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ВСТУП
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти у 2018
році у своїй роботі керувався 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.
Протягом звітного періоду діяльність інституту була спрямована на
подальший розвиток як сучасного закладу післядипломної педагогічної освіти,
що здійснює наукове і методичне забезпечення системи післядипломної
педагогічної освіти регіону, підвищення кваліфікації керівних кадрів і
педагогічних працівників освіти, проводить дослідження в галузі освіти, сприяє
упровадженню їх у практику роботи закладів освіти області.
Діяльність інституту відбувалася відповідно до місії закладу та завдань
державної політики в галузі освіти, документів і розпоряджень Міністерства
освіти і науки України. Працівники закладу здійснювали 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 освітніх проблем; забезпечували професійний
розвиток педагогічних працівників та керівників закладів освіти шляхом
запровадження різних форм підвищення кваліфікації та організації науковометодичної роботи; координували роботу районних, міських та в об’єднаних
територіальних громадах методичних служб, керівників районних, міських
методичних
упровадження

структурних
нових

підрозділів;

проводили

експериментальних

системну

науково-методичних

роботу

з

розробок,

інтерактивних методик; реалізовували завдання Всеукраїнської, регіональної та
зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних
працівників.
Пріоритетами

Рівненського

обласного

інституту

післядипломної

педагогічної інституту та його структурних підрозділів у 2018 році була
реалізація регіональних, професійних та особистісних запитів керівників і
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педагогічних працівників закладів освіти регіону щодо опанування нового
змісту освіти з урахуванням концептуальних положень Нової української
школи; підвищення кваліфікації учителів початкової школи та вчителів
іноземної мови, які розпочали роботу в 1-х класах у 2018-2019 навчальному
році, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним
навчанням, заступників директорів закладів загальної середньої освіти з
навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах,
фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, підготовка педагогів до роботи в
інклюзивному освітньому середовищі закладів дошкільної та загальної
середньої освіти тощо.
Кадровий потенціал інституту станом на грудень 2018 року складає 50
науково-педагогічних працівників, з них: докторів наук – 2, кандидатів
педагогічних наук – 30, учені звання мають 12 співробітників, з них:
«професор» – 1, «доцент» – 11; педагогічних працівників – 56.
На засіданні вченої ради закладу розглянуті та ухвалені відповідні
рішення щодо актуальних питань розвитку системи освіти регіону в умовах
освітньої реформи, серед них: орієнтири Концепції розвитку педагогічної освіти
в Україні та оновлення завдань підвищення кваліфікації педкадрів, науковометодичне забезпечення впровадження Концепції «Нова українська школа» та
підготовка вчителів до її реалізації, науково-методичне обґрунтування
забезпечення автономії закладів освіти в контексті реформування та
децентралізації управління освітою в ОТГ; результативність дослідноекспериментальної роботи інституту та закладів освіти області, розробка
інноваційних проектів із розвитку соціальних компетентностей педагога,
психологічної підготовки вчителя до здійснення освітнього процесу в новій
українській школі, створення педагогічних систем та авторських моделей
закладів загальної середньої освіти, апробація Програми «Нова українська
школа: у поступі до цінностей»; затвердження положень про наукову та
інноваційну діяльність, науково-методичну діяльність, внутрішню систему
забезпечення якості освіти, конкурсний відбір на заміщення вакантних посад,
Вчену і Науково-методичну ради, кабінет; затвердження нових ОПП та ЕНК із
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підвищення кваліфікації педпрацівників і підготовки магістрів із менеджменту
освіти, а також результати фінансово-господарської діяльності та звіти і плани
кафедр, інституту про роботу у 2018 році.
На засіданні науково-методичної ради закладу розглянуті та ухвалені
відповідні рішення щодо затвердження рішень експертної комісії з оцінки
методичних розробок учителів, які претендують на встановлення звання
«учитель-методист»,

