району.
Семінар-практикум для учителів-логопедів,
учителів-дефектологів
шкіл-інтернатів
області з теми «Актуальні проблеми розвитку
освіти дітей з обмеженнями життєдіяльності:
шлях від інституалізації до інтеграції» (на
базі
КЗ
«Клеванська
спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат № 1 І – ІІІ
ст.» Рівненської обласної ради).
Семінар для новопризначених керівників
шкільних музеїв області з теми «Краєзнавча і
музейна робота навчальних закладів як
пріоритетні
напрями
патріотичного
виховання дітей та молоді» (на базі ЗНЗ
Сарненського району).
Творча група вчителів історії з теми «Роль
історичної освіти у творенні спільної
національної ідентичності».
Семінар-практикум із теми «Сучасні підходи
до навчання фізики шляхом проведення
навчального фізичного експерименту» (на
базі Радивилівського району).
Відкритий
міжкафедральний
семінар,
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Лютий

Гурнік Л. В.

Лютий –
квітень за
графіком
ВГ
«Основа»

Климко Л. В.,
Басараба Н. А.

15.03

Мельник Г. М.

15.03
05.10

Нестерук Г. О.

15.03

Піддубний М. А.

15.03
16.11

Шагієва Р. Р.,
Горницька О. В.,
Тимощук О. П.

16.03

Гузь Н. Л.

16.03

Мінакова Н. Г.

16.03
16.11

Фурман В. К.,
Братасюк Н. П.,
Авдимирець Л. А.

17.03

Трофімчук А. Б.

17.03

Лавренчук В. П.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

приурочений
до
100-річчя
початку
Української
революції
та
створення
Центральної Ради.
Семінар-тренінг для вчителів географії і
економіки з теми «Методологія сучасного
уроку на тлі підприємництва» (на базі
РОІППО).
Школа молодого вчителя математики (2-й, 3ій рік роботи) із теми «Технології навчання
на
уроках
математики»
(на
базі
Квасилівського
НВК
«школа–ліцей»
Рівненської районної ради Рівненської
області).
Майстер-клас для вчителів початкових класів
«Упровадження
формуючого
та
критеріального оцінювання в практику
роботи вчителя та учнів початкової школи»
(на базі ЗНЗ Зарічненського району).
Семінар для вчителів польської мови із теми
«Інноваційні підходи до навчання польської
мови у загальноосвітніх навчальних закладах
області».
Тренінги
для
вчителів
інформатики
«Теоретичні основи та практична реалізація
задач підвищеної складності з інформатики у
підготовці учнів до олімпіад» (на базі
РОІППО).
Майстер-клас для вчителів початкових класів
«Розробка компетентнісних завдань із
предметів початкової школи» (на базі ЗНЗ
Рівненського району).
Віртуальна вітальня. Інтернет-презентація
системи роботи Рівненської ЗОШ І – ІІІ ст.
№ 22 із теми «Сучасні напрями та форми
українознавчої роботи в системі діяльності
загальноосвітнього навчального закладу».
Авторська творча майстерня вчителів
економіки
з
теми
«Формування
підприємливості
та
ініціативності
як
ключової
компетентності
на
уроках
економіки та в позаурочний час»:
- на базі РОІППО;
- на базі Березнівського району;
- на базі Рівненської гуманітарної гімназії.
Семінар-практикум для вчителів початкових
класів «Розвивальне навчання – шлях до
модернізації сучасної школи» (на базі ЗОШ
І – ІІІ ст. № 27 м. Рівного).
Авторська
творча
майстерня
Дехтярчука В. В., вчителя початкових класів
Морозівської ЗОШ І – ІІІ ст. Корецького
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21.03

Лис Ю. В.,
Медведчук Л. І.

22.03

Пекарська Л. В.

23.03

Салтишева В. М.

23.03

Кушнерук Р. І.

27.03 –
13.04
18.09 –
05.10

Буняк В. О.

27.03

Салтишева В. М.

28.03

Мінакова Н. Г.,
Басараба Н. А.

Медведчук Л. І.
28.03
02.06
17.11

29.03

Салтишева В. М.

29.03

Андрійчук В. В.

64.

65.

66.
67.

68.

69.
70.

71.

72.

73.

74.

75.

району, з теми «Формування навичок
ефективного читання молодших школярів»
для вчителів, які у 2017-2018 навчальному
році будуть набирати перші класи.
Творча зустріч музичних керівників ДНЗ із
теми «Формування музичної компетентності
творчої самореалізації дітей старшого
дошкільного віку в процесі організації свят та
розваг» (на базі РОІППО).
Авторська творча майстерня вчителів
зарубіжної літератури з теми «Використання
здоров`язбережувальних
та
екологічних
технологій
у
навчанні
зарубіжної
літератури».
Вебінар
за
результатами
апробації
підручників у Рівненській області.
Інтернет-форум «Початкова освіта: від школи
і знань до школи компетентностей».
Науково-практичний семінар для практичних
психологів із теми «Попередження ранньої
вагітності серед підлітків» (спільно з
ВМУРоЛ «Україна»).
Наукова конференція з нагоди 500-річчя
Реформації.
Авторські вебінари весняної сесій онлайнпроекту «Інтерактивна школа творчого
вчителя» видавництва «Ранок».
Регіональна
інтернет-конференція
для
вчителів зарубіжної літератури «Сучасний
урок літератури: досвід, перспективи,
конструювання».
Семінар-тренінг
для
працівників
психологічної служби Млинівського району
«Використання ІКТ у роботі з дітьми з
особливими освітніми потребами».
Педагогічна майстерня Солімчук К. М.,
лаурета Всеукраїнського конкурсу «Вчитель
року – 2016», для керівників районних,
міських
методоб’єднань
та
вчителів
англійської мови з теми «Формування
національної
ідентичності
особистості
засобами предмета «Англійська мова» у
контексті системи європейських цінностей».
«Круглий стіл» для вчителів географії «ЗНО
як індикатор рівня географічної освіти» (на
базі РОІППО).
Авторська творча майстерня вчителів
трудового навчання, технологій із теми
«Розвиток ініціативності та підприємливості
на уроках трудового навчання, технологій»
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30.03

Шишолік Л. А.

31.03
27.10

Лавренчук М. В.

Березень
Березень

Фурман В. К.,
Басараба Н. А.
Олійник І. М.,
Тищенко Л. Р.,
Басараба Н. А.

Березень

Папуша В. В.

Березень

Лавренчук В. П.

01 – 08.04

Мельник Н. А.,
Басараба Н. А.

01 – 29.04

Лавренчук М. В.,
Басараба Н. А

04.04

Прокопчук Н. В.

04.04

Кукла О. В.

05.04

Лис Ю. В.

05.04
04.10

Люшина В. М.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.
83.

84.

(на базі НВК «Оженинська загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів (ліцей) – дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок)» Острозької
районної ради).
Майстер-клас Богосвятської А. І., кандидата
філологічних наук, доцента Львівського
ОІППО, члена-кореспондента НАНО, з теми
«Імідж сучасного уроку літератури» для
методистів, керівників районних методичних
об'єднань
і
творчих
груп
учителівсловесників (на базі РОІППО).
Майстер-клас Жук А. І., вихователя КЗ
«Тучинська
спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ст.», із теми «Виховання
потреби здорового способу життя у дітей із
особливими потребами» (базовий заклад).
Майстер-клас Сорочука В. Ф., методиста
методичного
кабінету
відділу
освіти
Гощанської
райдержадміністрації,
для
методистів районних, міських методичних
кабінетів, які координують діяльність
шкільних музеїв, із теми «Методичний
супровід шкільних музеїв як осередку
національно-патріотичного
виховання
учнівської молоді».
Авторська творча майстерня Лєдяєвої О. П.,
учителя образотворчого мистецтва, з теми
«Формування творчих компетенцій на уроках
образотворчого
мистецтва»
(на
базі
Здолбунівської ЗОШ І – ІІІ ст. № 6).
Тренінг для вчителів початкових класів із
теми «Використання прийомів мнемотехніки
для ефективного засвоєння інформації в
початковій школі».
Семінар-тренінг для керівників методичних
об'єднань вчителів біології, географії,
економіки,
екології,
основ
здоров'я,
природознавства, хімії з теми «Сучасні
підходи до організації та змісту науковометодичної роботи з педагогічними кадрами
навчальних закладів» (на базі РОІППО).
Інтернет-форум
«Здоров’язбережувальні
технології у сучасній освіті».
Тренінг для педагогів спеціальних шкілінтернатів області «Формування навичок
здорового способу життя на основі
використання рухливих ігор» (на базі КЗ
«Мізоцька спеціальна загальноосвітня школаінтернат І – ІІ ст.»).
Семінар-практикум
для
вихователівметодистів та вихователів ДНЗ із теми
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05.04

Піддубний М. А.,
Лавренчук М. В.

06.04

Гузь Н. Л.

06.04
05.12

Мінакова Н. Г.

08.04
08.10

Томецька О. М.

14.04

Салтишева В. М.

25.04

Лис Ю. В.,
Медведчук Л. І.,
Нестерук Г. О.,
Шагієва Р. Р.

25 – 30.04

Савчук Л. О.,
Басараба Н. А.

26.04

Гузь Н. Л.,
Шагієва Р. Р.

26.04
01.11

Шишолік Л. А.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

«Інноваційні
підходи
до
формування
світогляду дітей засобами художнього слова в
інтегрованому освітньому просторі ДНЗ» (у
рамках Всеукраїнського експерименту з теми
«Формування
світогляду
дошкільників
засобами художнього слова в інтегрованому
освітньому
просторі
дошкільного
навчального закладу»).
Творча група вчителів математики з теми
«Формування предметних компетентностей
шляхом
розвитку
стійкої
позитивної
мотивації до навчання» (на базі Дубенської
спеціалізованої ЗОШ І – ІІІ ст. № 5 з
поглибленим вивченням іноземних мов).
Майстер-клас Дячук Т. А. з теми «Ментальні
карти як засіб формування продуктивної
творчої компетентності учнів в процесі
навчання біології»:
- на базі Сарненського району;
- на базі Острозького району.
Творча група керівників районних, міських
методичних об’єднань учителів трудового
навчання, технологій, креслення із теми
«Інтерактивні методи та форми роботи на
уроках трудового навчання, технологій,
креслення» (на базі ЗНЗ Рокитнівського
району та м. Рівне).
Семінар-тренінг «Використання сервісів Web
2.0 в педагогічній діяльності вчителя історії».
«Круглий стіл» з нагоди 500-річчя Реформації
для слухачів курсів підвищення кваліфікації
із теми «Європейська Реформація ХVІ ст.:
історико-антропологічна характеристика».
«Круглий стіл» для слухачів курсів
підвищення кваліфікації із теми «Особливості
організації роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами».
Віртуальна майстерня базового закладу КЗ
«Рівненський
обласний
навчальнореабілітаційний центр» із теми «Корекційна
робота з розвитку мовлення дітей з
особливими потребами дошкільного і
молодшого шкільного віку».
Творча група вчителів музичного мистецтва з
теми «Ігрові технології на уроках музичного
мистецтва» (на базі Рівненської гімназії
«Гармонія»).
Авторська творча майстерня вчителів
суспільних предметів із теми «Інноваційні
форми роботи та технології на уроках історії»
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27.04

Мельник Г. М.

Шагієва Р. Р.
27.04
20.09

27-28.04
24.11

Сорочиц А. С.,
Люшина В. М.

Квітень

Фуман В. К.,
Тимощук О. П.,
Горницька О. В.

Квітень

Фуман В. К.

Квітень

Гурнік Л. В.

Квітень

Гузь Н. Л.

04.05
29.10

Томецька О. М.,
Моторна О. С.

06.05
05.10

Фурман В. К.,
Братасюк Н. П.,
Авдимирець Л. А.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

(на базі РОІППО).
Семінар-практикум для керівників районних,
міських методичних об’єднань вчителів
фізики з теми «Підготовка вчителів фізики до
реалізації змісту нових державних стандартів,
нових
програм,
науково-методичне
забезпечення навчально-виховного процесу
учнів 9 класу» (на базі РОІППО).
Авторська творча майстерня для вчителів
трудового навчання, технологій із теми
«Застосування інноваційних технологій у
роботі з обдарованими учнями» (на базі
Обарівської ЗОШ І – ІІІ ст., Рівненського
району).
«Круглий стіл» для вихователів ДНЗ із теми
«Формування у дітей дошкільного віку
свідомого ставлення до навколишнього
природного середовища».
Семінар-практикум для вчителів фізичної
культури
«Методика
навчання
юних
футболістів техніці гри головою та техніці
гри воротаря» (на базі Сарненської ЗОШ I –
III ст. № 4).
Авторська творча майстерня вчителів
української мови і літератури з теми
«Методика формування компетентніснозорієнтованих
завдань
з
української
літератури».
Майстер-клас для вчителів початкових класів,
які викладають образотворче мистецтво, із
теми «Інтегруючі можливості мистецтва» (на
базі РОІППО).
Майстер-клас для вчителів художньої
культури «Технологія безвідходної аплікації»
(на базі РОІППО).
Майстер-клас Чернухи В. А., вчителя
географії Рівненської ЗОШ І – ІІІ ст. № 18, із
теми «Методичні засади забезпечення
практичної
спрямованості
шкільної
географічної освіти шляхом використання
шкільного географічного майданчика» (на
базі обласного базового закладу з географії –
ЗОШ І – ІІІ ст. № 18 м. Рівне).
Творча
група
вчителів
із
теми
«Впровадження технологій дистанційного
навчання
в
навчальний
процес
загальноосвітнього навчального закладу».
«Круглий стіл» для слухачів курсів
підвищення кваліфікації із теми «Ефективний
життєвий простір як умова гармонійного
розвитку особистості дошкільника».
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12.05

Трофімчук А. Б.

12.05
22.11

Сорочиц А. С.

16.05

Шишолік Л. А.

17.05

Дубенчук А.І.

17.05
11.10

Піддубний М. А.

17.05

Салтишева В. М.,
Моторна О. С.

18.05

Томецька О. М.,
Моторна О. С.

23.05

Лис Ю. В.

28.05
20.12

Горницька О. В.

Травень

Гурнік Л. В.

104. «Круглий стіл» для слухачів курсів
«Педагогічні працівники системи ПТО» та
слухачів курсів із теми «Стандартизація ПТО:
стан, проблеми, перспективи».
105. Тематичні дискусії зі слухачами курсів
підвищення
кваліфікації
«Профілактика
сімейного насилля та реабілітація дітей, які
зазнали насильства в сім’ї».
106. Творча група вчителів біології з теми
«Дидактичне забезпечення вивчення біології
в 9 класі за новим Державним стандартом
базової і повної загальної середньої освіти»
(на базі РОІППО).
107. Творча група вчителів математики із
проблеми «Формування готовності вчителя
до роботи з математично обдарованими
школярами» (на базі Млинівської ЗОШ І – ІІІ
ступенів № 1).
108. Зустріч
із
авторами
підручників
із
математики для початкової школи Гісь О. М.,
Онопрієнко О. В. «Розвиток репродуктивного
та продуктивного мислення на уроках
математики з використанням підручників
математики».
109. Конгрес
послідовників
ідей
Івана
Олексійовича
Сікорського
(у
рамках
Обсерваторії інновацій).
110. «Круглий стіл» для вчителів географії
«Шкільний курс «Україна і світове
господарство. 9 клас» в оновленій навчальній
програмі з географії» (на базі РОІППО).
111. Семінар-тренінг для вчителів математики
«Технології бінарного уроку» (на базі
РОІППО).
112. Курси підвищення кваліфікації учителів
початкових класів, які будуть працювати за
науково-педагогічним проектом «Інтелект
України» у 20117-2018 н. р. (на базі РОІППО
та
Рівненського
навчально-виховного
комплексу
№ 12
«Школа
─
ліцей»
Рівненської
міської
ради
спільно
з
Харківським національним педагогічним
університетом імені Г. С. Сковороди).
113. Методико-дидактичний семінар для вчителів
німецької мови загальноосвітніх закладів у
рамках тижня підвищення кваліфікації з теми
«Підготовка учнів до міжнародних іспитів
рівня А1-В2» (за участі мультиплікаторів
Гете-інституту, на базі РОІППО).
114. Інтернет-школа молодого вчителя мистецтва.
Заняття 1. «Сучасні вимоги до навчання
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Травень

Ковбасюк Т. Л.

Травень

Папуша В. В.

06.06

Шагієва Р. Р.

07.06

Пекарська Л. В.

07.06

Салтишева В. М.

07.06

Гавлітіна Т. М.,
Тригубець Г. Є.

13.06

Лис Ю. В.

15.06

Мельник Г. М.,
Гавриш Н. П.

До 25.06

Мельник Н. А.,
Андрійчук В. В.

26 – 30.06

Мельник Н. А.,
Кушнерук Р. І.

30.08
06.09

Томецька О. М.,
Моторна О. С.,

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

курсу «Мистецтво» у 8-9 класах».
Заняття 2. «Практична робота на уроках
мистецтва у 8-9 класах».
Інтернет-«круглий
стіл» для
вчителів
українознавства з теми «Стан і перспективи
викладання українознавства в системі нової
української школи».
«Круглий стіл» для вчителів польської мови з
теми
«Вивчення
польської
мови
у
загальноосвітніх
навчальних
закладах:
навчально-методичне забезпечення».
Вебінар для педагогічних працівників ЗНЗ із
теми «Навчання інформатики в початковій
школі за оновленими програмами».
Науково-практичний
семінар
для
новопризначених практичних психологів та
соціальних педагогів закладів освіти області з
теми «Організаційно-методичні засади та
принципи
діяльності
працівника
психологічної служби» (на базі РОІППО).
Семінар-тренінг
із
теми
«Методика
використання
матеріалів
українськопольського
проекту
«Уроки
з
підприємницьким тлом» на уроках географії
та економіки» (на базі РОІППО).
«Круглий стіл» для слухачів курсів-учителів
трудового навчання, технологій та креслення
з теми «Урок у системі компетентнісного
навчання».
Семінар-практикум для вчителів фізичної
культури
«Методика
навчання
юних
футболістів техніці гри головою та техніці
гри воротаря» (на базі ЗОШ I – III ступенів
№ 2 м. Кузнецовськ).
Майстер-клас Піскаєвої Т. Є., учителяметодиста Здолбунівської гімназії, з теми
«Реалізація
емоційно-ціннісної
та
компаративної змістової лінії у вивченні
зарубіжної літератури».
Педагогічний міст із теми «Інноваційні
підходи до організації навчально-виховного
процесу з природничих предметів» (на базі
Сарненського району).
Семінар для керівників шкільних музеїв
області з теми «Пріоритетні завдання
діяльності музеїв при навчальних закладах у
сучасних умовах» (на базі РОІППО).
Семінар-тренінг «Використання сервісів Web
2.0 у роботі вчителів української мови і
літератури».
«Круглий стіл» для вчителів математики з
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Басараба Н. А.

07.09

Мінакова Н. Г.,
Басараба Н. А.

12.09

Кушнерук Р. І.

14.09

Тимощук О. П.

15.09

Мельник Ю. В.,
Абрамович Т. В.,
Прокопчук Н. В.

19.09

Лис Ю. В.,
Медведчук Л. І.

19.09
30.10

Сорочиц А. С.,
Люшина В. М.

20.09

Дубенчук А. І.

20.09
15.11
21.12

Лавренчук М. В.

26.09

Нестерук Г. О.,
Шагієва Р. Р.

27.09

Мінакова Н. Г.

27.09

Піддубний М. А.,
Тимощук О. П.,
Горницька О. В.
Мельник Г. М.

28.09

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

теми
«Особливості
організації
форм
самостійної роботи під час вивчення
математики» (на базі РОІППО).
Майстер-клас Черевко М. І., вихователя КЗ
«Тучинська
спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ст.», із теми «Формування
ціннісного
ставлення
особистості
до
духовних надбань рідного краю через любов
до природи».
Майстер-клас Молчанової С. М., провідного
бібліографа інформаційно-бібліографічного
відділу
Рівненської
ОБД,
із
теми
«Використання сервісу Web 2.0 у роботі
бібліотеки».
Семінар-практикум із теми «Діяльнісний
підхід
до
навчання
фізики
шляхом
проведення
навчального
фізичного
експерименту» (на базі Костопільського
району).
Майстер-клас із теми «Сучасний урок
трудового навчання в умовах компетентнісної
освіти: практичний аспект».
Школа технологічної майстерності (сучасний
урок) Баюн Н. В., учителя математики
Рівненської спеціалізованої школи І – ІІІ
ступенів «Центр надії» Рівненської міської
ради, з теми «Сучасний компетентісно
зорієнтований підхід на уроках математики у
9 класі».
Педагогічний міст із теми «Інноваційні
підходи до організації навчально-виховного
процесу з природничих предметів» (на базі
Рівненського району).
Засідання обласного базового закладу з теми
«Пошук ефективних форм і методів навчання
біології з метою розвитку творчих здібностей
учнів
у
сучасному
інформаційному
суспільстві через призму ціннісних форм та
орієнтацій»
(на
базі
Рівненського
природничо-математичного ліцею «Елітар»).
Майстер-клас Гаврилюк О. В., вчителя
Рівненської української гімназії, з теми
«Формування умінь діалогічної взаємодії з
текстом на уроках української літератури».
Семінар для керівників районних, міських
методоб’єднань класних керівників із теми
«Сучасні
підходи
до
формування
громадянина-патріота»
(на
базі
ЗНЗ
Рокитнівського району).
Школа професійного зростання соціального
педагога з теми «Дотримання прав дитини як
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28.09

Гузь Н. Л.

Вересень

Гавриш Н. П.,
Мінакова Н. Г.,
Давидюк Н. Ю.

05.10

Трофімчук А. Б.

10.10
20.11

Сорочиц А. С.,
Люшина В. М.

11.10

Мельник Г. М.

17.10

Нестерук Г. О.,
Шагієва Р. Р.

18.10

Шагієва Р. Р.

18.10

Піддубний М. А.

19.10

Гавриш Н. П.,
Мінакова Н. Г.

20.10

Абрамович Т. В.

137.

138.

139.

140.

141.
142.

превентивна робота із проявами жорстокості
в учнівському середовищі. Індикатори
прихованих форм сімейного насилля щодо
дітей» (на базі ЗНЗ Гощанського району).
Семінар-тренінг для вчителів початкових
Салтишева В. М.,
класів «Емпатія вчителя початкових класів як
24.10
Мельник Ю. В.
фактор зміни освітньої ситуації».
Творча група вчителів математики з теми
«Формування предметних компетентностей
шляхом
розвитку
стійкої
позитивної
26.10
Мельник Г. М.
мотивації до навчання» (на базі Сарненського
районного ліцею «Лідер»).
Майстер-клас Захарук Л. Г. із теми «Розвиток
критичного мислення на уроках хімії» (на
30.10
Нестерук Г. О.
базі Острозького району).
«Круглий стіл» для слухачів курсів
підвищення кваліфікації із теми «Голодомор
Фурман В. К.
Жовтень
як геноцид українського народу: його
причини, перебіг і наслідки».
Науково-практичний
семінар
із
теми
Тищенко Л. Р.,
Жовтень
«Формула успіху нової початкової школи».
Олійник І. М.
Проблемний семінар учителів математики та Жовтень
(за
керівників районних методичних об’єднань
узгодженням
з Пекарська Л. В.,
учителів математики з теми «Формуємо
видавничою
Климко Л. В.
предметні та ключові компетентності».
групою
«Основа»)

143. Майстер-класи
для
слухачів
курсів
підвищення кваліфікації вихователів ДНЗ та
вчителів початкових класів із теми «Цікава
математика».
144. Семінар-тренінг «Використання сервісів Web
2.0 в педагогічній діяльності вчителів
історії».
145. Майстер-клас
Піскаєвої Т. Є.,
вчителяметодиста Здолбунівської гімназії, з метою
поширення досвіду роботи з проблеми
«Реалізація компаративної та емоційноціннісної змістової ліній із зарубіжної
літератури».
146. Семінар-практикум із теми «Діяльнісний
підхід
до
навчання
фізики
шляхом
проведення
навчального
фізичного
експерименту» (на базі Рівненського району).
147. Семінар-тренінг «Формування в учнів
ключової компетентності ініціативності та
підприємливості у рамках шкільного курсу
природничих предметів»:
- на базі Гощанського району;
- на базі Острозького району.
148. Творча група учителів математики із
проблеми «Формування готовності вчителя
79

Жовтень
Грудень

Кравчук Н. В.

Жовтень

Фурман В. К.
Тимощук О. П.
Горницька О. В.

Жовтень
Грудень

Лавренчук М. В.

03.11

Трофімчук А. Б.

Нестерук Г. О.,
Шагієва Р. Р.
07.11
08.12
09.11

Пекарська Л. В.

149.

150.

151.

152.

153.
154.

155.

156.

157.

158.

до роботи з математично обдарованими
школярами» (на базі ЗНЗ м. Рівне).
Методологічний семінар для вихователів
шкіл-інтернатів з теми «7 кроків назустріч.
Методика організації роботи з питань
збереження здоров’я та статевого виховання
дітей в умовах школи-інтернату» (на базі
РОІППО).
Семінар-практикум
для
практичних
психологів та соціальних педагогів із теми
«Впровадження
здоров’язбережувальних
технологій у роботі з дітьми з особливими
потребами» (на базі КЗ «Клеванська
спеціальна ЗОШ-інтернат І-ІІ ст.»).
Семінар-практикум для соціальних педагогів
«Використання арт-терапевтичних технік у
соціально-перетворювальній
роботі
соціального педагога» (на базі Рівненської
гуманітарної гімназії).
Навчально-методичний
семінар
для
керівників районних, міських методоб’єднань
вчителів
англійської
мови
з
теми
«Максимально ефективна підготовка учнів до
ЗНО з англійської мови в 2018 році: путівник
для вчителя» (за участю методистів
міжнародного освітньо-методичного центру
PEARSON-DINTERNAL).
Наукова конференція, приурочена до 100річчя проголошення УНР.
Семінар-практикум із теми «Ефективне
використання диференційованого підходу до
навчання математики засобами ІКТ» (на базі
Рівненської ЗОШ І – ІІІ ст. № 25).
Творча зустріч учителів-методистів із
фізичної
культури
«Використання
інноваційних технологій на уроках фізичної
культури» (на базі РОІППО).
Семінар-тренінг для вчителів математики з
теми «Використання технологій Web 2.0 у
педагогічній діяльності вчителя математики»
(на базі РОІППО).
Майстер-клас Куцак С. О., вчителя хімії
Великоолексинського НВК
«школа-сад»
Рівненського району, з теми «Особистісно
зорієнтоване навчання на уроках хімії – один
із напрямів розвитку креативної особистості»
(на базі ЗНЗ Костопільського району).
Семінар для керівників районних, міських
методоб’єднань заступників директорів із
виховної
роботи
з
теми
«Гендерні
компоненти соціалізації особистості в
80

09.11

Гузь Н. Л.,
Шагієва Р. Р.

09.11

Мельник Ю. В.,
Абрамович Т. В.,
Прокопчук Н. В.

14.11

Абрамович Т. В.

14.11

Мельник Н. А.,
Кукла О. В.

14.11

Лавренчук В. П.

15.11

Мельник Г. М.

15.11

Дубенчук А. І.

19.11

Пекарська Л. В.,
Тимощук О. П.

21.11

Нестерук Г. О.

23.11

Мінакова Н. Г.

159.

160.

161.
162.

163.
164.

165.

166.

167.

1.

2.

3.

громадянському суспільстві» (на базі ЗНЗ
Острозького району).
Семінар-навчання для учасників ІІ етапу
Давидюк Н. Ю.,
Всеукраїнського
конкурсу
майстерності
27.11
Горницька О. В.,
педагогічних
працівників
позашкільних
Тимощук О. П.
навчальних закладів «Джерело творчості».
ІІ регіональний інтернет-форум для вчителів
суспільно-гуманітарних
предметів
та
Данильчук В. Р.,
викладачів кафедр РОІППО «Духовно29.11 –
Ковбасюк Т. Л.,
моральний розвиток особистості в умовах
06.12
Овадюк О. О.,
соціокультурної реальності» (спільно з
Басараба Н. А.
кафедрою ППКО).
Наукова конференція «Голодомор 32-33 років
Листопад
Лавренчук В. П.
– найбільша історична трагедія ХХ століття».
Семінар-практикум із теми «Діяльнісний
підхід
до
навчання
фізики
шляхом
проведення
навчального
фізичного
01.12
Трофімчук А. Б.
експерименту»» (на базі Здолбунівського
району).
Конгрес послідовників ідей Григорія Савича
Гавлітіна Т. М.,
01.12
Сковороди (у рамках Обсерваторії інновацій).
Тригубець Г. Є.
Майстер-клас Опанасюк Г. С., учителя
Рівненської загальноосвітньої школи І – ІІІ
ступенів № 1, із теми «Упровадження ІКТ у
навчально-виховний процес як ефективний
05.12
Шагієва Р. Р.
засіб формування ключових компетенцій в
учнів» (на базі Рівненської загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів № 1).
Онлайн-нарада для педагогічних працівників
Шишолік Л. А.,
ДНЗ із теми «Дайджест навчально05.12
Басараба Н. А.
методичного забезпечення діяльності ДНЗ».
Семінар для вчителів математики з теми
«Сучасний
урок
математики:
досвід,
06.12
Мельник Г. М.
проблеми, перспективи» (на базі РОІППО).
Регіональна
інтернет-конференція
для
педагогів із обміну досвідом із теми
Мельник Н. А.,
«Удосконалення змісту навчально-виховного 01 – 21.12
Мінакова Н. Г.,
процесу на засадах гендерної рівності та
Басараба Н. А.
недискримінації».
3.2. Конкурси фахової майстерності педагогічних працівників
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу
майстерності
педагогічних
працівників
СіченьМельник Н. А.,
позашкільних навчальних закладів «Джерело
лютий
Давидюк Н. Ю.
творчості».
Другий (обласний) тур Всеукраїнського
Мельник Н. А.,
конкурсу «Учитель року – 2017» у
Башинська А. І.,
номінаціях:
«Початкова
освіта», 02-03.02
Салтишева В. М.,
«Інформатика»,
«Біологія»,
«Музичне 09-10.02
Буняк В. О.,
мистецтво».
Шагієва Р. Р.,
Моторна О. С.
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу Лютий –
Мельник Н. А.,
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

«Шкільна бібліотека – 2017».
травень
XІV обласний конкурс-ярмарок педагогічної
творчості
у
номінаціях:
«Управління
освітою»,
«Методична
робота
з
педагогічними
кадрами»,
«Робота
з
обдарованими учнями», «Виховна робота»,
29.03
«Позашкільна освіта», «Українська мова та
література», «Іноземна мова», «Зарубіжна
література»,
«Історія»,
«Основи
правознавства».
ІІІ
Всеукраїнський
конкурс
фахової
майстерності для вчителів природничих
23.03
предметів «Геліантус-учитель-2017».
Конкурс на кращу науково-методичну
Березеньрозробку
в
системі
післядипломної
червень
педагогічної освіти.
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу
рукописів
навчальної
літератури
для Квітеньпозашкільних навчальних закладів системи
травень
освіти.
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу
«Інноваційний урок фізичної культури та урок
11.05
фізичної культури з елементами футболу».
Обласний
етап
конкурсу на
кращу
організацію навчально-виховного процесу в 15 – 30.06
ЗНЗ області.
Всеукраїнський
конкурс
«Соняшникучитель».
25.10
Обласний конкурс «Кращий дошкільний Упродовж
навчальний заклад – 2017 року».
жовтня
3.3. Педагогічний досвід
Вивчення досвіду роботи Демчука В. Б.,
вчителя фізики Рівненської загальноосвітньої
22.01
школи І – ІІІ ст. № 23, із теми «Розвиток
18.05
навчально-пізнавальної компетентності під
08.12
час розв’язування задач з фізики».
Узагальнення досвіду роботи Чайки М. П.,
вчителя математики Кузнецовської гімназії, із
теми
«Створення
банку
дидактичних Січень –
індивідуальних
завдань
для
уроків березень
математики в класах із поглибленим
вивченням предмета».
Вивчення педагогічного досвіду Куцак С. О.,
вчителя хімії Великоолексинського НВК
«школа-сад» Рівненського району, з теми
25.01
«Особистісно-зорієнтоване
навчання
на
15.12
уроках хімії – один із напрямків розвитку
креативної особистості».
Узагальнення досвіду роботи Барабаш С. І.,
28.01
учителя-методиста Рівненської ЗОШ І – ІІІ ст.
18.05
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Гавриш Н. П.
Черній А. Л.,
Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.,
Башинська А. І.,
Вєтрова Ю. Г.

Мельник Н. А.,
Лис Ю. В.
Гавлітіна Т. М,
завідувачі кафедр
Мельник Н. А.,
Давидюк Н. Ю.
Мельник Н. А.,
Дубенчук А. І.
Мельник Н. А.,
Гавриш Н. П.
Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Піддубний М. А.
Мельник Н. А.,
Шишолік Л. А.

Трофімчук А. Б.

Пекарська Л. В.

Нестерук Г. О.

Андрійчук В. В.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

№ 8, із теми «Активізація розумової та
пізнавальної діяльності молодших школярів
на уроках у початковій школі».
Вивчення досвіду роботи Мокляк В. І.,
соціального
педагога
Рівненської
гуманітарної гімназії, з теми «Впровадження
арт-терапевтичних
технік
у
практику
реалізації
соціально-перетворювальної
функції соціальним педагогом».
Вивчення досвіду роботи Володимирецького
районного методичного кабінету з теми
«Формування
професійно-педагогічної
компетентності педагога засобами ІКТ в
умовах районного методичного кабінету».
Вивчення досвіду вчителя Гречич Р. Д.,
Бабинської ЗОШ І – ІІІ ст. Гощанського
району, з теми «Створення умов для
самореалізації особистості школяра та
розвитку його життєтворчості шляхом
упровадження
сучасних
педагогічних
технологій».
Вивчення
педагогічного
досвіду
Захарук Л. Г., вчителя хімії Мнишинського
навчально-виховного
комплексу
«Дошкільний
навчальний
закладзагальноосвітня школа І-ІІ ступенів», із теми
«Розвиток критичного мислення учнів на
уроках хімії».
Вивчення досвіду роботи Бистрицького НВК
«ЗОШ І – ІІІ ст. – ДНЗ» Березнівського
району з теми «Формування життєвих
компетентностей особистості на засадах
музейної педагогіки».
Вивчення досвіду роботи Бірук І. В.,
вихователя-методиста
ДНЗ
№5
м. Кузнецовськ, із теми «Організація та
модернізація безпеки життєдіяльності дітей
дошкільного віку».
Узагальнення
досвіду
роботи
Грановської О. П., учителя образотворчого
мистецтва Дубенської гімназії № 2, із теми
«Розвиток творчих компетентностей учнів
шляхом застосування сугестивних технологій
на уроках образотворчого мистецтва».
Вивчення досвіду роботи Парфенюк Н. В.,
вчителя економіки Рівненського економікоправового ліцею, з теми «Формування
інформаційно-комунікаційного
простору
вчителя економіки».
Вивчення досвіду роботи Яковець С. Р.,
учителя Заборольської загальноосвітньої
83

30.12

03.02
11.05
30.11

Абрамович Т. В.

10.02
21.05

Башинська А. І.

15.02
27.09

Андрійчук В. В.

17.02

Нестерук Г. О.

27-28.02
04-05.04
06-07.12

Мінакова Н. Г.

28.02
23.11

Шишолік Л. А.

01 – 10.03

Томецька О. М.

14.03
25.09

Медведчук Л. І.

21.03

Шагієва Р. Р.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

школи І – ІІІ ст. Рівненського району, з теми
«Формування
основних
видів
компетентностей на уроках біології».
Вивчення
педагогічного
досвіду
Шевчука В. М., старшого вчителя технічних
видів праці Сатиївської ЗОШ І – ІІІ ст.
07.04
Дубенського району, з теми «Розвиток
29.11
творчих здібностей учнів на уроках трудового
навчання».
Вивчення досвіду роботи Осніцької Н. О.,
вчителя географії Рівненського НВК «ЗОШ
І – ІІІ ст. – спеціалізована спортивна школа»
11.04
№ 26, з теми «Формування компетентності
продуктивної творчої діяльності на уроках
географії».
Вивчення досвіду роботи Островець І. М.,
учителя математики Дубровицького НВК
20.04
«Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»
14.11
Дубровицького району, з теми «Формування
у дітей інтересу до математики шляхом
впровадження інноваційних технологій».
Узагальнення досвіду роботи Дриги Т. М.,
вчителя-методиста Рівненської гуманітарної
гімназії,
із
проблеми
«Використання Вересень інформаційно-комунікаційних технологій для
грудень
розвитку творчих здібностей учнів в умовах
полікультурного соціуму».
Вивчення досвіду роботи Монько Л. В.,
учителя Рівненського навчально-виховного
13.10
комплексу № 26, із теми «Поезія як засіб
активізації пізнавальної діяльності учнів».
Узагальнення
досвіду
роботи
Хлєбнікової Г. М., педагогічного працівника
Рівненської загальноосвітньої школи І – ІІІ
22.11
ступенів № 9 Рівненської міської ради, з теми
«Створення умов для навчання дітей з вадами
слуху в загальноосвітньому просторі».
Узагальнення досвіду роботи Яковець С. Р.,
учителя Заборольської загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів Рівненського району, з До 15.12
теми
«Формування
основних
видів
компетентностей на уроках біології».
Узагальнення досвіду роботи Монько Л. В.,
учителя Рівненського навчально-виховного
До 31.12
комплексу № 26, із теми «Поезія як засіб
активізації пізнавальної діяльності учнів».
Вивчення досвіду роботи Бирди Л. О.,
заступника директора з виховної роботи
Упродовж
Костопільського НВК «ЗОШ І ступеня –
року
гімназія ім. Т. Г. Шевченка», з теми «Система
роботи навчального закладу з сімейно84

Сорочиц А. С.

Лис Ю. В.

Мельник Г. М.

Кукла О. В.

Шагієва Р. Р.

Козловська С. С.

Шагієва Р. Р.

Шагієва Р. Р.

Гавриш Н. П.