«вихователь-методист»,

«викладач-методист»,

«практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник
гуртка-методист»; про стан реалізації компетентнісного підходу в науковопедагогічному проекті «Інтелект України»; підвищення кваліфікації науковопедагогічних та педагогічних працівників закладу; інформаційно-методичне
забезпечення освітнього процесу інституту засобами бібліотеки; підсумки
проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»; підсумки
проведення ХV обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості; підсумки
ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, проблеми та перспективи
їх організації та проведення; про розгляд матеріалів за результатами виявлення,
вивчення, узагальнення педагогічного досвіду в освітніх закладах Рівненської
області; підготовку та схвалення інструктивно-методичних листів, методичних
рекомендацій,

авторських навчальних програм та навчально-методичних

посібників на допомогу педагогічним працівникам області щодо актуальних
питань організації освітнього процесу у 2018-2019 навчальному році;
підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, заступників директорів та
директорів закладів загальної середньої освіти щодо впровадження Державного
стандарту початкової освіти; підготовку та проведення в Рівненській області
міжнародного дослідження якості освіти PISA – 2018; організацію та
проведення

атестації

навчальному

році;

педагогічних

працівників

інформаційно-цифрову

інституту

у

компетентність

2018-2019

педагогічних

працівників закладів освіти; стан виконання плану дій щодо реалізації Стратегії
національно-патріотичного виховання дітей та молоді в закладах освіти області
на 2017 – 2020 р. р.; науково-методичний супровід реалізації управлінського
потенціалу

керівника

закладу

загальної
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середньої

освіти;

методичне

забезпечення освітнього середовища в умовах Нової української школи;
підготовку та професійний розвиток педагогічних працівників для роботи з
дітьми з особливими освітніми потребами в рамках інклюзивного навчання. На
засіданнях науково-методичної ради були розглянуті матеріали, які були
схвалені радою та рекомендовані для використання в освітньому процесі
закладів освіти області.
Відповідно до плану технічних завдань із виконання наукової теми
інституту «Науково-методичні основи формування мотивації професійного
зростання та якісного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів»
спільно з кафедрами, кабінетами та лабораторіями проведено значну роботу:
підготовлено концепцію дослідження, окремі концепти якої висвітлено у
працях із питань пошуку науково-методичних основ формування мотивації
професійного зростання та якісного підвищення кваліфікації педкадрів, нових
орієнтирів діяльності інституту для нової української школи на шляху
реалізації

державної

освітньої

політики,

пріоритетів

та

особливостей

психолого-педагогічного забезпечення професійного зростання педпрацівників,
ціннісних концептів Нової української школи. На її реалізацію спрямовано
розробки та посібники: «Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі
освіти», «Візуалізація та структурування інформації за допомогою ментальних
карт на уроках біології», «Ігрові форми роботи як засіб формування ключових
компетентностей особистості на уроці іноземної мови в умовах Нової
української школи. Інтелектуальна гра «Брейн-ринг», «Психологічна безпека
освітнього середовища», «Управління сучасним закладом загальної середньої
освіти на засадах маркетингу», «Дослідження професійно-мотиваційної сфери
педагогічних працівників», «Мотивація розвитку професіоналізму педагогічних
кадрів у курсовому підвищені кваліфікації» тощо.
Інформаційно-комунікаційна підтримка дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти у регіоні забезпечувалася засобами інформаційноосвітнього середовища післядипломної педагогічної освіти області, складовими
якого є веб-портал «Освіта Рівненщини», сайт Рівненського ОІППО, сайт
дистанційного навчання Рівненського ОІППО. Функціонувало 318 мережевих
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педагогічних спільнот (управлінських, методичних, учительських та інших).
Перевагою такої комунікації є доступність, мобільність інформаційних
процесів, орієнтація змісту освіти, управлінської діяльності на реалізацію
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», цілі сталого
розвитку.
Інформаційно-освітнього середовища, яке є віртуальним майданчиком
для неформальної освіти педагогічної спільноти області, наповнюється
нормативними та інформаційними матеріалами Нової української школи,
рекомендаціями до навчального року, матеріалами конференцій та науковометодичних