23.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

родинного виховання та реалізації програми
«Сімейні цінності».
Узагальнення досвіду роботи Конончук Л. Б.,
вчителя-методиста
«Острозького
НВК
«Школа I – III ступенів-гімназія», з теми
«Розвиток
інформаційної
компетенції Упродовж
Фурман В. К.
вчителів суспільно-гуманітарного циклу для
року
створення
особистісно-розвивального
середовища дітей через призму науковокраєзнавчої роботи у школі».
3.4. Навчання науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту
Навчальний
семінар
«Основні
характеристики та особливості підготовки
24.01
Басараба Н. А.
відеолекції».
Навчальний семінар «Шляхи вдосконалення
та урізноманітнення навчально-методичного
28.02
Горницька О. В.
контенту електронних навчальних курсів».
Навчальний семінар «Реалізація засад
компетентнісної освіти в умовах закладу
21.04
Мельник Н. А.
післядипломної педагогічної освіти».
Тренінг інтенсивного навчання із теми
Марченко О. М.,
«Мережеві
технології
в
дидактиці
Тимчина В. І.,
17 – 19.05
післядипломної педагогічної освіти».
Філіпчук В. Г.,
Тимощук О. П.
Навчальний семінар «Науково-методичні
основи формування мотивації професійного
20.10
Гавлітіна Т. М.
зростання
та
якісного
підвищення
кваліфікації керівних та педагогічних кадрів».
Навчальний
семінар
«Психологічна
ресурсність як передумова ефективної
24.11
Мельник Ю. В.
педагогічної діяльності».
Навчальний семінар для працівників кафедри Січень –
Медведчук Л. І.
«Фінансова грамотність».
квітень
Тренінг для викладачів ІКТ «Особливості
Тимчина В. І.,
18.01
налаштування блогу».
Філіпчук В. Г.
Майстер-клас для працівників кафедри
25.01,
ФЕМО з теми «Як вижити в умовах дефіциту
22.02,
Демченко В. В.
здорового глузду, не хворіючи, залишаючись
22.03
оптимістичним і креативним».
Навчальний семінар для працівників кафедри
«Природозаповідна
Україна:
історія,
21.02
Позднякова Т. Є.
сучасний стан, перспективи».
Навчальний семінар для працівників кафедри
«Медико-соціальні проблеми профілактики
21.03
Позднякова Т. Є.
йододифіцитних захворювань населення
України».
Навчальний тренінг для викладачів кафедр та
учителів області «Використання сервісів Веб
24.05
Марченко О. М.
2.0 в дидактиці післядипломної освіти».
Навчальний семінар «Розробка фестивальДо 30.05
Смольська Л. М.
проекту як інноваційного методу навчання
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дорослих».
Семінар-тренінг для працівників кафедри
21.06
Степанюк Н. А.
ФЕМО «Фінансова мотивація у педагогів».
15. Майстер-клас для педагогічних та науковопедагогічних працівників РОІППО «Дії
Вересень
Харченко Н. Б.
населення у надзвичайних ситуаціях та
надання домедичної допомоги».
16. Майстер-клас для працівників кафедри
ФЕМО «Використання технології супервізії
18.10
Андрощук І. М.
як інструменту професійного розвитку
науково-педагогічного працівника».
17. Навчальний семінар для викладачів кафедр та
слухачів курсів підвищення кваліфікації
19.10
Філіпчук В. Г.
«Використання «хмарних» технологій в
освіті».
18. Майстер-клас для педагогічних та науковопедагогічних
працівників
РОІППО
Харченко Н. Б.,
Листопад
«Формування толерантного ставлення до
Позднякова Т. Є.
ВІЛ-інфікованих».
19. Тренінг
для
працівників
кафедри
01.12
Долід В. В.
«Ситуативне лідерство».
20. Науково-педагогічна
майстерня
для
працівників кафедри ФЕМО «Освітній
20.12
Люшин М. О.
маркетинг як стратегія розвитку сучасного
навчального закладу».
21. Семінар для працівників кафедри «Основи
надання
домедичної
допомоги
26.12
Харченко Н. Б.
постраждалим».
3.5. Надання методичної допомоги місцевим органам управління освітою, працівникам
методичних служб та навчальних закладів
1.
Надання комплексної методичної допомоги
Мельник Н. А.,
установам освіти і навчальним закладам
Січень
працівники
м. Дубно.
інституту
2.
Надання комплексної методичної допомоги
Мельник Н. А.,
установам освіти і навчальним закладам
Січень
працівники
Сарненський район.
інституту
3.
Надання комплексної методичної допомоги
Мельник Н. А.,
установам освіти і навчальним закладам
Лютий
працівники
Радивилівського району.
інституту
4.
Надання комплексної методичної допомоги
Мельник Н. А.,
установам освіти і навчальним закладам Березень
працівники
Костопільського району.
інституту
5.
Надання комплексної методичної допомоги
Мельник Н. А.,
установам освіти і навчальним закладам Травень
працівники
Рівненського району.
інституту
6.
Надання комплексної методичної допомоги
Мельник Н. А.,
установам освіти і навчальним закладам Вересень
працівники
Здолбунівського району.
інституту
7.
Надання методичної допомоги педагогічним
Згідно з
Мельник Н. А.,
колективам
шкіл-інтернатів
обласного
планом
працівники
підпорядкування.
УОіН
інституту
14.
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8.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

РОДА
Вивчення стану організації та проведення ІІ
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад,
надання методичної допомоги методистам Листопад
Кузьмін О. Є.
міських, районних методичних кабінетів із – грудень
питань організації та проведення ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад.
4. Наукова діяльність
4.1. Напрями наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів
Вплив кризових явищ на трансформацію
Упродовж
суспільно-політичних систем в умовах
Черній А. Л.
року
сталого розвитку.
Науково-методичні
засади
управління
Упродовж
розвитком
інноваційного
навчального
Гавлітіна Т. М.
року
закладу.
Теоретико-методологічні засади ресурсного Упродовж
Мельник Н. А.
забезпечення освітнього округу.
року
Формування
психологічної
готовності
Упродовж
педагогів до взаємодії з дитиною з
Савчук Л. О.
року
особливими освітніми потребами.
Сучасні моделі літературної комунікації.
Упродовж
Лавренчук В. П.
року
Педагогічні основи рефлексивної моделі упродовж
Лютко О. М.
освіти.
року
Електронний портал як засіб підвищення
Упродовж
рівня
інформаційно-комунікаційного
Вєтров І. В.
року
забезпечення освітнього процесу.
Творення турботливого середовища як мета і Упродовж
Смольська Л. М.
критерії освітянського професіоналізму.
року
Теоретичні і методичні засади підвищення Упродовж
Цимбалюк І. В.
кваліфікації педагогічних керівних.
року
Теорія і технології формування та розвитку
професійної компетентності педагогів до Упродовж
Демченко В. В.
роботи з обдарованими дітьми у системі
року
післядипломної педагогічної освіти.
Управління
розвитком
професіоналізму
Упродовж
науково-педагогічного працівника ВНЗ (на
Андрощук І. М.
року
прикладі Республіки Польща).
Проблеми сучасної освіти в контексті Упродовж
Долід В. В.
глобалізаційних процесів.
року
Теорія та практика реалізації релігієзнавчої Упродовж
Люшин М. О.
складової змісту шкільної історичної освіти.
року
Антикризове
управління
економічною Упродовж
Степанюк Н. А.
безпекою: теорія, практика.
року
Релігійне життя Житомирщини напр. 1970-х – Упродовж
Паніна Л. А.
поч. 1990-х р.р.
року
Логічні основи шкільного курсу математики.
Упродовж
Марченко О. М
року
Напрями та концепції української політичної Упродовж
Власюк О. В.
думки першої половини XX ст.
року
Вивезення українського населення на Упродовж
Данильчук В. Р.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

примусові роботи до Третього рейху в період
Другої світової війни та його репатріація.
Формування
мотивації
професійного
зростання педагогічних працівників в системі
післядипломної педагогічної освіти.
Теоретичні та методичні засади підготовки
вчителя інформатики в Польщі (друга
половина ХХ ст. початок ХХі ст.).
Удосконалення професійної компетентності
сучасного педагога дошкільної галузі у
післядипломній освіті освіти.
Впровадження основ гендерного підходу в
роботі
вчителя
загальноосвітнього
навчального закладу.
Формування готовності педагогічних кадрів
до роботи з дітьми з особливими освітніми
потребами в умовах інклюзивного навчання.
Розвиток
креативності
вчителів
образотворчого
мистецтва
засобами
мультимедійних технологій.
Розвиток академічної обдарованості учнів
засобами
інноваційних
педагогічних
технологій у процесі вивчення суспільногуманітарних дисциплін.
Психологічні
умови
формування
мотиваційної сфери педагогічних працівників
засобами тренінгових занять.
Самовдосконалення особистості педагога як
умова професійного зростання.
Формування психологічної компетентності
медсестер ДНЗ.
Психолого-педагогічні чинники віктимної
поведінки підлітків.
Розвиток
інформаційно-комунікаційної
компетентності вчителів математики у
системі післядипломної педагогічної освіти.
Моделювання
системи
стратегічного
управління освітою на субрегіональному
рівні.
Моніторинг якості професійної діяльності
педагогічних працівників загальноосвітніх
навчальних закладів.
Проблеми виховання дітей на засадах
психоаналізу в історії вітчизняної педагогіки
першої половини XX ст.
Створення нового освітнього середовища ЗНЗ
на
засадах
державно-гормадського
управління.
Управління
розвитком
інформаційної
культури
педагога
загальноосвітнього
навчального закладу.
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року
Упродовж
року

Ковбасюк Т. Л.

Упродовж
року

Юзик О. П.

Упродовж
року

Гурнік Л. В

Упродовж
року

Фадєєва Н. В.

Упродовж
року

Яценюк Л. І.

Упродовж
року

Томецька О. М.

Упродовж
року

Полицяк Н. І.

Упродовж
року

Шевчук Ю. С.

Упродовж
року
Упродовж
року
Упродовж
року

Ковалевська О. Г.
Вронська В. М.
Папуша В. В.

Упродовж
року

Крутова Н. І.

Упродовж
року

Тригубець Г. Є.

Упродовж
року

Опольський І. В.

Упродовж
року

Шпичак І. П.

упродовж
року

Климко Л. В.

Упродовж
року

Ворон О. Г.

36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.

46.

47.

48.
49.
50.
51.

52.

53.
54.
55.

Управління етнопедагогічною взаємодією
учителя і учнів у загальноосвітньому
навчальному закладі.
Психолого-педагогічні засади гуманістичного
підходу до організації навчально-виховної
діяльності у початковій школі.
Становлення та розвиток інноваційних рис
особистості педагогів позашкільної освіти.
Управління маркетингом на підприємствах
агротуризму.
Нормалізація факторів фізичного середовища
навчальних закладів.
Сучасні підходи у вивченні лірики у школі.
Упровадження профільного навчання через
реалізацію проектного навчання на уроках
технологій.
Інноваційні технології науково-методичної
роботи з педагогічними кадрами в умовах
педагогічної освіти.
Культура
професійної
комунікації
педагогічного процесу.
Вивчення та впровадження ноосферних
технологій в процесі здійснення мовнолітературної освіти.
Науково-методичний супровід професійного
зростання вчителя математики в умовах
інноваційного
розвитку
природничоматематичної освіти.
Використання інформаційно-комунікаційних
технологій під час підготовки та проведення
уроків біології та природознавства.
Упровадження
сучасних
цифрових
технологій в педагогічному процесі.
Використання ІКТ у навчально-виховному
процесі початкової школи.
Віртуальний музей: сучасна тенденція в
галузі інформаційного забезпечення.
Реалізація
науково-методичних
засад
професійного зростання педагогічних кадрів
під час курсової перепідготовки та у
міжатестаційний період.
Використання теорії Говарда Гарнера у
професійній діяльності вчителя англійської
мови.
Стан фізичної працездатності учнів ЗНЗ в
Рівненській області.
Інтелектуальна проза В. Голдінга: жанровостильові особливості.
Наукові та практичні засади організації
навчального процесу з іноземної мови на
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Упродовж
року

Овадюк О. О.

Упродовж
року

Тищенко Л. Р.

Упродовж
Кравчук Н. В.
року
Упродовж
Мошковська Г. К.
року
Упродовж
Кирилецька Т. В.
року
Упродовж
Мельникович Г. Г.
року
Упродовж
року

Люшина В. М.

Упродовж
року

Шагієва Р. Р.

Упродовж
року

Філіппова З. О.

Упродовж
року

Лавренчук М. В.

Упродовж
року

Пекарська Л. В.

Упродовж
року

Позднякова Т. Є.

Упродовж
року
Упродовж
року
Упродовж
року

Бичковський С. О.
Тимчина Н. С.
Тимчина В. І.

Упродовж
року

Буняк О. В.

Упродовж
року

Снічук О. А.

Упродовж
року
Упродовж
року
Упродовж
року

Петришин П. В.
Гуріна А. А.
Чумак Н. П.

засадах особистісно-зорієнтованого підходу.
56.
57.

58.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Дидактичні
особливості
конструювання Упродовж
Харченко Н. Б.
сучасного навчального заняття.
року
Формування
життєвих
компетентностей
учителів та учнів відповідно до нового Упродовж
Сорочиц А. С.
Державного стандарту базової та повної
року
середньої освіти.
Методика навчання алгебри і початків аналізу
Упродовж
у класах із поглибленим вивченням
Філіпчук В. Г.
року
математики з використанням комп’ютера.
4.2. Наукова тема інституту
Реалізація наукової теми інституту «НауковоГавлітіна Т. М.,
методичні основи формування мотивації
Упродовж
керівники
професійного
зростання
та
якісного
року
структурних
підвищення
кваліфікації
керівних
та
підрозділів
педагогічних кадрів».
Наукова конференція з нагоди Дня науки
«Науково-методичні основи формування
Гавлітіна Т. М.,
мотивації професійного зростання та якісного
керівники
12.05
підвищення
кваліфікації
керівних
та
структурних
педагогічних кадрів» (за новою науковою
підрозділів
темою інституту).
Міжкафедральний семінар у рамках реалізації
наукової теми інституту «Емоційно-ціннісний
Гавлітіна Т. М.,
підхід як мотивація освітньої діяльності Листопад
Лавренчук В. П.
педагога
в
умовах
неперервного
професійного зростання педагога».
Щорічна кафедральна конференція у рамках
реалізації наукової теми інституту «НауковоГавлітіна Т. М.,
філософські основи управління процесом Листопад
Лютко О. М.
розвитку мотивації підвищення професійного
рівня керівних і педагогічних кадрів».
4.3. Робота лабораторій
Засідання науково-консультативної ради
04.01
Гавлітіна Т. М.,
лабораторії освітніх технологій з теми Березень
Паніна Л. А.,
«Компетентнісно зорієнтовані технології Червень
Шпичак І. П.,
розвитку особистості в контексті нової Вересень
Марчук І. Я.
української школи».
Листопад
Засідання лабораторії освітніх технологій з
Гавлітіна Т. М.,
31.01
теми
«Компетентнісно
зорієнтовані
Марчук І. Я.,
Червень
технології розвитку особистості в контексті
Паніна Л. А.,
Листопад
нової української школи».
Шпичак І. П.
Регіональна науково-практична інтернетконференція
«Концептуальні
основи
Гавлітіна Т.М.,
формування в учнів національно-культурного
Квітень
Тригубець Г.Є.,
світогляду в національній освіті» (за
Басараба Н.А.
результатами
експерименту
лабораторії
етнолінгвістики).
Підготовка вісника лабораторії освітніх До 01.06
Гавлітіна Т. М.,
технологій.
До 01.12
Марчук І. Я.
4.4. Науково-дослідна та експериментальна робота
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Координація
дослідно-експериментальної
роботи з теми «Розвиток особистості
гімназиста в умовах формування єдиного
освітнього європейського простору» (на базі
Рівненської
гуманітарної
гімназії,
експериментального навчального закладу
всеукраїнського рівня).
Засідання науково-консультативної ради НДЛ
інноваційних виховних технологій з теми
«Комплексне дослідження системи виховання
в українській школі з урахуванням розвитку
європейського освітнього простору».
Інструктивна онлайн-нарада для членів
лабораторії «Творча обдарованість» із теми
«Проблеми
формування компетентісних
характеристик педагога, який працює з
обдарованими дітьми засобами методичної
роботи загальноосвітнього закладу».
Методологічний семінар-практикум із теми
«Конструювання
цілей
особистісного
розвитку учнів та класних колективів в
умовах
мультипрофільності»
(на
базі
Радивилівського НВК «ЗОШ I – ІІІ ступенів
№ 1 – гімназія»).
Науково-консультативна
допомога
навчальним закладам у рамках дослідноекспериментальної роботи регіонального
рівня з теми «Комплексне дослідження
системи виховання в українській школі з
урахуванням
розвитку
європейського
освітнього простору»:
Острог;
Острозький район;
Дубровицький район; Корецький район;
Дубенський район; Володимирецький район.
Науково-практичний семінар «Сучасні моделі
психолого-педагогічного
та
соціального
супроводу дітей з особливими потребами
(спектр аутизму) в освітньому середовищі» на
базі
Клеванської
спеціальної
загальноосвітньої
школи-інтернат
І-ІІ
ступенів, експериментального навчального
закладу всеукраїнського рівня.
Семінар-практикум із теми «Інноваційні
підходи до формування світогляду дітей
засобами художнього слова в інтегрованому
освітньому просторі ДНЗ» (у рамках
Всеукраїнського експерименту з теми
«Формування
світогляду
дошкільників
засобами художнього слова в інтегрованому
освітньому
просторі
дошкільного
навчального закладу») для вихователів91

Січеньлютий

Гавлітіна Т. М.,
Тригубець Г. Є.

12.01
Вересень

Гавлітіна Т. М.,
Гавриш Н. П.,
Овадюк О. О.

31.01
Червень
Вересень

Демченко В. В.,
Басараба Н. А.

Лютий

Мельник Н. А.

Гавлітіна Т. М.,
Гавриш Н. П.
Лютий
Березень
Вересень
Листопад

23.03

Гавлітіна Т. М.,
Тригубець Г. Є.,
Гузь Н. Л.

26.04
01.11

Гавлітіна Т. М.
Шишолік Л. А.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

методистів, вихователів ДНЗ.
Засідання НДЛ інноваційних виховних
технологій щодо педагогічного проектування,
визначення параметрів та майбутнього стану
педагогічного об’єкта у рамках дослідноекспериментальної
роботи
«Комплексне
дослідження системи виховання в українській
школі з урахуванням розвитку європейського
освітнього
простору»
на
базі
експериментальних навчальних закладів
Костопільського району.
Засідання НДЛ психології професіоналізму з
теми «Психодіагностичний інструментарій
дослідження професіоналізму педагогічних
працівників».
Всеукраїнський методологічний веб-семінар
«Відкрита післядипломна освіта: від теорії до
практики» в межах співпраці з ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН
НДР із теми «Теоретичні та методичні основи
застосування технологій навчання в системі
відкритої післядипломної освіти».
Вебінар
«Результати
ДЕР
«Освітньоінформаційне
середовище
як
фактор
цілісного розвитку особистості».
Підготовка до засідання обласної експертної
комісії з інноваційної освітньої діяльності:
Звіт за підсумками І етапу дослідноекспериментальної
роботи
з
теми
«Психологічні
засади
розвитку
професіоналізму педагогічних працівників в
умовах післядипломної педагогічної освіти».
Засідання НДЛ інноваційних виховних
технологій щодо педагогічного проектування,
визначення параметрів та майбутнього стану
педагогічного об’єкта у рамках дослідноекспериментальної
роботи
«Комплексне
дослідження системи виховання в українській
школі з урахуванням розвитку європейського
освітнього
простору»
на
базі
експериментальних навчальних закладів
Березнівського району.
Інтернет-дискусія
(офлайн-режим)
за
результатами ДЕР «Освітньо-інформаційне
середовище як фактор цілісного розвитку
особистості».
Засідання НДЛ психології професіоналізму з
теми «Проектування процесів розвитку
професіоналізму педагога та керівника
навчального закладу».
Міжрегіональна інтернет-конференція із теми
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28.04

Гавлітіна Т. М.,
Гавриш Н. П.

Квітень

Гавлітіна Т. М.,
Антонюк Л. В.

Травень

Гавлітіна Т. М.,
Басараба Н. А.

08.06

Гавлітіна Т. М.,
Тимощук О. П.

Червень

Гавлітіна Т. М.,
Тригубець Г. Є.,
Антонюк Л. В.

Жовтень

Гавлітіна Т. М.,
Гавриш Н. П.

14.11

Гавлітіна Т. М.,
Тимощук О. П

23.11

Гавлітіна Т. М.,
Антонюк Л. В.

Грудень

Гавлітіна Т. М.,

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

«Про підсумки реалізації науково-дослідної
теми лабораторії «Творча обдарованість»:
Проблеми
формування
компетентісних
характеристик педагога, який працює з
обдарованими дітьми засобами методичної
роботи загальноосвітнього закладу».
Підготовка до засідання обласної експертної
комісії з інноваційної освітньої діяльності:
1. Звіт за підсумками ІІІ етапу дослідноекспериментальної роботи з теми «Зміст та
технології
формування
професійної
компетентності педагога до роботи з
обдарованими дітьми в системі науковометодичної діяльності навчального закладу».
2. Звіт
за
підсумками
дослідноекспериментальної
роботи
з
теми
«Етнолінгвістика та лінгвокультурологія в
контексті сучасної гуманітарної освіти та
мовленнєвої комунікації».
Оновлення
банку
дослідноекспериментальної роботи (всеукраїнський та
регіональний рівні).
Координація
дослідно-експериментальної
роботи з теми «Формування світогляду
дошкільників засобами художнього слова в
інтегрованому
освітньому
просторі
дошкільного навчального закладу» (на базі
Рівненського НВК № 1, експериментального
навчального закладу всеукраїнського рівня).
Координація
дослідно-експериментальної
роботи з теми «Освітньо-інформаційне
середовище як фактор цілісного розвитку
особистості» (на базі 6 навчальних закладів
регіону).
Координація
дослідно-експериментальної
роботи з теми «Виховання громадянської
компетентності учнів» (на базі Корецького
НВК
«Школа
І-ІІ
ступеня-ліцей»,
експериментального навчального закладу
всеукраїнського рівня).
Координація
дослідно-експериментальної
роботи з теми «Науково-методичні засади
впровадження фінансової грамотності у
навчально-виховний
процес
навчальних
закладів» (на базі 37 навчальних закладів
регіону).
Координація
дослідно-експериментальної
роботи з теми «Виховання в учнів ціннісного
ставлення до праці» (на базі Семидубського
аграрного ліцею і ЗОШ І-ІІ ступенів,
експериментального навчального закладу
всеукраїнського рівня).
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Демченко В. В.,
Басараба Н. А.

Грудень

Гавлітіна Т. М.,
Тригубець Г. Є.,
Демченко В. В.

Грудень

Тригубець Г. Є.,
Антонюк Л. В.

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Шишолік Л. А.

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Тимощук О. П.

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Тригубець Г. Є.

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Медведчук Л. І.

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Тригубець Г. Є.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Координація
дослідно-експериментальної
роботи
з
теми
«Розвиток
освітньоінформаційного
середовища
навчальновиховного комплексу (колегіуму) засобами
мережевих технологій та дистанційної
освіти»
(на
базі
Володимирецького
колегіуму», експериментального навчального
закладу всеукраїнського рівня).
Координація
дослідно-експериментальної
роботи
з
теми
«Варіативні
моделі
комп’ютерно-орієнтованого
середовища
навчання
предметів
природничоматематичного циклу в загальноосвітньому
навчальному закладі» (на базі Рівненського
НВК
«Колегіум»,
експериментального
навчального закладу всеукраїнського рівня).
Координація
дослідно-експериментальної
роботи з теми «Науково-методичні засади
створення моделі психолого-педагогічної та
соціальної реабілітації й інтеграції дітей із
загальними розладами розвитку (спектр
аутизму)» на базі Клеванської спеціальної
загальноосвітньої
школи-інтернат
І-ІІ
ступенів, експериментального навчального
закладу всеукраїнського рівня.
Координація
і
проведення
дослідноекспериментальної роботи з теми «Реалізація
компетентнісного
підходу в
науковопедагогічному проекті «Інтелект України» на
базі загальноосвітніх навчальних закладів»
(19 навчальних закладів, всеукраїнський
рівень).
Проведення
дослідно-експериментальної
роботи з теми «Зміст та технології
формування професійної компетентності
педагога до роботи з обдарованими дітьми у
системі
науково-методичної
діяльності
навчального закладу» (на базі 14 навчальних
закладів та освітніх установ, регіональний
рівень).
Проведення
дослідно-експериментальної
роботи з теми «Комплексне дослідження
системи виховання в українській школі з
урахуванням
розвитку
європейського
освітнього простору» (на базі 22 навчальних
закладів та освітніх установ, регіональний
рівень).
Проведення
дослідно-експериментальної
роботи з теми «Психологічні засади розвитку
професіоналізму педагогічних працівників в
умовах післядипломної освіти» (на базі 6
навчальних закладів та освітніх установ,
94

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Тригубець Г. Є.

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Тригубець Г. Є.

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Тригубець Г. Є.

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Мельник Н. А.,
Андрійчук В. М.

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Демченко В. В.

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Гавриш Н. П.

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Антонюк Л. В.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

регіональний рівень).
Проведення
дослідно-експериментальної
роботи з теми «Організаційно-педагогічні
умови створення системи мультипрофільного
навчання в закладі освіти» (на базі
Радивилівського
НВК
«Загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів № 1 – гімназія»,
експериментального навчального закладу
регіонального рівня).
Проведення
дослідно-експериментальної
роботи з теми «Теоретичні та методичні
основи застосування технологій навчання в
системі відкритої післядипломної освіти»
спільно з ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України.
Проведення
дослідно-експериментальної
роботи з теми «Психолого-педагогічна
підготовка конкурентоздатного фахівця в
умовах післядипломної освіти» спільно з
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України.
Проведення
дослідно-експериментальної
роботи з теми «Інноваційні технології
управління
системою
післядипломної
педагогічної освіти в умовах суспільних
змін» спільно з ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України.
Проведення
дослідно-експериментальної
роботи з теми «Підготовка керівників
опорних шкіл в системі післядипломної
педагогічної освіти до управління освітніми
округами» спільно з ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України.
Проведення
дослідно-експериментальної
роботи з теми «Вивчення проблем і потреб
закладів ППО у навчально-методичному і
науково-методичному
забезпеченні
діяльності» спільно з ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України.
Проведення
дослідно-експериментальної
роботи з теми «Здійснення моніторингу
якості післядипломної освіти в Україні»
спільно з ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України.
Проведення
дослідно-експериментальної
роботи з теми «Розроблення стратегії
формування готовності вчителя початкових
класів в умовах переходу до 12-річної школи»
спільно з ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України.
Проведення
дослідно-експериментальної
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Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Мельник Н. А.

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Басараба Н. А.

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Ворон О. Г.

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Андрощук І. М.

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Опольський І. В.

Упродовж
року

Гавлітіна Т. М.,
Олійник І. М.,
Тищенко Л. Р.

Упродовж

Гавлітіна Т. М.,

40.

41.

42.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

роботи з теми «Розроблення і впровадження у
року
Мошковська Г. К.,
практику стандартів підвищення кваліфікації
Савчук Л. О.,
педагогічних і керівних кадрів освіти
Лавренчук В. П.,
(відповідно
до
категорії
педагогічних
Харченко Н. Б.,
працівників та керівників освіти)» спільно з
Лютко О. М.
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України.
Постійно діючий консультативний пункт із
проблем науково-методичного супроводу Упродовж
Гавлітіна Т. М.,
дослідно-експериментальної
роботи
у
року
Тригубець Г. Є.
навчальних закладах області.
Організація роботи ТНДК «Базова підтримка
Упродовж
Гавлітіна Т. М.,
життя: Модель безпеки людини у сучасному
року
Харченко Н. Б.
світі»
Організація роботи ТНДК «Використання
Упродовж
Гавлітіна Т. М.,
сервісів Web 2.0 в дидактиці післядипломної
року
Марченко О. М.
освіти».
5. Міжнародні, всеукраїнські, регіональні проекти та програми
Інноваційні програми
Методичний супровід Основних орієнтирів
виховання
учнів
1 – 11
класів Упродовж
Мельник Н. А.,
загальноосвітніх
навчальних
закладів
року
Гавриш Н. П.
України.
Методичний супровід Концепції національно- Упродовж
Мельник Н. А.,
патріотичного виховання дітей та молоді.
року
Гавриш Н. П.
Методичний супровід програми МОН Упродовж
Мельник Н. А.,
України «Сімейні цінності».
року
Гавриш Н. П.
Методичний супровід програми виховної
роботи з учнями з питань протидії торгівлі Упродовж
Мельник Н. А.,
людьми «Особиста гідність. Безпека життя.
року
Гавриш Н. П.
Громадянська позиція».
Методичний
супровід
програми
Упродовж
Мельник Н. А.,
національного виховання учнівської молоді
року
Гавриш Н. П.
Рівненщини на 2008 – 2020 роки.
Консультаційна
підтримка
навчальних
закладів із питань підготовки та реалізації
планів реалізації програми національного
виховання учнівської молоді Рівненщини на
2008 – 2020 роки у навчальних закладах
м. Дубно,
Січень
Гавриш Н. П.
Сарненського району,
Січень
Радивилівського району,
Лютий
Костопільського району,
Березень
Рівненського району
Травень
Здолбунівського району.
Вересень
Методичний супровід програми розвитку
природно-заповідного фонду та формування Упродовж
Мельник Н. А.,
регіональної екологічної мережі Рівненської
року
Шагієва Р. Р.
області на 2010 – 2020 роки.
Методичний супровід обласної цільової Упродовж
Мельник Н. А.,
соціальної програми протидії
ВІЛроку
Шагієва Р. Р.
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інфекції/СНІДу на 2015 – 2018 роки.
Методичний супровід програми МОН
України, ПРООН /ЮНЕЙДС/ «Сприяння
Упродовж
просвітницькій діяльності «рівний-рівному»
року
серед молоді України щодо здорового
способу життя».
10. Консультаційна
підтримка
навчальних
закладів із питань реалізації програми МОН
України, ПРООН /ЮНЕЙДС/ «Сприяння
просвітницькій діяльності «рівний-рівному»
серед молоді України щодо здорового
способу життя» та діяльності шкіл сприяння
здоров’ю у навчальних закладах:
м. Дубно,
Січень
Радивилівського району,
Лютий
Костопільського району,
Березень
Рівненського району,
Травень
Здолбунівського району.
Вересень
Міжнародні програми та проекти
11. Науково-методичний супровід польськоукраїнського
проекту
«Уроки
з Упродовж
підприємницьким тлом».
року
9.

12. Науково-методичний супровід польськоукраїнського проекту «Шкільна академія Упродовж
підприємництва 3».
року
13. Методичний супровід проекту з поширення
Упродовж
освітніх матеріалів з протидії антисемізму та
року
ромофобії.
14. Науково-методичний
супровід
чеськоУпродовж
українського проекту із теми «Усна історія як
року
метод і джерело».
15. Методичний супровід проекту Ради Європи
Упродовж
eTwinning Plus.
року
16. Методичний супровід проекту Go Camps.

Упродовж
року

17. Науково-методичний супровід програми
підвищення кваліфікації вчителів англійської Упродовж
мови, створеної Британською Радою у
року
співпраці з МОН України.
18. Науково-методичний супровід Національної
програми
вивчення
та
популяризації Упродовж
іноземних мов Go Global, з метою
року
впровадження в систему іншомовної освіти.
19. Методичний супровід спільного проекту
МОНУ та Посольства Франції в Україні Упродовж
«Фахова перепідготовка вчителів французької
року
мови РRO FLE».
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Мельник Н. А.,
Гавриш Н. П.

Гавриш Н. П.

Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.,
Медведчук Л. І.,
Люшина В. М.
Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.,
Медведчук Л. І.,
Люшина В. М.
Мельник Н. А.,
Фурман В. К.
Мельник Н. А.,
Фурман В. К.
Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.,
Кукла О. В.
Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.,
Кукла О. В.
Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.,
Кукла О. В.
Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.,
Кукла О. В.
Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.,
Чумак Н. П.

20. Методичний супровід проекту «Міксіке в
Упродовж
Україні».
року
21. Обласний чемпіонат з усного математичного
рахунку «Прангліміне-2017»
у
рамках
Квітень
українсько-естонського проекту «Міксіке в
Україні».
22. Методичний супровід проекту «Підтримка Упродовж
реформ системи освіти в Україні, частина 2».
року
23. Методичний супровід інноваційного проекту Упродовж
«10MinSchool» в Україні.
року
24. Методичний
супровід
міжнародного
порівняльного моніторингового дослідження Упродовж
PISA (Programme for International Student
року
Assessment) (1, 2).
Проекти всеукраїнського рівня
25. Науково-методичний
супровід
науковопедагогічного проекту «Модель розвитку
Упродовж
методологічної культури вчителя в системі
року
сучасної шкільної освіти» (3 навчальних
заклади, всеукраїнський рівень).
26. Теоретико-методологічний семінар із теми
«Розвиток методологічної культури вчителя:
досвід
і
перспективи»
(у
рамках
всеукраїнського
науково-педагогічного
30.03
проекту «Модель розвитку методологічної
культури вчителя в системі сучасної шкільної
освіти»).
27. Науково-практичний
семінар
із
теми
«Концепція
розвитку
методологічної
культури вчителя в нових соціокультурних
умовах» (у рамках всеукраїнського науково- Вересень
педагогічного проекту «Модель розвитку
методологічної культури вчителя в системі
сучасної шкільної освіти»).
28. Науково-методичний
супровід
науковопедагогічного проекту «Філологічний олімп» Упродовж
(2 навчальних заклади, всеукраїнський
року
рівень).
29. Науково-методичний
супровід
проекту
«Розвиток громад в Україні шляхом
Упродовж
упровадження Програми «Школа як осередок
року
розвитку громади» Всеукраїнського фонду
«Крок за кроком».
30. Науково-методичний
супровід
науковоУпродовж
педагогічного проекту «Інтелект України» (19
року
навчальних закладів, всеукраїнський рівень).
31. Науково-методичний
супровід
медикоУпродовж
педагогічного проекту «Гармонія інтелекту і
року
здоров’я».
32. Науково-методичний
супровід
проекту Упродовж
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Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.,
Філіпчук В. Г.
Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.,
Філіпчук В. Г.
Вєтров І. В.
Вєтров І. В.
Вєтров І. В.,
Опольський І. В.

Гавлітіна Т. М.,
Лютко О. М.,
Тригубець Г. Є.

Гавлітіна Т. М.,
Лютко О. М.,
Тригубець Г. Є.

Гавлітіна Т. М.,
Лютко О. М.,
Тригубець Г. Є.

Мельник Н. А.,
Лавренчук В. П.,
Лавренчук М. В.
Мельник Н. А.,
Климко Л. В.
Мельник Н. А.,
Андрійчук В. М.
Мельник Н. А.,
Салтишева В. М.
Мельник Н. А.,

«Інклюзивна освіта: крок за кроком».
року
33. Науково-методичний
супровід
проекту
«Підтримка освіти прав людини та Упродовж
демократичного громадянства
у країнах
року
Східного партнерства».
34. Науково-методичний
супровід
проекту
Українського центру вивчення історії Упродовж
Голокосту
та
фундації
«Пам'ять,
року
відповідальність та майбутнє».
35. Науково-методичний
супровід
Упродовж
партисипативних (спільна справа) проектів
року
для дітей та молоді.
36. Науково-методичний
супровід
проекту
Євросоюзу «Підтримка мережі Євроклубів
Упродовж
України»
(Всеукраїнська
громадська
року
організація
«Українська
асоціація
європейських студій»).
37. Науково-методичний супровід «Соціальні
проекти ФФУ «Відкриті уроки футболу» Упродовж
та «Play Away, Play Everywhere» («Грай в
року
гостях, грай всюди»).
38. Науково-методичний
супровід
проекту
Упродовж
«Вчимося жити разом» – навчання на основі
року
життєвих навичок.
39. Науково-методичний
супровід
науковопошукового
проекту
«ОрганізаційноУпродовж
педагогічні засади сервісного обслуговування
року
закладів освіти в умовах децентралізації
управління освітою».
40. Науково-методичний
супровід
Всеукраїнського
проекту
«Розвиток Упродовж
соціальної згуртованості суб’єктів освітнього
року
процесу».
41. Науково-методичний
супровід
проекту
Упродовж
«Впровадження програми з попередження
року
торгівлі людьми в інститутах ППО».
42. Науково-методичний
супровід
проекту Упродовж
«Освіта для сталого розвитку».
року
Проекти регіонального рівня
43. Регіональний освітній інтернет-марафон
«Поліські мережеві проекти 2017».
Упродовж
року

1.

Козловська С. С.
Мельник Н. А.,
Фурман В. К.
Мельник Н. А.,
Фурман В. К.
Мельник Н. А.,
Фурман В. К.
Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.,
Кукла О. В.
Мельник Н. А.,
Дубенчук А. І.
Мельник Н. А.,
Шагієва Р. Р.
Мельник Н. А.

Мельник Н. А.,
Гавриш Н. П.
Мельник Н. А.,
Гавриш Н. П.
Олійник І. М.

Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.,
Марченко О. М.,
Тимощук О. П.,
Прокопчук Н. В.
6. Моніторинг та експертиза якості освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання
6.1. Моніторинг якості освіти
Згідно з
Навчально-методичні
вебінари
для
Вєтров І. В.,
наказом
спеціалістів відділів, управлінь освіти
Опольський
І. В.,
МОН
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст
України,
методисти
обласного
підпорядкування,
методистів
листами
кабінету
районних, міських методичних кабінетів,
УЦОЯО,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ОТГ із тем актуальних моніторингових
досліджень.
Організація та проведення ІІІ етапу
регіонального
порівняльного
моніторингового дослідження «Адаптація
молодого вчителя до шкільного середовища».
Надання методичної допомоги.
Супровід мережевої методичної спільноти
«Спільнота методистів, які відповідають за
організацію та проведення моніторингових
досліджень, експертизи якості освіти та
зовнішнього незалежного оцінювання».
Супровід інформаційного середовища сайту
інституту в розділах «Моніторинг якості
освіти».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Міжнародне
порівняльне моніторингове дослідження PISA
(Programme
for
International
Student
Assessment)».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Моніторинг
якості освіти від УЦОЯО: сертифікація
педагогічних працівників».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Наради,
навчальні семінари, вебінари з питань
організації та проведення у 2016-2017
навчальному році ЗНО, експертизи якості
освіти, моніторингу якості освіти».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Моніторинг
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ЛРЦОЯО

До 31.01

Шишко І. Г.

Постійно

Опольський І. В.,
методисти
кабінету

Постійно

Опольський І. В.

Постійно

Опольський І. В.

Постійно

Опольський І. В.,
методисти
кабінету

Постійно

Опольський І. В.,
методисти
кабінету

До 10.02

Холод О. В.,
методисти
кабінету

9.

10.

11.

12.

13.

якості освіти: IV етап (порівняльний)
моніторингового
дослідження
стану
позашкільної освіти та позакласної роботи в
загальноосвітніх навчальних закладах».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Моніторинг
якості освіти: ІV етап (порівняльний)
моніторингового
дослідження
«Стан
превентивної освіти дітей та учнівської
молоді в навчальних закладах Рівненської
області».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Регіональне
порівняльне моніторингове дослідження
«Адаптація молодого вчителя до шкільного
середовища». ІІІ етап».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Вища освіта:
моніторинг якості освіти та експертиза якості
освіти».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Моніторинг
якості освіти: дослідження щодо стану і
розвитку системи управління людськими
ресурсами в освітній галузі».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Моніторинг
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До 10.02

Холод О. В.,
методисти
кабінету

До 31.03

Шишко І. Г.,
методисти
кабінету

Постійно

Опольський І. В.,
методисти
кабінету

Постійно

Холод О. В.

Згідно з
наказом
МОН,
листами
УЦОЯО,
ЛРЦОЯО

Опольський І. В.,
методисти
кабінету

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

якості освіти: національне моніторингове
дослідження якості початкової освіти».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Моніторинг
якості освіти: моніторингове дослідження
якості навчальної літератури».
Організація та проведення міжнародних
порівняльних моніторингових досліджень
якості освіти. PISA-2018: ІІ підготовчий етап.
PR-кампанія.
Підготовка
до
проведення
пілотного
дослідження: підготовка бази даних ЗНЗ.
Набір персоналу.
Організація
та
проведення
пілотного
дослідження PISA-2017.
Навчання персоналу пунктів проведення
PISA-2018.
Організація та проведення національних
моніторингових досліджень.

Організація та проведення моніторингового
дослідження щодо стану і розвитку системи
управління людськими ресурсами в освітній
галузі.
Організація та проведення моніторингу якості
навчальної
літератури
для
учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів.
Надання методичної допомоги.
Організація та проведення регіональних
моніторингових досліджень.

На
замовлення МОН,
ІМЗО

Шишко І. Г.

Згідно з
наказом
МОН,
листами
ІМЗО,
УЦОЯО,
ЛРЦОЯО

Вєтров І. В.,
Опольський І. В.

Згідно з
наказом
МОН,
листами
ІМЗО,
УЦОЯО,
ЛРЦОЯО

Вєтров І. В.,
Опольський І. В.

Згідно з
наказом
МОН,
листами
ДНУ
«ІМЗО»

Вєтров І. В.,
Холод О. В.

Згідно з
наказом
МОН

Вєтров І. В.,
Шишко І. Г.

Згідно з
наказом
УОН
Вєтров І. В.,
РОДА,
Опольський І. В.
листами
ВУО
6.2. Експертно-аналітична діяльність. Апробація навчальної літератури
Навчально-методичні
вебінари
для
Згідно з
наказом
спеціалістів відділів, управлінь освіти
МОН
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст
Вєтров І. В.,
України,
обласного
підпорядкування,
методистів
листами
Опольський І. В.
районних, міських методичних кабінетів,
УЦОЯО,
ОТГ із тем актуальних експертизи якості
ІМЗО,
ЛРЦОЯО,
освіти.
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УОН РОДА

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Супровід мережевої методичної спільноти
«Спільнота методистів, які відповідають за
організацію та проведення моніторингових
досліджень, експертизи якості освіти та
зовнішнього незалежного оцінювання».
Супровід інформаційного середовища сайту
інституту в розділах «Експертиза якості
освіти».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Наради,
навчальні семінари, вебінари з питань
організації та проведення у 2016-2017
навчальному році ЗНО, експертизи якості
освіти, моніторингу якості освіти».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Експертиза
якості освіти: підготовка експертів кандидатів у вчителі-екзамеатори, ЗНО з
української мови та літератури».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Експертиза
якості освіти: апробація тестових завдань для
наповнення банку тестів Українського центру
оцінювання якості освіти».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Експертиза
якості
освіти:
експертиза
проектів
підручників для 9 класу ЗНЗ».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
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Постійно

Опольський І. В.,
методисти
кабінету

Постійно

Опольський І. В.

Постійно

Опольський І. В.,
методисти
кабінету

Постійно

Опольський І. В.