заходів,

які

проводилися

інститутом,

аналітичними,

інформаційними, навчальними, фото- та відеоматеріалами. Суттєво збільшено
проведення вебінарів, що зекономило фінансові ресурси районних, міських, в
об’єднаних територіальних громадах бюджетів. Складовою інформаційноосвітнього середовища є сайт інституту, який наповнений контентами
державних освітніх стандартів, профільного навчання, інклюзивного навчання,
регіональних науково-методичних заходів, моніторингу, експертизи якості
освіти, зовнішнього незалежного оцінювання, професійних конкурсів, науководослідницької

діяльності,

експериментальної

роботи,

регіональної

та

міжнародної співпраці, роботи з обдарованими учнями. На сайті розміщена
медіатека педагогічного досвіду, матеріали шкіл новаторства, конференцій та
семінарів тощо. Продовжила функціонування віртуальна бібліотека та відеотека
в інформаційно-освітньому середовищі. Проведено модернізацію веб-ресурсів,
які використовуються інститутом. Зокрема, змінено структуру веб-порталу
«Освіта Рівненщини» з урахуванням утворених об’єднаних територіальних
громад та органів управління освітою; на сайті інституту створено рубрикатор
та наповнено контентом з матеріалами Нової української школи, створюється
форма для онлайн-реєстрації слухачів на курси підвищення кваліфікації. Ще
одним напрямом розвитку регіонального інформаційно-освітнього середовища
став канал YouTube «Кабінет дистанційної освіти», за допомогою якого
проводять та зберігаються всі відеоматеріали онлайн-нарад, вебінарів,
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конференцій (станом на грудень 2018 року відеоканал має близько 750
підписників та більше 115 тис. переглядів).
Упродовж 2018 року інститут забезпечував підвищення кваліфікації
педагогічних та керівних кадрів відповідно до чинних державних освітніх
стандартів і Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа». Освітній процес на курсах
підвищення кваліфікації у Рівненському обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти здійснювався за денною (очною) та дистанційною формами
навчання за 102 освітньо-професійними програмами.
За цей час курси підвищення кваліфікації пройшли 5668 педагогічних та
керівних кадрів освіти області, що становить 97,4% від передбачених планамиграфіками на 2018 рік (план – 5817), з них: за очною формою навчання – 3963
слухачі, що становить 97,9% (план – 4045); за дистанційною формою – 1725
слухачі, що становить 97,3% (план – 1772).
Проводилися курси, що поєднували підвищення кваліфікації з фаху та
вивчення предмета за програмою «Intel@Навчання для майбутнього» (5 груп –
144 слухачі), «Microsoft® «Партнерство в навчанні» (7 груп – 161слухач).
Проведено курси підвищення кваліфікації для вчителів початкових
класів, які викладають навчальний предмет «Інформатика у початковій школі»,
– 5 груп (118 педагогів); для вчителів інформатики, які викладають навчальний
предмет «Інформатика у початковій школі», – 3 групи (86 педагогів).
На курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових класів було
оновлено тематику лекційних, практичних та семінарських занять, що
дозволило наповнити їхній зміст важливими аспектами реалізації державної
освітньої політики.
Особливу увагу було приділено підвищенню кваліфікації педагогічних
працівників, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами.
Упродовж звітного періоду курси підвищення кваліфікації пройшли вчителі та
асистенти учителів в інклюзивному класі (4 групи – 114 слухачів).
Проведено інтегровані курси підвищення кваліфікації – 64 групи, 1602
слухачі.
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Запроваджено курси підвищення кваліфікації з тематичних напрямів – 5
груп, 147 слухачів.
На курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників велика увага
приділялася впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в освітній
процес. За даним модулем пройшли навчання 5483 слухачі.
Відповідно
дистанційного

до

нормативних

навчання:

документів

сформовано

щодо

інформаційно-освітнє

впровадження
середовище

дистанційного навчання (сайт дистанційного навчання http://roippodn.rv.ua); у
середовищі дистанційного навчання розміщено 45 електронних навчальних
курсів для організації підвищення кваліфікації за дистанційною формою
навчання; курси підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання
(змішане навчання) пройшли 1725 педагогів (65 груп) за 37 електронними
курсами.
Планом підвищення

кваліфікації

керівних

кадрів і педагогічних

працівників на рік, що складався на підставі замовлень від місцевих органів
управління освітою та керівників закладів обласного підпорядкування,
забезпечено повноту охоплення всіх категорій педагогів закладів дошкільної,
загальної середньої і позашкільної освіти районів (міст), ОТГ області, також
задоволено замовлення професійно-технічних і вищих закладів освіти І-ІІ рівнів
акредитації з підвищення кваліфікації викладачів із загальноосвітніх дисциплін.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018
року №17- р «Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних
працівників у 2018 році» та з метою реалізації Концепції «Нова українська
школа», підготовки педпрацівників до впровадження Державного стандарту
початкової освіти започатковано роботу Тренерської школи технологічної
майстерності, в межах якої підготовлено понад 50 тренерів-педагогів та
підвищено кваліфікацію на базі інституту та 20 регіональних локальних центрів
3736 педагогічних працівників таких категорій: 1136 вчителів початкових
класів, які навчають учнів 1 класу в 2018 - 2019 н. р.; 34 вчителі початкових
класів, які навчають учнів 1 класу в 2018- 2019 н. р. за проектом «Інтелект
України»; 896 вчителів іноземних мов, які навчають учнів 1 класу в 201810

2019 н. р.; 33 особи, відповідальні за підвищення кваліфікації вчителів
мистецької освітньої галузі в районах, містах, ОТГ, які провели локальні
семінари-тренінги для 1760 вчителів області; 41 особу, відповідальну за
підвищення кваліфікації вчителів фізкультурної освітньої галузі в районах,
містах, ОТГ, які провели локальні семінари-тренінги для 765 учителів області;
393 асистентів вчителя закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та
інтегрованим навчанням; 1064 вчителі, які навчатимуть учнів 1 класу у 20192020 н. р.;42 вчителі початкових класів, які навчатимуть учнів 1 класу в 20192020 н. р за проектом «Інтелект України»; 97 заступників директорів закладів
загальної середньої освіти із навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи
у початкових класах.
Розуміючи вагомість надання освітніх послуг, науково-педагогічні та
педагогічні працівники працювали над оновленням освітньо-професійних
програм підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників із метою
підготовки їх до впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
Із метою підвищення кваліфікації керівників закладів освіти працівники
кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти у навчально-тематичний
план включили заняття, що сприяють не лише реалізації Концепції «Нова
українська школа», Закону України «Про освіту», але й створенню ефективної
системи менеджменту освіти в умовах опорних закладів освіти, партнерської
взаємодії учасників освітнього процесу та громадськості, формуванню
професійного іміджу керівника закладу освіти, зокрема:


міні-тренінги: «Запровадження мотиваційного менеджменту в

закладі освіти», «Ситуаційний підхід до ефективного керівництва: ситуаційне
лідерство», «Розробка стратегії розвитку закладу освіти», «Маркетинг в освіті
та зв’язки з громадськістю», «Створення ефективної системи менеджменту
освіти в опорних та інших закладах освіти», «Розробка фандрейзингової
стратегії», «Становлення сучасного менеджера через розвиток управлінської
компетентності», «Технології науково-методичної роботи з педагогічними
працівниками в умовах компетентнісної освіти» тощо;
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практичні заняття: «Автономія закладу освіти: освітні та фінансово-

господарські повноваження»; «Нормативно-правова основа функціонування
системи загальної середньої освіти в умовах децентралізації», «Забезпечення
фінансування

закладів

професійної

(професійно-технічної)

освіти

як

передумова формування сучасного кваліфікованого робітника», «Інноваційна
діяльність як ресурс розвитку закладу освіти: від теорії до практики», «Функції
процесу управління закладами освіти. Сучасні підходи до планування
діяльності закладу освіти», «Модернізація системи трудового потенціалу»
тощо;


програми спецкурсів: «Методологія партисипативного управління в

процесі підготовки керівних педагогічних кадрів», «Міжнародні економічні
відносини», «Інформаційна культура керівника закладу освіти»;