Постійно

Опольський І. В.,
методисти
кабінету

Постійно

Шишко І. Г.,
методисти
кабінету

Постійно

Холод О. В.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «2015-2016 н. р,
2016-2017 н. р. Апробація інтерактивного
електронного посібника з курсу «Фінансова
грамотність»
для
загальноосвітніх
навчальних закладів».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Експертиза
якості
освіти:
експертиза
(апробація)
навчальної літератури для ЗНЗ».
Організація та проведення експертизи
(апробації) підручників для загальноосвітніх
навчальних закладів. Надання методичної
допомоги.
Підготовка експертів з української мови та
літератури.
Навчальний
семінар
для
кандидатів у вчителі-екзаменатори, які
перевіряють відкриту частину робіт учасників
ЗНО з української мови та літератури.
Підготовка експертів з англійської мови.
Навчальний семінар для кандидатів у вчителіекзаменатори, які перевіряють відкриту
частину робіт учасників ЗНО з англійської
мови.
Організація та проведення експертизи
відкритої частини робіт учасників ЗНО з
української мови та літератури. Робота
пункту перевірки.
Організація та проведення експертизи
(апробації)
інтерактивних
електронних
підручників для загальноосвітніх навчальних
закладів (Наказ МОН України від 12.10.2015
№ 1069 «Про проведення апробації та
моніторингових
досліджень
якості
інтерактивного електронного посібника з
курсу
«Фінансова
грамотність»
для
загальноосвітніх навчальних закладів та
вищих навчальних закладів І-ІІ р. а. України у
2015/2016 – 2016/2017 навчальних роках»).
Надання методичної допомоги.
Підготовка експертів з української мови та
літератури. Організація онлайн роботи для
кандидатів у вчителі-екзаменатори, які
перевіряють відкриту частину робіт учасників
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На
замовлен
ня МОН,
ІМЗО

Холод О. В.

На
замовлен
ня МОН,
ІМЗО

Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.,
Опольський І. В.,
методисти
інституту

Згідно з
листами
ЛРЦОЯО

Опольський І. В.

Згідно з
листами
ЛРЦОЯО

Опольський І. В.

26.05 –
31.05

Вєтров І. В.,
Опольський І. В.

До 20.06

Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.,
Опольський І. В.,
методисти
інституту

Згідно з
листами
ЛРЦОЯО

Опольський І. В.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

ЗНО з української мови та літератури.
Підготовка експертів з англійської мови.
Організація онлайн роботи для кандидатів у
вчителі-екзаменатори,
які
перевіряють
відкриту частину робіт учасників ЗНО з
англійської мови.
Організація та проведення експертизи
(апробації) тестових завдань для наповнення
банку тестових завдань УЦОЯО.
Організація роботи експертів, які беруть
участь у розробці порогу «склав/не склав» із
української мови та літератури. Пробне
тестування.
Експертиза електронних версій проектів
підручників
для
учнів
9
класів
загальноосвітніх навчальних закладів, що
будуть
подаватись
для
проведення
конкурсного відбору.
Експертиза електронних версій проектів
підручників
для
учнів
1
класів
загальноосвітніх навчальних закладів, що
будуть
подаватись
для
проведення
конкурсного відбору.
Апробація тестових завдань з англійської
мови (аудіювання) для наповнення банку
тестів УЦОЯО.
Організація роботи експертів, які беруть
участь у розробці порогу «склав/не склав».
Пробне тестування.
Організація роботи експертів, які беруть
участь у розробці порогу «склав/не склав».
Основна та додаткова сесії.
Підготовка експертів з української мови та
літератури.
Навчальний
семінар
для
кандидатів у вчителі-екзаменатори, які
перевіряють відкриту частину робіт учасників
ЗНО з української мови та літератури.
Підготовка експертів з англійської мови.
Навчальний семінар для кандидатів у вчителіекзаменатори, які перевіряють відкриту
частину робіт учасників ЗНО з англійської
мови.
Організація та проведення експертизи
(апробації) навчальної літератури для
загальноосвітніх навчальних закладів. (Наказ
МОН
України).
Надання
методичної
допомоги.
Організація та проведення експертизи
(апробації)
інтерактивних
електронних
підручників для загальноосвітніх навчальних
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Згідно з
листами
ЛРЦОЯО

Опольський І. В.

Згідно з
листом
ЛРЦОЯО

Опольський І. В.,
методисти кабінету

Згідно з
листами
ЛРЦОЯО

Опольський І. В.,
методисти кабінету

Згідно з
Вєтров І. В.,
наказом
Мельник Н. А.,
МОН,
Опольський І. В.,
листами
методисти
ІМЗО
інституту
Згідно з
Вєтров І. В.,
наказом
Мельник Н. А.,
МОН,
Опольський І. В.,
листами
методисти
ІМЗО
інституту
Згідно з
Опольський І. В.,
листами
методисти кабінету
ЛРЦОЯО
Згідно з
Опольський І. В.,
листами
методисти кабінету
ЛРЦОЯО
Згідно з
Опольський І. В.,
листами
методисти кабінету
ЛРЦОЯО
Згідно з
листами
ЛРЦОЯО

Опольський І. В.

Згідно з
листами
ЛРЦОЯО

Шишко І. Г.

Згідно з
наказом
МОН,
листами
ДНУ
«ІМЗО»
Згідно з
наказом
МОН,

Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.,
Опольський І. В.,
методисти
інституту
Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.,
Опольський І. В.,

закладів. (Наказ МОН України). Надання
методичної допомоги.
28.

29.

30.

1.

2.

3.

4.

5.

листами
ДНУ
«ІМЗО»

Організація роботи щодо он-лайн-реєстрації
експертів – кандидатів в екзаменатори з
Згідно з
української мови та літератури, які
листом
перевірятимуть відкриту частину робіт ЛРЦОЯО
учасників ЗНО-2018.
Організація роботи щодо он-лайн-реєстрації
Згідно з
експертів – кандидатів в екзаменатори з
листом
англійської
мови,
які
перевірятимуть
ЛРЦОЯО
відкриту частину робіт учасників ЗНО-2018.
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників, Постійно
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Експертиза
якості освіти: експертиза електронних версій
підручників для учнів 1-х класів ЗНЗ».
6.3. Зовнішнє незалежне оцінювання
Навчально-методичні
вебінари
для
Згідно з
спеціалістів відділів, управлінь освіти
листами
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст
УЦОЯО,
обласного
підпорядкування,
методистів
ЛРЦОЯО,
районних, міських методичних кабінетів,
УОН
ОТГ із актуальних тем зовнішнього
РОДА
незалежного оцінювання.
Супровід мережевої методичної спільноти
«Спільнота методистів, які відповідають за
організацію та проведення моніторингових Постійно
досліджень, експертизи якості освіти та
зовнішнього незалежного оцінювання».
Супровід інформаційного середовища сайту
інституту в розділах «Зовнішнє незалежне Постійно
оцінювання».
Форум для спеціалістів відділів, управлінь
освіти райдержадміністрацій, виконкомів рад
міст обласного підпорядкування, методистів
Постійно
районних, міських методичних кабінетів із
теми
«Вступна
кампанія
до
вищих
навчальних закладів України у 2017 році».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
Постійно
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Зовнішнє
незалежне оцінювання у 2017 році».
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методисти
інституту

Опольський І. В.

Опольський І. В.

Шишко І. Г.

Вєтров І. В.,
Опольський І. В.,
методисти кабінету

Опольський І. В.,
методисти кабінету

Опольський І. В.

Опольський І. В.,
методисти кабінету

Опольський І. В.,
методисти кабінету

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Підготовка до
ЗНО: база тестових завдань. Тренувальне online тестування».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Наради,
навчальні семінари, вебінари з питань
організації та проведення у 2016-2017
навчальному році ЗНО, експертизи якості
освіти, моніторингу якості освіти».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Пробне
зовнішнє незалежне оцінювання у 2017 році».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «ЗНО:
українська література. Учням. Письменники,
якими їх не вивчають у школі».
Інструктивно-методична нарада для головних
спеціалістів, відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, представників ОТГ із питань
організації та проведення ЗНО.
Організація і проведення PR-кампанії щодо
умов, формату проведення ЗНО-2017 (Наказ
УОН РОДА та ЛРЦОЯО від 12.09.2016 №
428/124-о).
Організація
зовнішнього

та
проведення
пробного
незалежного
оцінювання
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Постійно

Опольський І. В.

Постійно

Опольський І. В.,
методисти кабінету

До 15.04

Опольський І. В.,
методисти кабінету

Постійно

Опольський І. В.

Згідно з
листом
ЛРЦОЯО

Вєтров І. В.,
Опольський І. В.

За
окремим
планом,
згідно з
листами
ЛРЦОЯО
10.01 31.01

Вєтров І. В.,
Опольський І. В.
Вєтров І. В.,
Опольський І. В.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

навчальних
досягнень
випускників
навчальних закладів системи загальної
середньої освіти в 2017 році (наказ УЦОЯО
від 11.10.2016 року № 170 «Про проведення
пробного
зовнішнього
незалежного
оцінювання в 2017 році»). Реєстрація
учасників.
Організація роботи з питань реєстрації
учасників ЗНО-2017.
Організація
роботи
інформаційноконсультаційного пункту на базі кабінету для
реєстрації учасників ЗНО-2017.
Організація
та
проведення
пробного
зовнішнього
незалежного
оцінювання
навчальних
досягнень
випускників
навчальних закладів системи загальної
середньої освіти в 2017 році (наказ УЦОЯО
від 11.10.2016 року № 170 «Про проведення
пробного
зовнішнього
незалежного
оцінювання в 2017 році»). Проведення
тестування.
Організація та проведення основної сесії
зовнішнього
незалежного
оцінювання
навчальних
досягнень
випускників
навчальних закладів системи загальної
середньої освіти в 2017 році (Наказ УОН
РОДА та ЛРЦОЯО від 12.09.2016 № 428/124о).
Навчальні
семінари
для
педагогічних
працівників,
які
працюватимуть
інструкторами під час проведення пробного
ЗНО-2017.
Навчальний семінар для керівників пунктів
пробного тестування.
Навчальний
семінар
для
помічників
керівників пунктів пробного тестування.
Організація та проведення додаткової сесії
зовнішнього
незалежного
оцінювання
навчальних
досягнень
випускників
навчальних закладів системи загальної
середньої освіти в 2017 році (Наказ УОН
РОДА та ЛРЦОЯО від 12.09.2016 № 428/124о). Реєстрація учасників.
Навчальні
семінари
для
педагогічних
працівників,
які
працюватимуть
інструкторами
під
час
проведення
сертифікаційного ЗНО-2017.
Навчальний семінар для керівників пунктів
сертифікаційного тестування.
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06.02 –
17.03

Вєтров І. В.,
Опольський І. В.

01.04
08.01

Вєтров І. В.,
Опольський І. В.

23.05
25.05
29.05
31.05

Вєтров І. В.,
Опольський І. В.

Згідно з
листами
ЛРЦОЯО

Опольський І. В.,
методисти кабінету

Згідно з
листами
ЛРЦОЯО
Згідно з
листами
ЛРЦОЯО

Опольський І. В.
Опольський І. В.

Згідно з
наказом
УЦОЯО

Вєтров І. В.,
Опольський І. В.

Згідно з
листами
ЛРЦОЯО

Опольський І. В.,
методисти кабінету

Згідно з
листами

Опольський І. В.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Навчальний семінар для уповноважених осіб
УЦОЯО.
Навчальний
семінар
для
помічників
керівників
пунктів
сертифікаційного
тестування.
Організація і проведення PR-кампанії щодо
умов, формату проведення ЗНО-2018 (Наказ
УОН РОДА та ЛРЦОЯО).

Організація та проведення навчальних
семінарів для вчителів української мови та
літератури
загальноосвітніх
навчальних
закладів із питань підготовки до проведення
державної підсумкової атестації у формі
зовнішнього
незалежного
оцінювання
«Підготовка вчителя та учня до виконання
тестових завдань у форматі зовнішнього
незалежного оцінювання».
Організація
та
проведення
пробного
зовнішнього
незалежного
оцінювання
навчальних
досягнень
випускників
навчальних закладів системи загальної
середньої освіти в 2018 році (наказ УЦОЯО
про проведення пробного зовнішнього
незалежного оцінювання в 2018 році).
PR-кампанія.
Реєстрація учасників.
Форум для спеціалістів відділів, управлінь
освіти райдержадміністрацій, виконкомів рад
міст обласного підпорядкування, методистів
районних, міських методичних кабінетів із
теми
«Вступна
кампанія
до
вищих
навчальних закладів у 2018 році».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Наради,
навчальні семінари, вебінари з питань
організації та проведення ЗНО, експертизи
якості освіти та моніторингу якості освіти у
2018 році».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
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ЛРЦОЯО
Згідно з
листами
ЛРЦОЯО
Згідно з
листами
ЛРЦОЯО
За
окремим
планом,
згідно з
листами
ЛРЦОЯО

Опольський І. В.
Опольський І. В.

Вєтров І. В.,
Опольський І. В.

Згідно з
листами
ВУО,
РММКЦ,
ОТГ

Опольський І. В.

За
окремим
планом,
згідно з
листами
ЛРЦОЯО

Вєтров І. В.,
Опольський І. В.

Постійно

Опольський І. В.,
методисти кабінету

Постійно

Опольський І. В.,
методисти кабінету

Постійно

Опольський І. В.,
методисти кабінету

підпорядкування,
методистів
районних,
міських методичних кабінетів, керівників,
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Пробне
зовнішнє незалежне оцінювання у 2018 році».
30. Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування,
методистів
районних,
Опольський І. В.,
Постійно
міських методичних кабінетів, керівників,
методисти кабінету
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, випускників із теми «Зовнішнє
незалежне оцінювання у 2018 році».
7. Формування єдиного освітнього інформаційного простору
7.1. Інформаційно-методичний супровід освітнього середовища регіону
1.
Забезпечення
діяльності
інформаційного Упродовж
Новак Ю. П.
середовища сайту інституту.
року
2.
Забезпечення
діяльності
інформаційноУпродовж
освітнього середовища веб-порталу «Освіта
Лимич М. А.
року
Рівненщини».
3.
Створення,
підтримка
та
наповнення
Басараба Н. А.,
мережевих методичних і педагогічних
Лимич М. А.,
Упродовж
спільнот, складових освітнього регіонального
Новак Ю. П.,
року
середовища.
працівники
інституту
4.
Навчання
педагогічних
та
науковопедагогічних
працівників
у
напрямі
Вєтров І. В.,
Упродовж
використання
ресурсів
інфомаційноМельник Н. А.,
року
комунікаційних технологій у професійній
Басараба Н. А.
діяльності.
5.
Оформлення, систематизація, зберігання
Басараба Н. А.,
відеоматеріалів для поповнення відеотеки та Упродовж
Лимич М. А.,
електронних банків даних.
року
працівники
інституту
6.
Систематизація матеріалів із розміщенням їх
Новак Ю. П.,
на сайті інституту та внесенням до медіатеки Упродовж
працівники
за
результатами
проведення
науковороку
інституту
практичних заходів працівниками інституту.
7.
Супровід
науково-методичних
інтернет- Упродовж
Лимич М. А.
заходів.
року
7.2. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних і
педагогічних працівників
1.
Проведення тематичних методичних заходів
для педагогічних працівників – слухачів Упродовж
Тимощук О. П.,
курсів підвищення кваліфікації за фаховими
року
Горницька О. В.
напрямами.
2.
Участь в інноваційних та дослідно- Упродовж
Басараба Н. А.,
експериментальних проектах.
року
Тимощук О. П.
3.
Координації діяльності методичних служб,
Мельник Н. А.,
Упродовж
проведення науково-методичних заходів у
Басараба Н. А.,
року
режимі онлайн.
методисти
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Проведення інструктивних і навчальних
Басараба Н. А.,
вебінарів,
інтернет-заходів
тощо
для Упродовж
працівники
педагогічних працівників у міжкурсовий
року
інституту
період.
5.
Проведення
науково-методичного
Басараба Н. А.,
Упродовж
консультування з використанням мережевих
працівники
року
технологій.
інституту
7.3. Розвиток дистанційної форми підвищення кваліфікації педпрацівників
1.
Супровід Рівненського регіонального центру
дистанційної науково-методичної підтримки Упродовж
Мельник Н. А.,
педагогічних
працівників
навчальних
року
Басараба Н. А.
закладів у міжатестаційний період.
2.
Забезпечення
діяльності
інформаційноУпродовж
Басараба Н. А.,
освітнього середовища сайту дистанційного
року
Горницька О. В.
навчання інституту.
3.
Координація створення та вдосконалення
електронних навчальних курсів дистанційного Упродовж
Басараба Н. А.,
підвищення
кваліфікації
керівних
та
року
Горницька О. В.
педагогічних працівників.
4.
Консультування
педпрацівників
щодо
упровадження технологій дистанційного Упродовж
Горницька О. В.
навчання в практику діяльності навчального
року
закладу.
7.4. Мережева підтримка професійних та учнівських конкурсів, проектів інформаційнокомунікаційного змісту
1.
Підтримка та супровід сесій Інтерактивної
09 – 21.01
школи творчого вчителя, які проходять у
Мельник Н. А.,
27.03 –
межах спільної з видавництвом «Ранок»
Басараба Н. А.
08.04
діяльності в галузі освіти.
2.
Регіональний освітній інтернет-марафон
Марченко О. М.,
Упродовж
«Поліські мережеві проекти 2017». Навчання
Тимощук О. П.,
року
педагогів створенню мережевих проектів.
Прокопчук Н. В.
3.
Супровід обласної учнівської ІнтернетМельник Н. А.,
школи.
Кузьмін О. Є.,
Упродовж
Басараба Н. А.,
року
методисти
РОІППО
4.
Інформаційні, організаційні заходи щодо
Упродовж
Мельник Н. А.,
підготовки та проведення конкурсів для
року
Басараба Н. А.
педагогів.
5.
Консультування учасників інтелектуальних
Упродовж
Мельник Н. А.,
змагань з використанням інформаційномісяця
Басараба Н. А.
комунікцаійних технологій.
8. Розвиток міжнародних та регіональних зв’язків.
Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими
організаціями в межах України
1.
Організація участі керівників ЗНЗ у
засіданнях Всеукраїнського клубу «Директор 30-31.03
Люшин М. О.
школи», яке проводить Асоціація керівників 02-03.11
шкіл України (м. Київ).
2.
Семінар з обміну педагогічним досвідом 25 – 29.03
Люшин М. О.,
4.

111

3.

4.

5.

6.

7.

працівників установ освіти, загальноосвітніх
навчальних закладів із теми «Культура
демократії
у
школах
як
феномен
європейського освітнього простору» (на базі
навчальних закладів Словаччини і Чехії).
Спільна діяльність з Українським відкритим
університетом
післядипломної
освіти
Всеукраїнської
громадської
організації
«Консорціум закладів післядипломної освіти»
тимчасових творчих колективів і робочих
груп з проблем:
- Науково-методичне
забезпечення
створення та функціонування інституційного
депозитарію.
- Інноваційні
технології
управління
системою післядипломної педагогічної освіти Упродовж
в умовах суспільних змін.
року
- Створення Банку науково-методичного і
навчально-методичного
забезпечення
діяльності закладів ППО.
- Підготовка керівників опорних шкіл в
системі післядипломної педагогічної освіти
до управління освітніми округами.
- Підготовка
нормативно-правових
документів у галузі освіти.
- Створення
єдиної
електронноінформаційної мережі закладів ППО.
Постійно діючий вебінар для педагогів, що
працюють з обдарованими дітьми з загальної
теми «Особливості діагностики загальної Березень
обдарованості дітей та молоді в процесі Травень
здійснення їх навчання та виховання» (у Жовтень
рамках співпраці Інститутом обдарованої
дитини).
Тренінг
із
національно-патріотичного
виховання для педагогічних працівників
експериментальних навчальних закладів (у
рамках співпраці з Інститутом проблем
виховання за результатами НДР на тему Грудень
«Виховання
моральної
самосвідомості
зростаючої особистості в позакласній
діяльності
загальноосвітніх
навчальних
закладів».
Співпраця з ВБО «Український фонд
«Благополуччя дітей» у партнерстві з
Представництвом Міжнародної організації з
міграції (МОМ) в Україні щодо питань Упродовж
реалізації програми виховної роботи з учнями
року
щодо питань протидії торгівлі людьми
«Особиста
гідність.
Безпека
життя.
Громадянська позиція».
Співпраця з Міжнародною громадською Упродовж
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Климко Л. В.

Гавлітіна Т. М.

Власюк О. В.
Андрощук І. М.
Башинська А. І.,
Тригубець Г. Є.,
Філіпова З. О.
Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.
Мельник Н. А.
Вєтров І. В.

Демченко В. В.,
Басараба Н. А.

Гавлітіна Т. М.,
Тригубець Г. Є.,
Гавриш Н. П.

Гавриш Н. П.

Гавриш Н. П.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

організацією «Рада Сімей України» із питань
підтримки організації сімейно-родинного
виховання особистості в освітніх закладах
області.
Співпраця з французькою асоціацією AGIR
(м. Гренобль):
- консультація
з
представниками
французької сторони щодо спільних дій;
- узгодження плану роботи на 2017 рік;
- робота експертів та волонтерів асоціації
AGIR (Гренобль, Франція).
Співпраця з громадською організацією
«Французький Альянс» м. Рівне.
«Круглий стіл» спільно із Київським ІППО
Університету ім. Б.Грінченка «Діяльність
закладу ППО щодо розвитку професійної
майстерності
працівників
в
умовах
реформування галузі» (на базі Рівненського
ОІППО).
«Круглий стіл» спільно із Київським ІППО
Університету ім. Б.Грінченка «Діяльність
закладу ППО щодо розвитку професійної
майстерності
працівників
в
умовах
реформування галузі» (на базі Київського
ІППО).
Міжрегіональний «круглий стіл» спільно зі
Львівський ОІППО «Підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів в умовах інформаційноосвітнього середовища регіону» (на базі
Рівненського ОІППО).
«Круглий стіл» спільно із ЧОІППО
«Використання ІТ-технологій у системі
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів»
(на базі Чернігівського ОІППО).
«Круглий стіл» спільно із Чернігівським
ОІППО «Удосконалення системи підготовки
педагогічних кадрів в умовах методичного
сервісу територіальних одиниць» (на базі
Рівненського ОІППО).
Міжрегіональний
науково-методичний
семінар КВНЗ Київської обласної ради
«Академія неперервної освіти» «Освітній
округ як інноваційна модель розвитку освітніх
систем територіальних громад» (на базі
навчальних закладів Київської області).
Міжрегіональний «круглий стіл» спільно зі
Львівський ОІППО «Підготовка вчителя в
умовах децентралізації освіти» (на базі
Львівського ОІППО).
Міжрегіональний
науково-методичний
семінар КВНЗ Київської обласної ради
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року

Січеньтравень

Чумак Н. П.

Січеньлютий

Чумак Н. П.

03.03

Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.

31.03

Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.

Квітень

Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.

Травень

Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.

Червень

Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.

Червень

Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.

Вересень

Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.

Жовтень

Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

«Академія неперервної освіти» «Освітній
округ як інноваційна модель розвитку освітніх
систем територіальних громад» (на базі
навчальних закладів Рівненської області).
Співпраця з Національним університетом
«Острозька
академія»,
Міжнародним
економіко-гуманітарним університетом імені
академіка С. Дем’янчука, Рівненським
державним гуманітарним університетом,
Чернігівським ОІППО, Волинським ОІППО
та Львівським ОІППО. Спільні конференції,
семінари. Залучення науковців до проведення
навчальних занять.
Міжрегіональна творча група «Використання
здоров’язбережувальних технологій в процесі
здійснення літературної освіти» (Львів,
Чернігів, Рівне).
Міжкафедральний семінар «Використання
інноваційних методик і технологій у процесі
здійснення
мовно-літературної
освіти»
(кафедра української мови і літератури
Національного
університету
«Острозька
академія»; кафедра української мови та
методики
викладання
Міжнародного
економіко-гуманітарного універститету ім.
академіка С. Дем’янчука; кафедра методики
викладання і культури української мови
Рівненського
державного
гуманітарного
університету).
Співпраця з Громадським об’єднанням
«Рівне-ТАКМЕД» (координатору ГО «РівнеТАКМЕД» Тетяна Воронцова, волонтери
Шевчук Оксана та Іващук Тетяня) з питань
тактичної медицини та надання домедичної
допомоги постраждалим.
Співпраця
з
Інститутом
спеціальної
педагогіки НАПН України (участь у
конференціях, вебінарах тощо)
Співпраця з лабораторією теорії і методології
психологічних
досліджень
Інституту
психології ім. І. Г. Костюка (робота у складі
групи «Школа діалогу культур» участь у
конференціях, вебінарах тощо).
Співпраця з обласним Центром психічного
здоров’я населення (круглі столи, практичні
заняття).
Співпраця з Рівненським обласним центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(круглі столи, практичні заняття, лекції,
тренінги).
Співпраця
з
Українським
інститутом
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Упродовж
року

Лавренчук В. П.

Жовтень

Лавренчук В. П.

Жовтень

Лавренчук В. П.

Упродовж
року

Харченко Н. Б.

Упродовж
року

Савчук Л. О.

Упродовж
року

Вронська В. М.

Упродовж
року

Гурнік Л. В.

Упродовж
року

Папуша В. В.

Упродовж

Фурман В. К.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.
35.

36.

37.

вивчення Голокосту «Ткума», музеєм
«Пам’ять єврейського народу та Голокост в
Україні»,
Голландського
єврейського
гуманітарного фонду «Dutch Fund» «Уроки
війни та Голокосту-уроки толерантності».
Співпраця з представниками методичних
відділів видавництв Oxford University Press
MMPublications, Pearson Longman, Macmillan
Education, Британською та Американською
Радами в Україні щодо проведення заходів
для вчителів англійської мови в рамках
Національної
програми
вивчення
та
популяризації іноземних мов Go Global.
Співпраця з представниками Рівненської
громадської
професійної
організації
«Асоціація вчителів англійської мови»
(TESOL-Ukraine).
Співпраця з представниками Рівненської
громадської організації «Асоціація вчителів
німецької мови» (AUG-Ukraine).
Співпраця з Гете – інститутом в Україні,
проведення різноманітних заходів для
вчителів
німецької
області
(семінари,
конференції,
стажування,
підвищення
кваліфікації у Німеччині).
Онлайн-семінар «Розвиток методологічної
культури: сучасні наукові підходи» з
кафедрою
освітнього
менеджменту
Дніпропетровського ОІППО.
Міжкафедральна зустріч РОІППО, ВОІППО,
ХОІППО.
Співпраця з Інститутом права НУВГП із
проблем правових аспектів управління та з
неурядовими організаціями («Фундацією
імені Князів-благодійників Острозьких»,
«Проекти,
громади,
донори»;
ГО
«Мнемоніка», ГО «Світас») із питань
написання спільних проектів.
Співпраця із членами спілки письменників
України Рівненської обласної організації.
Співпраця
із
Рівненським
обласним
об’єднанням
ВУТ
«Просвіта»
ім. Т. Шевченка.
Співпраця
із
Рівненською
обласною
організацією Національної спілки краєзнавців
України.
Співпраця
із
обласними
інститутами
післядипломної педагогічної освіти, вищими
навчальними закладами, інститутами НАПН,
науковими
установами,
видавництвами
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року

Братасюк Н. П.
Авдимирець Л. А.

Упродовж
року

Кукла О. В.

Упродовж
року

Кукла О. В.

Упродовж
року

Кушнерук Р. І.

Упродовж
року

Кушнерук Р. І.

Березень,
квітень

Лютко О. М.,
Тригубець Г. Є.

Упродовж
року

Вєтров І. В.

Упродовж
року

Долід В. В.

Упродовж
року

Лавренчук В. П.

Упродовж
року

Вєтров І. В.

Упродовж
року

Вєтров І. В.,
Мельник Н. А.,
Фурман В. К.,
Власюк О. В.

Упродовж
року

Вєтров І. В.

(згідно з угодами).

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

9. Інформаційно-видавнича діяльність
9.1. Посібники, підручники, програми, методичні рекомендації тощо
Підручник з французької мови, 7 клас.
Січень –
Чумак Н. П.
липень
Електронний науково-педагогічний журнал
Щомісяця Лавренчук М. В.
«Філологічний Олімп».
Спецкурс
«Фінансова
мотивація
для
До 20.01
Степанюк Н. А.
конкурентоспроможності педагогів».
Інформаційно-аналітичний
збірник
«Моніторинг стану позашкільної освіти та
позакласної роботи в загальноосвітніх До 10.02
Холод О. В.
навчальних закладах. ІV етап» (розміщення в
електронному освітньому просторі).
Інформаційно-аналітичний
збірник
«Моніторинг стану превентивної освіти в
До 10.02
Холод О. В.
загальноосвітніх навчальних закладах. ІV
етап».
Інформаційно-аналітичний вісник «Адаптація
До 28.02
Шишко І. Г.
молодого вчителя до шкільного середовища».
Науково-методичний
посібник
«Здоров’язбережувальні
технології
в До 27.03
Фадєєва Н. В.
початковій школі».
Спецкурс «Запобігання та протидія корупції в
До 01.03 Мошковська Г. К.
закладах освіти».
Методичний альманах «Виховний вернісаж»,
До 20.04
Гавриш Н. П.
І випуск.
Посібник «Причини поведінкових розладів
До 20.04
Вронська В. М.
дітей з особливими освітніми потребами».
Монографія «Український політикум Волині
у 1920-х роках: ідеологія, структура, До 28.04
Власюк О. В.
діяльність».
Спецвипуск «Фізика для фізиків», № 17.
До 30.04
Трофімчук А. Б.
Вісник кафедри педагогіки, психології та
До 30.04
Гурнік Л. В.
корекційної освіти № 20.
Спецкурс
«Практичний
курс
основ
ораторського
мистецтва
науково- До 01.05
Андрощук І. М.
педагогічного працівника».
Посібник «Самовдосконалення особистості
До 10.05. Ковалевська О. Г.
як ключ до успіху».
Посібник
«Розв'язування
задач
із
До 20.05
Позднякова Т. Є.
молекулярної біології».
Анотований
каталог
ХІV обласного
Мельник Н. А.,
конкурсу-ярмарку педагогічної творчості До 20.05
Ніколайчук Т. А.
«Педагогічні здобутки освітян Рівненщини».
Посібник «Розробка та опис фестивальпроекту як інноваційного методу навчання До 30.05
Смольська Л. М.
дорослих».
Аналітичні матеріали за результатами ІІІ і ІV
Кузьмін О. Є.,
етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із До 31.05
Гурова Н. В.
базових дисциплін і ІІІ етапу олімпіади «Юне
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.

обдарування»,
турнірів,
конкурсів
до
інформаційно-аналітичного
збірника
управління освіти і науки Рівненської
обласної державної адміністрації.
Підготовка аналітичного та статистичного
звітів щодо діяльності психологічної служби
області упродовж 2016-2017 навчального
року.
Посібник «Духовно-моральний розвиток
особистості
в
умовах
сучасної
соціокультурної реальності».
Методичні рекомендації щодо організації
виховного процесу в 2017-2018 навчальному
році.
Методичні
рекомендації
«Маркетингове
планування діяльності загальноосвітнього
навчального закладу».
Методичні рекомендації щодо вивчення
математики, фізики та астрономії у 2017-2018
навчальному році.
Методичні рекомендації для педагогічних
працівників шкіл-інтернатів області до
початку нового навчального року.
Методичні рекомендації щодо організації
навчання дітей з особливими освітніми
потребами в інклюзивному класі.
Методичні рекомендації щодо вивчення
біології, екології, природознавства та основ
здоров'я, хімії, географії, економіки, фізичної
культури у 2017-2018 навчальному році.
Методичні
рекомендації
«Особливості
діяльності базових шкіл на сучасному етапі».
Посібник «Корекційна робота з формування
комунікативних умінь у дошкільників».
Методичні рекомендації щодо організації
методичного забезпечення та вивчення у
2017-2017 навчальному році предметів
суспільно-гуманітарного циклу.
Методичні рекомендації щодо організації
методичного забезпечення та вивчення
української мови і літератури в 2017-2018
навчальному році.
Методичні рекомендації щодо організації
позашкільної освіти та науково-методичного
супроводу професійного розвитку педагогів
позашкільних навчальних закладах у 20172018 навчальному році.
Методичні рекомендації щодо навчання
інформатики в початковій школі в 2017-2018
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10.06

Прокопчук Н. В.,
Абрамович Т. В.

До 12.06

Ковбасюк Т. Л.
Овадюк О. О.

До 15.06

Гавриш Н. П.

До 15.06

Климко Л. В.

До 15.06

Пекарська Л. В.,
Мельник Г. М.,
Трофімчук А. Б.,

До 15.06

Гузь Н. Л.

До 15.06

Козловська С. С.

До 15.06

Лис Ю. В.,
Шагієва Р. Р.,
Нестерук Г. О.,
Медведчук Л. І.,
Дубенчук А. І.

До 15.06

Башинська А. І.

До 15.06

Савчук Л. О.

До 15.06

Фурман В. К.,
Братасюк Н. П.,
Авдимирець Л. А.,
Кукла О. В.,
Кушнерук Р. І.

До 15.06

Піддубний М. А.

До 15.06

Давидюк Н. Ю.

До 15.06

Тимощук О. П.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.
48.
49.

навчальному році.
Методичні рекомендації щодо використання
інформаційно-комунікаційних технологій у
професійній діяльності педагога.
Методичні рекомендації щодо розбудови
інформаційно-освітнього середовища ЗНЗ із
використанням технологій дистанційного
навчання.
Методичні рекомендації «Альтернативні
форми оцінювання навчальних досягнень
молодших школярів в умовах безбальної
оцінки».
Методичні рекомендації щодо науковометодичного
супроводу
інноваційної
діяльності у навчальних закладах області.
Методичні рекомендації щодо організації
діяльності музеїв навчальних закладів в 20172018 навчальному році.
Методичні рекомендації щодо організації
навчально-виховного процесу початкової
школи в 2017-2018 навчальному році.
Методичні рекомендації щодо формування
професійної
компетентності
вчителів
початкових класів в умовах нових освітніх
орієнтирів.
Методичні рекомендації щодо організації
освітньої роботи в дошкільних навчальних
закладах у 2017-2018 навчальному році.
Методичні
рекомендації
«Особливості
навчання
предметів
освітньої
галузі
«Мистецтво» у 2017-2018 навчальному році».
Методичні рекомендації щодо організації
позашкільної освіти та науково-методичного
супроводу професійного розвитку педагогів
позашкільних навчальних закладів у 20172018 навчальному році.
Методичні рекомендації щодо вивчення
предметів трудового навчання, технологій,
креслення та інформатики у 2017-2018
навчальному році.
Методичні рекомендації з питань організації
роботи з обдарованими учнями у 2017-2018
навчальному році в умовах децентралізації
галузі освіти.
Методичні рекомендації щодо організації
навчально-виховного процесу в 2017-2018
навчальному році.
Довідник «Географія в таблицях і цифрах».
Електронний
посібник
«Нетрадиційні
технології з розвитку дрібної моторики».
Методичні рекомендації щодо відзначення у
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До 15.06

Басараба Н. А.

До 15.06

Горницька О. В.

До 15.06

Салтишева В. М.

До 15.06

Тригубець Г. Є.

До 15.06

Мінакова Н. Г.

До 15.06

Салтишева В. М.

До 15.06

Андрійчук В. В.

До 15.06

Шишолік Л. А.

До 15.06

Томецька О. М.,
Моторна О. С.

До 15.06

Давидюк Н. Ю.

До 15.06

Сорочиц А. С.,
Люшина В. М.,
Буняк В. О.

До 15.06

Кузьмін О. Є.

До 20.06

Мельник Н. А.,
Власюк О. В.

До 20.06

Лис Ю. В.

До 20.06

Яценюк Л. І.

До 20.06

Фурман В. К.,

66.

навчальних закладах області 500-річчя
Реформації.
Методичний
посібник
«Практикум
розв'язування
олімпіадних
задач
із
інформаційних технологій».
Науково-методичний посібник «Педагогічні
умови формування гуманних взаємовідносин
вчителя та учнів у початковій школі як
основа
гуманізації
навчально-виховного
процесу».
Методичні рекомендації «Конструювання
інтерактивного уроку фізики за методикою
В. Шарко».
Посібник «Готуємось до районних, міських
олімпіад з математики».
Посібник
«Розвиток
професійної
компетентності працівників позашкільних
навчальних закладів в умовах школи
новаторства».
Посібник «Основи екології вірусів та
епідеміологія вірусних інфекцій».
Інформаційно-аналітичний
вісник
«Експертиза електронних версій проектів
підручників
для
учнів
9
класів
загальноосвітніх навчальних закладів».
Інформаційний
вісник
«Експертиза
(апробація)
якості
інтерактивного
електронного посібника з курсу «Фінансова
грамотність» для учнів загальноосвітніх
навчальних закладів».
Інформаційний
вісник
«До
вершин
досконалості».
Методичні
рекомендації
«Застосування
інноваційних технологій в практичній
діяльності вчителя у 2017-2018 навчальному
році».
Спецвипуск «Фізика для фізиків», № 18.
Методичні рекомендації щодо планування
діяльності психологічної служби Рівненської
області на 2017-2018 навчальний рік.
Підручник з французької мови для 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів.
Зошит з французької мови для 8 класу
загальноосвітніх навчальних закладів.
Зошит для контрольних робіт із зарубіжної
літератури. 9 клас.
Посібник
«Основи
візуального
програмування».
Спецкурс «Управління проектами».

67.

Навчально-методичний

50.

51.

52.

53.
54.

55.
56.

57.

58.
59.

60.
61.

62.
63.
64.
65.

посібник

для
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Братасюк Н. П.,
Авдимирець Л. А.
До 24.06

Бичковський С. О.

До 24.06

Тищенко Л. Р.

До 25.06

Харченко Н. Б.

До 30.06

Пекарська Л. В.,
Мельник Г. М.

До 30.06

Давидюк Н. Ю.

До 01.07

Харченко Н. Б.

До 20.07

Шишко І. Г.

До 20.07

Холод О. В.

До 30.07

Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.

19.08

Томецька О. М.,
Моторна О. С.

До 30.08

Трофімчук А. Б.

30.08

Прокопчук Н. В.

До 01.09

Чумак Н. П.

До 01.09

Чумак Н. П.

До 01.09

Лавренчук В. П.

До 01.09

Буняк В. О.

До 01.09
До 10.09

Долід В. В.,
Тригубець Г. Є.
Лавренчук М. В.

68.

69.
70.

71.
72.

73.
74.

контролю рівня навченості учнів у 9 класі із
зарубіжної літератури.
Посібник
«Інноваційна
діяльність
громадсько-активних
шкіл
Рівненщини:
проектний менеджмент».
Методичні рекомендації «Інтертекстуальний
аналіз художнього твору».
Посібник
«Формування
ключових
компетентностей обдарованої дитини в
умовах нової української школи».
Монографія «Міграція в процесі глобалізації:
причини, наслідки, можливості управління»
Вісник
«Упровадження
сучасних
педагогічних технологій у навчальновиховний процес дошкільного навчального
закладу».
Методичний альманах «Виховний вернісаж».
ІІ випуск.
Спецвипуск «Фізика для фізиків», № 19.

До 25.09

Климко Л. В.,
Люшин М. О.

До 25.10

Лавренчук М. В.

До 30.11

Кузьмін О. Є.

До 20.12

Степанюк Н. А.

До 22.12

Шишолік Л. А.

До 25.12

Гавриш Н. П.

До 30.12

Трофімчук А. Б.