вісник кафедри філософії економіки та менеджменту освіти, у

якому систематизовано нормативно-правові акти щодо реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа», особливостей фінансування освітньої галузі у 2018 році, створення
опорних шкіл, організації поточної діяльності закладу загальної середньої
освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо.
Працівниками кафедри суспільно-гуманітарної освіти підготовлено
спецкурс «Методичне підґрунтя для навчання іноземної мови в умовах
реалізації концепції «Нова українська школа», майстер-клас «Інтерактивні
методи навчання як засіб формування комунікативної компетентності
особистості на уроці англійської мови в умовах Нової української школи.
Інтелектуальна гра Брейн-ринг» та видано посібник для вчителів; тренінг
«Формування ціннісних орієнтирів в умовах реалізації Концепції НУШ.
Цінності та пріоритети»; проведено семінари «Сторітеллінг – мистецтво цікавої
розповіді або як уникнути одноманітності на уроці»,
візуалізація ідей. Фіксуємо ідеї швидко та яскраво»,

«Скетчноутинг:

«Реалізація ціннісних

концептів мовно-літературної освіти в аспекті Нової української школи».
Підготовлено матеріали для педагогів із тем: «Ціннісні концепти Нової
української школи» та «Реалізація ціннісних концептів мовно-літературної
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освіти в аспекті Нової української школи».
У 2018 році працівники кафедри педагогіки, психології та корекційної
освіти продовжували випуск «Вісника кафедри педагогіки, психології та
корекційної освіти», підготували та видали збірник «Теоретичні засади Нової
української школи: початкова освіта (за матеріалами І етапу регіонального
експерименту

«Розроблення

і

впровадження

навчально-методичного

забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного
стандарту початкової освіти» на базі закладів освіти Рівненської області»,
розробили спецкурс «Особливості оцінювання навчальних досягнень у сучасній
початковій школі» тощо. До змісту навчальних планів додано тематику
лекційних, семінарських і практичних занять, тематичних дискусій, які
розкривають важливість та сутність реформування початкової освіти.
Група педагогічних та науково-педагогічних працівників інституту (17
чол.) пройшли навчання за напрямом «Куратори-тьютори навчальних груп
післядипломної педагогічної освіти», яке відбувалося в інформаційноосвітньому середовищі ДВНЗ УМО НАПН України.
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 із науково-методичною роботою в міжкурсовий
період, що проводиться спільно з 18 районними, міськими методичними
кабінетами та методичними службами 30 об’єднаних територіальних громад.
Рівненський ОІППО залишався базовим закладом Всеукраїнської школи
новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників
післядипломної педагогічної освіти, в межах якої 20 червня 2017 року спільно з
ДВНЗ

«Університет

менеджменту

освіти»,

Полтавським

ОІППО

ім. М. В. Остроградського, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»,
Івано-Франківським ОІППО проведено інтернет-форум із теми «Формування
стратегії

розвитку

шкіл новаторства
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керівних,

науково-педагогічних і

педагогічних працівників в умовах розбудови нової української школи» в
рамках ХІ Всеукраїнської школи новаторства, яка діє у складі науковометодичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти».
Результати інноваційної діяльності інституту в галузі післядипломної
педагогічної освіти у 2018 році, Рівненської регіональної та трьох зональних
шкіл новаторства керівних і педагогічних працівників закладів дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти були

представлені на X

Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
Для забезпечення динамічного розвитку професіоналізму освітян шляхом
неформального навчання дорослих функціонувала Рівненська регіональна
школа новаторства керівних і педагогічних працівників закладів дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти та три зональні школи новаторства –
Північна, Центральна та Південна. Проведено засідання регіональної школа
новаторства керівних і педагогічних працівників закладів загальної середньої
освіти з проблеми «Маркетингова діяльність закладів загальної середньої
освіти в умовах сучасних змін» та школи новаторства керівних і педагогічних
працівників позашкільних закладів освіти з теми «Педагогічний стартап –
2018». Метою діяльності шкіл новаторства є виявлення та популяризація
інноваційних педагогічних технологій, методик, форм роботи і впровадження їх
у педагогічну практику, пропаганда новаторського досвіду для підвищення
фахового рівня керівних і педагогічних працівників. Розробки учасників шкіл
новаторства та матеріали проведених у межах школи новаторства ярмарків
педагогічних інновацій, «круглих столів», виставок, форумів, семінарів та
майстер-класів