Посібник «Індивідуальні програми розвитку
До 30.12
Демченко В. В.
обдарувань у дітей».
76. Посібник
«Структурно-логічні
схеми
До 31.12
Шагієва Р. Р.
«Основи системної біології».
77. Підручник «Французька мова для 9 класу Упродовж
Чумак Н. П.
загальноосвітніх навчальних закладів».
року
9.2. Публікації в журналі «Нова педагогічна думка» та інших фахових виданнях
1.
Стаття «Пошук механізмів здійснення
До 01.01
Лютко О. М.
мотивації трудової поведінки педагогів.
2.
Стаття
«Конструктор
уроку
за
До 30.01
Лавренчук М. В.
біоадекватними технологіями».
3.
Стаття
«Особливості
використання
мультимедійних засобів у процесі підготовки
молодших спеціалістів до роботи в системі
До 30.01
Юзик О. П.
інклюзивної освіти» (науковий журнал, що
входить в науково-метричну базу Index
Copernicus).
4.
Стаття
«Психологічний
супровід
професійного розвитку медичних сестер ДНЗ
До 01.02
Вронська В. М.
в системі ППО» (журнал «Педагогічні науки
та освіта»).
5.
Стаття «Методи управління мотивацією
педагогічної
діяльності»
(науковоДо 01.02
Лютко О. М.
методичний журнал «Управління школою»
вид. гр. «Основа»).
6.
Стаття «Соціально-культурна специфіка
мовленнєвого
спілкування: До 23.02
Лавренчук В. П.
психолінгвістичний підхід».
7.
Стаття
«Стратегії
долання
труднощів
До 25.02
Смольська Л. М.
педагога як його вміння жити».
8.
Стаття «Формування професійних навиків До 28.02
Абрамович Т. В.
75.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

соціального педагога під час проходження
КПК» (журнал «Науковий огляд», м. Київ).
Стаття «Виховання характеру особистості як
проблема педагогічної психології» (Вісник
кафедри).
Стаття
«Дистанційне
навчання
у
післядипломній педагогічній освіті: стан,
проблеми та перспективи».
Стаття
«Акмеологічні
інваріанти
професіоналізму фахівця системи освіти»
(фаховий журнал).
Стаття «Етнопедагогічні засади формування
ціннісно-орієнтаційних
ставлень
особистості».
Стаття
«Формування
громадянської
компетентності молодших школярів» (Вісник
кафедри).
Стаття «Огляд діяльності громадськоактивних шкіл Рівненщини в рамках
реалізації програми «Школа як осередок
розвитку
громади»
(до
навчальнометодичного посібника «Школа як осередок
розвитку громади: досвід формування
освітньої політики в контексті децентралізації
та інших змін»).
Стаття «Ефекти психологічного впливу –
евристики, які не дають нам раціонально
сприймати дійсність» (Вісник кафедри).
Стаття «Модель розвитку ІКК учителів
математики у системі післядипломної
педагогічної освіти».
Стаття «Нетрадиційні технології з розвитку
дрібної моторики» (Вісник кафедри).
Стаття «Освітній округ як інноваційна модель
розвитку освітніх систем територіальних
громад».
Стаття «Аналіз рівня працездатності учнів
ЗНЗ Рівненської області в період 2006 – 2015
року».
Стаття «Оптимізація педагогічного процесу в
ДНЗ із метою забезпечення успішної
соціалізації дітей дошкільного віку».
Стаття «Використання сервісів мережі
Інтернет в контурі ДЕР
«Освітньоінформаційне
середовище
як
фактор
цілісного розвитку особистості».
Стаття
«Науково-методична
підтримка
освітньої діяльності навчального закладу на
засадах
сталого
розвитку
сучасного
суспільства» (науково-методичний журнал
«Управління школою» видавничої групи
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До 28.02

Ковбасюк Т. Л.

До 29.02

Бичковський С. О.

До 15.03

Ковбасюк Т. Л.

До 15.03

Овадюк О. О.

До 15.03

Олійник І. М.

До 15.03

Климко Л. В.

До 20.03

Ковалевська О. Г.

До 24.03

Крутова Н. І.

До 25.03

Яценюк Л. І.

До 25.03

Мельник Н. А.

До 30.03

Петришин П. В.

До 30.03

Гурнік Л. В.

До 30.03

Тимощук О. П.

До 31.03

Люшин М. О.

23.
24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.

«Основа»).
Стаття «Застосування математичних методів
до задач економічного змісту» (8, 9 клас).
Стаття «Техніки арт-терапії як складова
здоров’язбережувальних
технологій
у
початковій та дошкільній ланці» (Вісник
кафедри).
Стаття «Актуалізація досвіду педологів у
практиці взаємодії школи і сім’ї» (журнал
«Інноватика у вихованні»).
Стаття «Актуальні проблеми організації
виховного процесу в сучасній початковій
школі: новітні підходи».
Стаття «Міграція в умовах глобалізації»
(журнал «Ефективна економіка» ISSN 23072105).
Стаття «Медіаосвіта та медіаграмотність: до
проблеми визначення термінів».
Стаття «Сімейна економіка: економічне
виховання малюків» (Вісник кафедри).
Стаття «Таємниці аутизму» (Вісник кафедри).
Стаття «Виховний потенціал позашкільних
навчальних закладів».
Стаття
«Формування
ключових
компетентностей учнів молодших класів»
(Вісник кафедри).
Стаття «Розвиток турботливого мислення
учасників
освітнього
простору
як
конкретизація гуманістичного напрямку в
педагогіці».
Стаття «Оригамі – новий напрям у арттерапії» (Вісник кафедри).
Стаття «Формування ціннісних ставлень
особистості як основа для щасливого
особистого життя та успішної взаємодії з
суспільством».
Стаття «Компетентнісний підхід у навчанні
математики учнів початкової школи» (Вісник
кафедри).
Стаття «Руханки як основа рухового режиму
на уроці» (Вісник кафедри).
Стаття «Психологічні аспекти педагогічної
культури батьків» (Вісник кафедри).
Стаття «Використання ігрових технологій на
уроках економіки».
Стаття «Роль та місце евфемізмів у системі
номінативних
засобів
англійської
та
української мов».
Стаття «Виховний потенціал позашкільних
навчальних закладів».
Стаття «Музеї загальноосвітніх навчальних
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До 01.04

Мельник Г. М.

До 05.04

Фадєєва Н. В.

До 10.04

Шпичак І. П.

До 15.04

Цимбалюк І. М.

До 15.04

Степанюк Н. А.

До 20.04

Гуріна А. А.

До 20.04

Гурнік Л. В.

До 20.04

Савчук Л. О.

До 20.04

Давидюк Н. Ю.

До 20.04

Олійник І. М.

До 23.04

Смольська Л. М.

До 25.04

Кравчук Н. В.

До 26.04

Гавриш Н. П.

До 30.04

Тищенко Л. Р.

До 30.04

Фадєєва Н. В.

До 15.05

Цимбалюк І. М.

До 20.05

Медведчук Л. І.

До 24. 05

Саприкіна О. П.

До 30.05

Давидюк Н. Ю.

До 30.05

Мінакова Н. Г.

43.

44.
45.

46.

47.
48.
49.

50.

51.
52.
53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.

закладів на карті Рівненщини: завдання,
проблеми, досвід».
Стаття
«Здоров’язбережувальне
освітнє
середовище ІППО та принципи його
проектування».
Стаття «Як уникнути «підводних каменів»
при плануванні часу» (Вісник кафедри).
Стаття «Розвиток Римо-католицької церкви в
сучасній Україні: особливості партикулярної
реорганізації 1990-х – поч. 2000-х р» (ІІ
частина).
Стаття «Шляхи формування інформаційної
культури
директора
ЗНЗ
(науковометодичний журнал «Нова педагогічна
думка»).
Стаття «Олімпіади з інформатики: стан,
проблеми, перспективи».
Стаття «Психологізація освіти: гармонія
турботи як мистецтво і технологія».
Стаття
«Критерії,
показники
та
характеристика
рівнів
розвитку
інформаційно-комунікаційної компетентності
вчителів математики».
Стаття «Застосування ігрової терапії у
виховній роботі шкіл-інтернатів» (Вісник
кафедри).
Стаття «Порушення харчової поведінки в
підлітковому віці» (Вісник кафедри).
Стаття «Особистісно зорієнтоване навчання
на уроках словесності».
Стаття «Хмаринки слів» як новий цифровий
інструментарій сучасного вчителя».
Стаття «Функціонування Відділу у справах
репатріації
на
Рівненщині»
(Вісник
Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Серія «Історія»).
Стаття «Маркетингова технологія управління
навчальним
закладом
в
умовах
децентралізації».
Стаття «Інноваційні тенденції професійного
розвитку педагогів у контексті модернізації
неперервної педагогічної освіти».
Стаття «Міграційні процеси в освіті:
українські
реалії»
(науковий
збірник
«Наукові записки Львівського університету
бізнесу та права» ISSN 978-617-7363-19-3).
Стаття «Застосування лонгрід технології на
уроках музичного мистецтва» (видавництво
«Шкільний світ»).
Стаття «Дидактичні можливості інструментів
візуалізації навчальної інформації».
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До 30.05

Олійник І. М.

До 30.05

Ковалевська О. Г.

До 01.06

Паніна Л. А.

До 01.06

Ворон О. Г.

До 01.06

Буняк В. О.

До 15.06

Смольська Л. М.

До 16.06

Крутова Н. І.

До 21.06

Кравчук Н. В.

До 27.06

Шевчук Ю. С.

До 30.06

Мельникович Г. Г.

До 30.06

Тимчина В. І.,
Тимчина Н. С.

До 01.07

Данильчук В. Р.

До 10.07

Тригубець Г. Є.

До 10.09

Ковбасюк Т. Л.

До 20.09

Степанюк Н. А.

До 28.09

Томецька О. М.,
Моторна О. С.

До 29.09

Марченко О. М.

60.
61.

62.
63.

64.
65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.
73.

74.

75.

76.
77.
78.

Стаття «Базові компоненти професійної
діяльності соціального педагога».
Стаття «Концептуальний підхід до реалізації
рівнів фізичних факторів у комп’ютерних
класах».
Стаття «Як навчити дітей вчитися?» (фахове
видання).
Стаття «Пріоритетність компетентнісного
підходу у змісті шкільної географічної
освіти».
Стаття «Інформаційна культура педагога».
Стаття «Інтернет-ресурси в роботі вчителя
інформатики».
Стаття «Від безпеки до процвітання:
біоенергетичний підхід у навчанні та
вихованні».
Стаття «Проблеми розвитку інформаційнокомунікаційної
компетентності
вчителів
математики
в
теорії
і
практиці
післядипломної освіти».
Стаття
«Використання
математичного
моделювання при розв’язуванні економічних
задач» (10, 11 клас).
Стаття
«Дослідно-експериментальна
діяльність у навчальних закладах регіону: з
досвіду роботи».
Стаття «Проблеми виховання дітей у
педагогічних
працях
В.
Ф. Шмідт»
(міжнародний
науковий
журнал
«ScienceRise»).
Стаття «Формування просторової компетенції
в учнів 6-7 класів на уроках історії»
(«Український педагогічний журнал»).
Стаття «Формування гендерно-освітнього
простору навчального закладу».
Стаття
«Використання
інноваційних
технологій в позашкільних навчальних
закладах» (Вісник кафедри).
Стаття «Формування просторової компетенції
в учнів 6-7 класів на уроках історії»
(«Український педагогічний журнал»).
Стаття
«Інноваційні
технології
документаційного
забезпечення
якості
управління
ЗНЗ»
(науково-методичний
журнал «Нова педагогічна думка»)
Стаття «Шляхи підвищення якості хімічної
освіти».
Стаття «Вплив цивілізаційних процесів на
освіту».
Стаття
«Британці
та
португальці:
порівняльний аналіз суспільної реакції на
124

До 30.09

Абрамович Т. В.

До 10.10

Кирилецька Т. В.

До 10.10

Савчук Л. О.

До 20.10

Лис Ю. В.

До 30.10

Тимчина Н. С.

До 30.10

Тимчина В. І.

До 30.10

Смольська Л. М.

До 01.11

Крутова Н. І.

До 12.11

Мельник Г. М.

До 20.11

Тригубець Г. Є.

До 25.11

Шпичак І. П.

До 30.11

Люшин М. О.

До 30.11

Мінакова Н. Г.

До 30.11

Кравчук Н. В.

До 30.11

Люшин М. О.

До 01.12

Ворон О. Г.

До 20.12

Нестерук Г. О.

До 30.12

Долід В. В.

До 30.12

Долід В. В.

79.
80.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

ультиматум 1890 р.».
Стаття «Проблеми діагностування ранньої та
До 30.12
академічної обдарованості у дітей».
Стаття «Функціональна неграмотність –
виклик технократичного, інформаційного До 30.12
суспільства в умовах глобалізації».
9.3. Виставкова діяльність
Участь у Восьмій Міжнародній виставці
16 – 18.03
«Сучасні заклади освіти – 2017» (м. Київ).
Участь у Дев’ятій міжнародній виставці
24 – 26.10
«Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ).
Інформаційний огляд «За сторінками «Нової Упродовж
педагогічної думки».
року
10. Робота бібліотеки
Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
- Дні бібліографії.
10 – 16.01
- Дні інформації.
17 – 24.01
Популяризація
суспільно-політичної
літератури.
Виставки-перегляди:
- «Нам берегти тебе, Соборну і єдину» (до
20.01
Дня Соборності України);
- «Крути: незгасна пам'ять і урок сьогодні»
27.01
(до Дня пам’яті Героїв Крут).
Тематичні виставки:
- «Державні символи України» до 25-річчя 16 – 31.01
з дня ухвали Державного гімну України та
Державного прапору України;
- «Над святою пам’яттю схилися тих, хто 27 – 31.01
безневинно полягли» (до Міжнародного
Дня пам’яті жертв Голокосту).
Інформаційний огляд:
- до 420 річниці від дня народження Петра
11.01
Симеоновича
Могили
(1597 – 1647),
українського
релігійного
діяча
і
просвітителя.
Бібліографічний огляд:
- «З глибин століть твій образ вирина» (до
20.01
Дня Соборності України).
Популяризація художньої літератури.
Інформаційні огляди:
- до 80 річниці від дня народження
13.01
Є. П. Гуцала (1937 – 1995), українського
письменника;
- до 135 річниці від дня народження Івана
16.01
Огієнка,
мовознавця,
письменника,
державного діяча;
- до 395 річниці від дня народження Жана
17.01
Батіста
Мольєра
(1622 – 1673),
французького драматурга і громадського
125

Демченко В. В.
Демченко В. В.
Гавлітіна Т. М.,
Мельник Н. А.
Гавлітіна Т. М.,
Мельник Н. А.
Власюк О. В.

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

діяча;
до 285 річниці від дня народження П’єра
Бомарше (1732 – 1799), французького
драматурга.
Популяризація періодики.
Виставка-перегляд:
- «За сторінками педагогічної преси».
- Огляд нових періодичних видань.
Робота бібліотеки в навчальному процесі
РОІППО.
Тематична книжкова виставка:
- «Інклюзивна освіта – гарантоване право
особливої дитини».
Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
- Дні бібліографії (комплекс заходів).
Популяризація
суспільно-політичної
літератури.
Виставки-перегляди:
- «Подвижник віри» (до 125 річниці від дня
народження Йосипа Сліпого (1892 –
1984);
- «Рідна мова – краю батьківського пісня»
(до Міжнародного дня рідної мови).
Інформаційний огляд:
- до дня вшанування учасників бойових дій
на території інших держав.
Бібліографічний огляд:
- «Народ всевічний, Слово – наш народ»
(до Міжнародного дня рідної мови).
Тематична виставка:
- «Права людини починаються з прав
дитини»;
- «На небі – біла янгольська дорога Синів,
що відірвались від землі…» (до Дня
пам’яті Героїв Небесної Сотні).
Популяризація художньої літератури.
Інформаційні огляди:
- до 205 річниці від дня народження
Є. П. Гребінки (1812 – 1848), українського
і російського письменника, славетного
байкаря;
- до 120 річниці від дня народження
Є. Ф. Маланюка
(1897 – 1968),
українського поета, літературознавця;
- до 205 річниці від дня народження
Чарльза
Діккенса
(1812 – 1870),
англійського письменника;
- до річниці народження Лесі Українки
(1871 – 1813),
видатної
поетеси,
перекладачки, громадської діячки;
- до 215 річниці від дня народження
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-

4.

5.

6.

7.

8.

24.01

10 – 24.01
30.01

10 – 31.01

06 – 13.02

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.
Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

17.02

21.02

15.02

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

21.02
13 – 20.02
21 – 24.02

02.02

03.02
Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.
07.02

24.02

27.02

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Віктора Гюго (1802 – 1885), французького
письменника;
- до 210 річниці від дня народження Генрі
Лонгфелло (1807 – 1882), американського
письменника.
Виставки літератури:
- «А я іду крізь біль – в життя…» (до
річниці від дня народження Лесі
Українки).
Популяризація періодики.
День періодики (комплекс заходів).
Робота бібліотеки в навчальному процесі
РОІППО.
День кафедри методики та змісту загальної і
середньої освіти.
Виставка літератури:
- «Гендерна освіта – ресурс розвитку
демократії».
Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
- Дні інформації (комплекс заходів).
Популяризація
суспільно-політичної
літератури.
Виставки-перегляди:
- «Величава пісня України» (до Дня Гімну
України).
Виставка літератури:
- «Європейський
орієнтир:
гендерна
рівність»;
- До 500-річчя Реформації.
Популяризація художньої літератури.
Інформаційні огляди:
- до 135 річниці від дня народження
А. Ю. Тесленка
(1882 – 1911),
українського письменника;
- до 190 річниці від дня народження
Л. І. Глібова (1827 – 1893), українського
поета, байкаря, журналіста;
- до
річниці
від
дня
народження
Т. Г. Шевченка,
українського
поета,
художника, мислителя.
Виставка літератури
- «Шляхами великої долі» (до дня
народження Т. Г. Шевченка).
Популяризація періодики:
- «За сторінками педагогічної преси
(виставка-перегляд).
- Огляд нової педагогічної періодики.
Робота бібліотеки в навчальному процесі
РОІППО.
День кафедри педагогіки і психології.
Бібліографічний огляд:
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27.02

24 – 29.02

28.02

20.02

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Богомазюк В. І.
Левосюк А. С.

14 – 21.02

06 – 13.03

10.03

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

07 – 13.03
07 – 20.03

02.03

06.03
Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.
09.03

09 – 16.03

20.03

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

30.03

27.03

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

16.

17.

18.

19.

20.

- «Інноватика дошкілля».
27.03
Виставки літератури :
- «Психологічна служба в освіті»;
27 – 30.03
- «Великий реформатор» (до 425 річниці 16 – 22.03
від
дня народження
Яна Амоса
Коменського (1592 – 1670), чеського
педагога);
- «Талановита просвітителька народу» (до 28 – 31.03
135 річниці від дня народження Христі
Олексіївни Алчевської (1882 – 1931),
української поетеси і педагога).
Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань.
Дні бібліографії (комплексний захід).
02 – 09.04
Популяризація
суспільно-політичної
літератури.
Інформаційні огляди:
- «Очима історика, мовою документів» (до
05.04
135 річниці від дня народження Дмитра
Дорошенка (1882 – 1951), українського
історика, громадського і державного
діяча);
- «Найближчі до зірок» (до Всесвітнього
12.04
дня авіації та космонавтики);
- «Велич століть» (до Міжнародного дня
18.04
пам’ятників та історичних місць).
Бібліографічний огляд:
- «Чорний
біль
пам’яті»
26.04
(до річниці Чорнобильської трагедії).
Виставка літератури:
- «Майстер світового живопису» (до 565 17 – 26.04
річчя від дня народження Леонардо да
Вінчі
(1452 – 1519),
італійського
живописця,
скульптора,
архітектора,
вченого).
Популяризація художньої літератури.
Інформаційні огляди:
- до 85 річниці від дня народження
28.04
Б. Н. Шевчука (1932 – 1999), українського
письменника.
Виставки літератури:
- «Книжкові новинки нашої бібліотеки» (до 24 – 28.04
Всесвітнього дня книги і авторського
права).
Популяризація періодики:
- День періодики (комплекс заходів).
11.04
- Прем’єра видання (презентація).
24.04
- Огляд нової педагогічної періодики.
28.04
Робота бібліотеки в навчальному процесі
РОІППО.
День
кафедри
управління
освітою.
28.04
Бібліографічний огляд:
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Богомазюк В.,
Левосюк А. С.

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.
Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

- «Кроки до професійного успіху».
Виставка літератури:
- «Компетентнісно зорієнтована школа».
Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
- Місячник пропаганди ББЗ.
Популяризація
суспільно-політичної
літератури.
Інформаційні огляди:
- «Пам'ять про подвиг безсмертний солдата
народ пронесе крізь віки» (до Дня
Перемоги).
- «Від співпраці до інтеграції» (до Дня
Європи);
- «Нехай не гасне світ науки» (до Дня
науки).
Виставка літератури:
- «З глибини віків до нас промовляє слово»
(до Дня слов’янської писемності і
культури).
Популяризація художньої літератури.
Інформаційні огляди:
- до 110 річниці від дня народження Ірини
Вільде (Дарії Макогон-Полотнюк) (1907 –
1982), української письменниці;
- до 95 річниці від дня народження
А. А. Дімарова
(1922),
українського
письменника;
- до 105 річниці від дня народження
В. М. Собка (1912 – 1981), українського
письменника.
Виставка літератури:
- «Після нього зосталося слово» (до 105
річниці
від
дня
народження
М. П. Стельмаха
(1912 – 1983),
українського письменника).
Популяризація періодики:
- «За сторінками педагогічної преси»
(виставка-перегляд).
- Огляд нової педагогічної періодики.
Робота бібліотеки в навчальному процесі
РОІППО.
Бібліографічний покажчик:
- «Освітні
технології»
(алфавітний
покажчик видань РОІППО 2016 року).
Виставка літератури:
- «Школа майбутнього – школа проектів».
Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань.
Дні бібліографії (комплекс заходів).
Популяризація
суспільно-політичної
літератури.
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10.04
03 – 10.04
03 – 31.05

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

08.05

18.05

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

19.05
24 – 30.05

03.05

16.05

17.05

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

18 – 25.05

22.05

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

31.05

22.05

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

22 – 28.05
05 – 12.06

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.
Богомазюк В.,
Левосюк А. С.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Виставки-перегляди:
- «Права людини починаються із прав
дитини» (до Міжнародного дня захисту
дітей);
- «Шляхами болю й перемоги» (до Дня
Скорботи і вшанування жертв війни в
Україні);
- «Конституція України – історія творення»
(до Дня Конституції України).
Популяризація художньої літератури.
Інформаційний огляд:
- до 115 річниці від дня народження Наталі
Лівицької-Холодної, української поетеси,
перекладачки.
Виставка літератури:
- «Війна очима письменника».
Популяризація періодики:
- «За сторінками педагогічної преси»
(виставка-перегляд).
Огляд нової педагогічної періодики.
Робота бібліотеки в навчальному процесі
РОІППО.
День кафедри управління освітою.
Бібліографічний огляд:
- «Цілепокладання як інноваційний фактор
управлінської діяльності».
Виставка літератури:
- «Сучасні
технології
освітнього
моніторингу».
Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань.
День інформації.
Популяризація
суспільно-політичної
літератури.
Виставки-перегляди:
- «Україно, ти душа великого народу» (до
Дня прийняття Декларації про державний
суверенітет України (1990);
- «Героїзм душі Романа Шухевича» (до 110
річниці від дня народження Романа
Шухевича – Тараса Чупринки (1907 –
1950), діяча національно-визвольного
руху України).
Популяризація художньої літератури.
Інформаційний огляд:
- «Новинки нашої бібліотеки».
Виставки літератури:
- «Незаслужено забуті книги».
Популяризація періодики.
Інформаційний огляд:
- «По сторінкам педагогічної преси».
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01.06

22.06

27.06

19.06
Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.
22 – 29.06

05.06

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

30.06

12.06
12.06

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

05 – 19.06

03.07

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

17.07

17.07

03 – 14.07

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

03 – 31.07

12.07

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

35. Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань.
Дні інформації.
36. Популяризація
суспільно-політичної
літератури.
Тематична виставка:
- «День народження держави» (до Дня
Державного прапора, Дня Незалежності
України).
37. Популяризація художньої літератури.
Інформаційні огляди:
- до 150 річниці від дня народження
О. С. Маковея (1867 – 1925), українського
письменника, критика;
- до 115 річниці від дня народження
Ю. І. Яновського
(1902 – 1954),
українського письменника;
- до
річниці
від
дня
народження
І. Я. Франка (1856 – 1916), українського
письменника,
поета,
вченого,
громадського діяча та 105 років із часу
читання ним поеми «Мойсей»;
- до 155 річниці від дня народження Моріса
Метерлінка (1862 – 1949), бельгійського
письменника;
- до 95 річниці від дня народження
П. П. Глазового
(1922),
українського
поета.
38. Популяризація періодики:
- День періодики.
- «За сторінками педагогічної преси»
(виставка-перегляд).
- «Готуємось до нового навчального року»
(огляд).
39. Робота бібліотеки в навчальному процесі
РОІППО.
Бібліографічний огляд:
- «Видавнича діяльність РОІППО».
Виставки літератури:
- «Готуємося до Серпневих конференцій»;
- «Творчі доробки освітян Рівненщини».
40. Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
- День бібліографії.
- День інформації.
41. Популяризація
суспільно-політичної
літератури.
Виставки-перегляди:
- «Всяке прагнення сліпе, коли нема
знання» до Дня знань;
- «Грамотність – шлях до розвитку» (до
Міжнародного дня грамотності);
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07 – 21.08

15 – 28.08

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

23.08

28.08

28.08

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

29.08

30.08

26.08
29.08

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

15.08

28.08.

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

15 – 28.08
15 – 31.08

15.09
22.09

04.09
06.09

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

«Мова кожного народу неповторна і
своя»: до Європейського дня мов.
- «Горить свіча, а може то душа?» (до Дня
пам’яті жертв Холодного Яру).
Популяризація художньої літератури.
Інформаційні огляди:
- до 135 річниці від дня народження
Леонгарда
Франка
(1882 – 1961),
німецького письменника;
- до 155 річниці від дня народження
О’Генрі (1862 – 1910), американського
письменника.
Виставка літератури:
- «Сад
житейської
мудрості»:
до
Всеукраїнського дня бібліотек
Популяризація періодики:
- Прем’єра видання (презентація).
Виставка – перегляд:
- «За сторінками педагогічної преси».
- Огляд нової педагогічної періодики.
Робота бібліотеки в навчальному процесі
РОІППО:
- Вересневий педагогічний тиждень.
Бібліографічний огляд:
- «Євроінтеграційні процеси в освіті».
Виставка літератури:
- «Самоосвіта
вчителя
–
запорука
творчості».
Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
- Місячник пропаганди ББЗ.
Популяризація
суспільно-політичної
літератури.
Інформаційні огляди:
- «Коли ми вмирали, нам дзвони не грали»
(до 75 річниці (1942) утворення УПА);
- «ООН – історія, діяльність, сьогодення»
(до Дня Організації Об’єднаних Націй).
Виставка літератури:
- «Творець української конституції» (до 345
річниці від дня народження Пилипа
Орлика (1672 – 1742), гетьмана України).
Популяризація художньої літератури.
Інформаційний огляд:
- до 125 річниці від дня народження
М. І. Цветаєвої (1892 – 1941), російської
поетеси.
Виставки літератури:
- «І все-таки я був щасливим, бо словом
нації служив» (до 110 річниці від дня
народження Івана Багряного (1907 –
1963), українського письменника);
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-

42.

43.

44.

45.

46.

47.

26.09
26.09

04.09

14.09

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

20 – 28.09

18.09
25.09
28.09

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

04 – 11.09
26.09

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

06 – 14.09

02 – 31.10

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

12.10
24.10

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

11.10

09.10
Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.
02 – 09.10

«Степ та воля – козацька доля»
козаччина в художній літературі.
Популяризація періодики:
- День періодики.
- «За сторінками педагогічної преси»
(інформаційний огляд).
Робота бібліотеки в навчальному процесі
РОІППО.
День кафедри управління освітою (групове та
індивідуальне інформування абонентів за
проблемними темами).
Бібліографічний огляд:
- «Професійна компетентність керівника».
Виставка літератури:
- «Технологія портфоліо в освіті».
Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
- Місячник пропаганди ББЗ.
Популяризація
суспільно-політичної
літератури.
Інформаційний огляд:
- «Духовність через призму слова» (до Дня
слов’янської писемності і культури);
Тематична виставка літератури:
- «Є на Землі країна Україна із серцем, що
йменується
Майдан»
(до
річниці
революції Гідності);
- «Драма епохи, трагедія людини» (до Дня
пам’яті жертв голодоморів та політичних
репресій).
Популяризація художньої літератури.
Інформаційні огляди:
- до 85 річниці з дня смерті Валер’яна
Підмогильного
(1901 – 1932),
українського письменника;
- до 145 річниці від дня народження
Богдана
Лепкого
(1872 – 1941),
українського письменника, перекладача,
літературознавця;
- до 345 річниці від дня народження
Джонатана
Свіфта
(1667 – 1745),
англійського письменника.
Виставка літератури:
- «Поет з очима мрійника» (до 105 річниці
від дня народження А.С.Малишка (1912 –
1970), українського поета).
Популяризація періодики:
- «За сторінками педагогічної преси»
(виставка-перегляд).
- Огляд нової педагогічної періодики.
Робота бібліотеки в навчальному процесі
-

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.
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16 – 23.10

23.10

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

30.10

17.10

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

23 – 31.10

01 – 30.11

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

09.11
Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.
22 – 30.11
24 – 30.11

02.11

09.11
Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.
30.11

14 – 20.11

10.11

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

24.11
Богомазюк В. І.,

55.

56.

57.

58.

РОІППО:
- День суспільно-гуманітарної освіти.
Бібліографічний огляд:
- «Педагогіка
особистості
–
основа
гуманізації освіти».
Виставка літератури:
- «Від
толерантності
освіти
до
толерантності
держави»
(до
Міжнародного дня толерантності).
Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
- День бібліографії.
Популяризація
суспільно-політичної
літератури.
Виставки-перегляди:
- «Знати, щоб жити» (до Всесвітнього дня
боротьби зі СНІДом);
- «Адмірал, історик, письменник» (до 165
річниці від дня народження Миколи
Аркаса
(1852 – 1909),
культурноосвітнього діяча, письменника).
Тематична виставка літератури:
- «Людина у правовому полі» (до
Міжнародного дня прав людини).
Популяризація художньої літератури.
Інформаційні огляди:
- до 120 річниці від дня народження Андрія
Головка
(1897 – 1972),
українського
письменника;
- до 120 річниці від дня народження Бориса
Тена
(Хомичевського)
(1897 – 1983),
українського
поета
і
перекладача,
церковного діяча;
- до 220 річниці від дня народження
німецького поета Генріха Гейне (1797 –
1856);
- до 140 річниці від дня народження Гната
Хоткевича (1877 – 1938), українського
письменника, актора, мистецтвознавця.
Бібліографічний огляд:
- «Борець за духовну суверенність і
власний свій духовний шлях» (до 125
річниці від дня народження М. Г. Куліша
(1892 – 1937), українського драматурга).
Тематична виставка літератури:
- «Мисливець на жар-птицю божественного
откровення» (до 295 річниці від дня
народження
Г. С. Сковороди
(1722 –
1794), українського філософа, поета,
музиканта, педагога).
Популяризація періодики:
- День періодики.
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Левосюк А. С.
20.11
20.11
16 – 23.11

18.12

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

11.12
25.12

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

11.12

04.12

04.12

13.12

28.12

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

05.12

04 – 12.12

18.12

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

- Огляд нової педагогічної періодики.
29.12
59. Робота бібліотеки в навчальному процесі
РОІППО:
- День кафедри педагогіки і психології.
25.12
Бібліографічний огляд:
- «Інклюзивна освіта: різні можливості, та
07.12
Богомазюк В. І.,
рівні права» (до Міжнародного дня
Левосюк А. С.
інвалідів).
Виставка літератури:
- Кращі доробки освітян Рівненщини 2017 18 – 29.12
року.
11. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази
1. Підготовка кошторису інституту на 2017 рік
Січень Гошко Л. П.,
лютий
Шевчук В. Б.
2. Підготовка проекту кошторису інституту на Липень 2018 рік.
серпень,
Гошко Л. П.
листопад грудень
3. Складання
квартальної
фінансової
та До 5 числа
місяця
бюджетної звітності.
наступного
Гошко Л. П.

4.

5.

за
закінченням
кварталу
До 5 числа
Складання місячної бюджетної звітності.
місяця
наступного
за звітним
Складання річної фінансової та бюджетної До 9 числа
місяця
звітності.
наступного
за
закінченням
року

6.

Складання штатного розпису інституту.

7.

Аналіз фінансових показників інституту.

Додатки
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Гошко Л. П.

Гошко Л. П.

Відповідно
до потреби

Гошко Л. П.

Постійно

Гошко Л. П.,
Шевчук В. Б.

Додаток 1
ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ
ЗА ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
№
за/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Черній Алла Леонідівна
Вєтров Іван Васильович
Мельник Надія Адамівна
Гавлітіна Тетяна Миколаївна
Шевчук Валерій Борисович
Савчук Людмила Олександрівна

7.

Лавренчук Володимир Павлович

8.

Лютко Оксана Михайлівна

9.

Кузьмін Олена Євменівна

10.

Філіппова Зоя Олексіївна

11.

Мельник Юлія Василівна

12.

Опольський Ігор Валерійович

13.

Салтишева Вікторія Михайлівна

14.

Басараба Наталія Анатоліївна

15.

Фурман Віра Костянтинівна

16.

Трофімчук Анатолій Борисович

17.

Гавриш Ніна Павлівна

18.

Люшин Микола Олександрович

19.

Ніколайчук Тетяна Анатоліївна

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, напрям діяльності
В. о. ректора, проректор з навчальної роботи.
Перший проректор.
Проректор з науково-методичної роботи.
Проректор з наукової-педагогічної роботи.
Помічник ректора господарських питань.
Завідувач кафедри педагогіки, психології та
корекційної освіти.
Завідувач кафедри суспільно-гуманітарної
освіти.
Завідувач кафедри природничо-математичної
освіти.
Завідувач кафедри філософії, економіки та
менеджменту освіти.
Завідувач кабінету роботи з обдарованими
учнями, робота з обдарованими учнями.
Завідувач
кабінету
навчальної
роботи,
навчальна робота інституту.
Завідувач
кабінету-центру
практичної
психології і соціальної роботи, практична
психологія та соціальна робота.
Завідувач кабінету ЗНО та моніторингу якості
освіти, моніторинг якості освіти та ЗНО.
Завідувач кабінету дошкільної та початкової
освіти, початкова освіта.
Завідувач
кабінету
інформаційнокомунікаційних технологій, інформаційнокомунікаційні технології.
Завідувач кабінету суспільно-гуманітарних
предметів, суспільні предмети.
Завідувач
кабінету
фізико-математичних
предметів, фізика.
Завідувач кабінету виховної роботи та
позашкільної освіти, виховна робота.
Завідувач кабінету управління навчальними
закладами,
управління
загальноосвітніми
навчальними закладами, науково-методичний
супровід керівників навчальних закладів.
Завідувач кабінету координації методичної
роботи, координація діяльності працівників
районних, міських методичних кабінетів,
науково-методичний супровід профільного
навчання в загальноосвітніх навчальних
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20.

Тригубець Галина Євгенівна

21.

Гузь Наталія Леонідівна

22.

Лис Юрій Володимирович

23.

Сорочиц Анатолій Степанович

24.

Томецька Оксана Миколаївна

25.

Полицяк Наталія Іванівна

26.

Марчук Ірина Ярославівна

27.

Гурова Наталія В`ячеславівна

28.

Данілова Людмила Анатоліївна

29.

Степаненко Оксана Степанівна

30.

Антонова Юлія Василівна

31.

Абрамович Тетяна Вікторівна

32.

Прокопчук Наталія Василівна

33.

Холод Олена Володимирівна

34.

Шишко Іванна Григорівна

35.

Андрійчук Валентина Вікторівна

36.

Шишолік Лілія Андронівна

37.

Козловська Світлана Степанівна

38.

Лимич Максим Андрійович

39.

Новак Юрій Петрович

закладах, освітніх округах, координація
взаємодії
кабінету
із
структурними
підрозділами інституту.
Завідувач кабінету інноваційної діяльності та
науково-дослідної
роботи,
інноваційна
діяльність та науково-дослідна робота.
Завідувач кабінету інтернатних закладів,
корекційної та інклюзивної освіти, інтернатні
установи.
Завідувач кабінету природничих предметів,
географія.
Завідувач кабінету технологій, технології
(технічна праця).
Завідувач
кабінету
художньо-естетичних
предметів, дисципліни художньо-естетичного
циклу.
Завідувач кабінету редакційно-видавничої
діяльності, редакційно-видавнича діяльність
інституту.
Завідувач лабораторії освітніх технологій.
Методист кабінету роботи з обдарованими
учнями, робота з обдарованими учнями.
Методист
кабінету
навчальної
роботи,
навчальна робота інституту.
Методист
кабінету
навчальної
роботи,
навчальна робота інституту.
Методист
кабінету
навчальної
роботи,
навчальна робота інституту.
Методист
кабінету-центру
практичної
психології і соціальної роботи, соціальна
педагогіка.
Методист
кабінету-центру
практичної
психології і соціальної роботи, практична
психологія.
Методист кабінету ЗНО та моніторингу якості
освіти, ЗНО та моніторинг якості освіти.
Методист кабінету ЗНО та моніторингу якості
освіти, ЗНО та моніторинг якості освіти.
Методист кабінету дошкільної та початкової
освіти, початкова освіта.
Методист кабінету дошкільної та початкової
освіти, дошкільна освіта.
Методист кабінету інтернатних закладів,
корекційної та інклюзивної освіти, інклюзивна
освіта.
Методист
кабінету
інформаційнокомунікаційних технологій, інформаційнометодичне забезпечення інституту.
Методист
кабінету
інформаційнокомунікаційних технологій, інформаційно137

40.

Тимощук Оксана Петрівна

41.

Горницька Оксана Вікторівна

42.

Братасюк Наталія Петрівна

43.

Авдимирець Лілія Анварівна

44.

Піддубний Микола Адамович

45.

Лавренчук Марія Василівна

46.

Кукла Ольга Володимирівна

47.

Кушнерук Руслана Ігорівна

48.

Чумак Надія Петрівна

49.

Пекарська Лариса Володимирівна

50.

Мельник Ганна Максимівна

51.

Шагієва Раїса Радиcівна

52.

Нестерук Галина Олександрівна

53.

Медведчук Лідія Іванівна

54.

Дубенчук Анатолій Іванович

55.

Люшина Валентина Миколаївна

56.
57.

Буняк Володимир Олександрович
Мінакова Наталія Георгіївна

58.

Давидюк Наталія Юріївна

59.

Моторна Оксана Степанівна

60.

Климко Лариса Василівна

методичне забезпечення інституту.
Методист
кабінету
інформаційнокомунікаційних технологій, інформаційнокомунікаційні
технології
та
навчання
інформатиці в початковій школі.
Методист
кабінету
інформаційнокомунікаційних
технологій,
дистанційне
навчання
та
інформаційно-комунікаційні
технології.
Методист кабінету суспільно-гуманітарних
предметів, християнська етика.
Методист кабінету суспільно-гуманітарних
предметів, історія і громадянська освіта.
Методист кабінету суспільно-гуманітарних
предметів, українська мова та література.
Методист кабінету суспільно-гуманітарних
предметів, світова література, російська мова
та література.
Методист кабінету суспільно-гуманітарних
предметів, англійська мова.
Методист кабінету суспільно-гуманітарних
предметів, німецька та польська мови.
Методист кабінету суспільно-гуманітарних
предметів, французька мова.
Методист
кабінету
фізико-математичних
предметів, математика.
Методист
кабінету
фізико-математичних
предметів, математика.
Методист кабінету природничих предметів,
основи
здоров’я,
біологія,
екологія,
природознавство.
Методист кабінету природничих предметів,
хімія.
Методист кабінету природничих предметів,
економіка.
Методист кабінету природничих предметів,
фізичне виховання та захист Вітчизни.
Методист кабінету технологій, технології
(обслуговуюча праця).
Методист кабінету технологій, інформатика.
Методист кабінету виховної роботи та
позашкільної
освіти,
музеї
при
загальноосвітніх
навчальних
закладах,
українознавство (народознавство), гендерне
виховання.
Методист кабінету виховної роботи та
позашкільної освіти, позашкільна освіта.
Методист кабінету виховної роботи та
позашкільної освіти, музичне мистецтво.
Методист кабінету управління навчальними
закладами,
управління
загальноосвітніми
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61.

Башинська Алла Іванівна

62.

Вєтрова Юлія Григорівна

63.

Антонюк Лілія Володимирівна

64.

Заводна Леся Михайлівна

65.

Волосюк Анатолій Анатолійович

66.

Власюк Олег Валерійович

67.
68.

Богомазюк Вікторія Іванівна
Левосюк Анжела Сергіївна

навчальними закладами; науково-методичний
супровід керівників навчальних закладів.
Методист кабінету координації методичної
роботи, координація діяльності працівників
районних, міських методичних кабінетів,
координація
взаємодії
кабінету
із
структурними підрозділами інституту.
Методист кабінету координації методичної
роботи, координація діяльності працівників
районних, міських методичних кабінетів,
координація
взаємодії
кабінету
із
структурними підрозділами інституту.
Методист кабінету інноваційної діяльності та
науково-дослідної
роботи,
інноваційна
діяльність та науково-дослідна робота.
Методист кабінету редакційно-видавничої
діяльності, редакційно-видавнича діяльність
інституту.
Методист кабінету редакційно-видавничої
діяльності, редакційно-видавнича діяльність
інституту.
Методист кабінету редакційно-видавничої
діяльності, редакційно-видавнича діяльність
інституту.
Бібліотекар.
Бібліотекар.
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