розміщено

на

сайті

інституту

та

веб-порталі

«Освіта

Рівненщини» для ознайомлення та використання в практичній діяльності
педагогічними працівниками.
На етапі формування Нової української школи посилюється взаємодія
педагогічної науки з практикою шляхом запровадження інноваційних напрямів,
форм та технологій науково-методичної роботи, серед яких особливе місце
посідають конкурси фахової майстерності. Участь у професійних змаганнях
надає вчителю можливість якнайкраще продемонструвати свій професійний
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рівень, загальну культуру, педагогічний досвід, ставлення до освітніх реформ,
тощо. Із метою презентації напрацювань окремих педагогів, педагогічних
колективів, пропаганди їх творчих досягнень, популяризації інноваційних
педагогічних технологій та методик, стимулювання творчого пошуку в
удосконаленні освітнього процесу, сприяння професійній самореалізації
освітян, розвитку їх творчого потенціалу, виявлення і поширення педагогічного
досвіду, коригування стратегій і уточнення шляхів інноваційного розвитку
освіти Рівненщини проведено XV обласний конкурс-ярмарок педагогічної
творчості у номінаціях: «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Спеціальна
освіта», «Фізика», «Географія», «Економіка», «Математика», «Інформатика»,
«Інформаційні

технології

у

навчально-виховному

процесі»,

«Художня

культура». На другий тур обласного конкурсу-ярмарку було подано 471
методичну розробку педагогічних працівників закладів освіти. Експертні
комісії відзначили 60 робіт, автори яких нагороджені Дипломами управління
освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за І, ІІ та ІІІ місця.
Крім робіт, автори яких стали переможцями другого туру конкурсу-ярмарку,
експертні комісії відзначили високий рівень поданих методичних розробок,
серед яких 11 особливо відрізняються актуальністю змісту та практичним
спрямуванням. Їх авторів нагороджено Дипломами Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти. Усі інші учасники отримали
сертифікати. За результатами ХV обласного конкурсу-ярмарку педагогічної
творчості

видано

анотований

каталог

«Педагогічні

здобутки

освітян

Рівненщини», а матеріали переможців конкурсу-ярмарку розміщені на сайті
інституту та порталі «Освіта Рівненщини».
Серед конкурсів фахової майстерності найбільш відомим та значущим
серед освітян регіону є всеукраїнський конкурс «Учитель року», який став
стартовим майданчиком для багатьох творчих учителів Рівненщини. На
виконання Указу Президента України «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель
року» та з метою підтримки талановитих педагогічних працівників, поширення
кращого педагогічного досвіду проведено другий (обласний) тур конкурсу
«Учитель року – 2018» у таких номінаціях: «Українська мова та література»,
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«Фізика», «Німецька мова», «Фізична культура». Серед основних його завдань:
сприяння самореалізації, удосконалення фахової майстерності вчителів,
стимулювання їх творчого самовдосконалення, популяризація педагогічного
досвіду та презентація високого рівня професійних якостей та знання предмета.
У конкурсі взяли участь 160/50 (І тур / ІІ тур) педагогічних працівників.
Почесні грамоти Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України за
результатами участі у третьому (заключному) турі всеукраїнського конкурсу
отримали 2 жовтня 2018 року : Марковець Марія Василівна, Островська
Катерина

Миколаївна

та

Сидорчик

Катерина

Михайлівна.

Із

метою

популяризації досвіду переможців проведено майстер-класи для педагогів
області, а матеріали досвіду з метою поширення та впровадження в практику
роботи розміщені на сайті інституту.
Із 21 по 28 квітня 2018 року на базі інституту проведено третій
(заключний) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» в номінації
«Українська мова та література», учасниками якого стали 25 кращих педагогів з
усіх регіонів України (наказ МОН України від 16.02.18 № 156).
13-14 вересня 2018 року з ініціативи ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» Міністерства освіти і науки України на базі Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти проведено всеукраїнську Школу
педагогічної майстерності «Педагогічний стартап – 2018». У заході взяли
участь науковці та педагогічні працівники ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти», освітніх установ та закладів освіти Рівненщини, а також представники
закладів післядипломної педагогічної освіти з 24 областей України та міста
Києва. У рамках стартапу відбувся методичний дайджест «Рівненщина
презентує досвід» та методичні майстерні, під час яких проведені майстеркласи педагогами Рівненщини – лауреатами всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2018».
Проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості»
(22 січня – 28 лютого). У результаті двоє учасників стали лауреатами (ІІІ місце)
всеукраїнського етапу конкурсу – Романюк В. Ф., методист Рівненського
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міського центру творчості учнівської молоді (науково-технічний напрям), та
Сульжик О. В., методист Обласного комунального позашкільного навчального
закладу «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді» Рівненської
обласної ради (дослідницько-експериментальний напрям).
Проведено

обласний

етап

Всеукраїнського

конкурсу

рукописів

навчальної літератури для закладів позашкільної освіти (03 – 31 травня),
матеріали переможців направлені до оргкомітету.
Активну участь освітяни Рівненщини взяли в усеукраїнських конкурсах
«Соняшник-учитель», «Геліантус», «Панорама творчих уроків» всеукраїнського
видавництва «Шкільний світ» тощо. Педагогічний досвід конкурсантів
стимулює творчі пошуки молодих учителів, сприяє зростанню їхньої
педагогічної майстерності, різнобічно впливає на розвиток педагогічної науки і
практики.
Із метою підтримки й допомоги молодим спеціалістам на початку їх
педагогічної діяльності, підвищення інтересу до обраної професії, полегшення
процесу фахового становлення молодого вчителя проведено третій обласний
форум молодих педагогів «Сучасний урок в умовах реалізації компетентнісної
парадигми освіти: теорія і практика», участь у якому взяли 220 молодих
педагогів. У рамках науково-практичної частини форуму відбулося засідання 14
секцій із предметів усіх освітніх галузей, під час яких методисти інституту та
досвідчені вчителі закладів освіти області поділилися з молодими колегами
досвідом підготовки, проведення та самоаналізу сучасного компетентнісно
зорієнтованого уроку.
Із метою формування професійної компетентності керівних, педагогічних
та науково-педагогічних працівників в інституті впродовж 2018 року
Рівненським дистанційним центром методичної підтримки педагога в
міжкурсовий період проведено низку заходів для працівників установ та
закладів

освіти:

VІІ

Всеукраїнська

інтерактивна

науково-практична

конференція з теми «Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти» з
підсумковим

пленарним

онлайн-засіданням,

6

регіональних

інтернет-

конференцій; 11 онлайн-нарад для працівників районних, міських методичних
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кабінетів, методичних служб об’єднаних територіальних громад; 37 тематичних
вебінарів; функціонували постійно діючі вебінари для педагогічних працівників
із

питань

інклюзивної

освіти,

інтернет-школи

учителів

новопризначених завідувачів, методистів районних, міських

мистецтв,
методичних

кабінетів, методичних служб ОТГ. Такі форми роботи сприяли професійному
саморозвитку, дозволяли здійснювати особистісно зорієнтовану інформаційну
підтримку відповідно до напряму діяльності кожного педагога.
Проведено веб-конференції в режимі онлайн-трансляції для вчителів
закладів загальної середньої освіти із теми «Актуальні проблеми організації
освітнього процесу в закладі освіти у 2018-2019 н. р.». Започатковано
регіональний інтернет-фестиваль методичної розробки з гендерної тематики,
освітні інтернет-марафони. Значну увагу було приділено навчанню педагогів
щодо використання веб-ресурсів НУШ та організації дистанційного навчання
на освітньому ресурсі Ed-Era.
Відповідно до Договору про співпрацю між товариством з обмеженою
відповідальністю «Київська енергетична агенція» (м. Київ) та Рівненським
ОІППО у 2018 році проводилося два цикли навчання педагогів із теми
«Електронне освітнє середовище закладу загальної середньої освіти» (150
учителів отримали сертифікати і майже 60 закладів загальної середньої освіти
створили сайти шкіл на платформі e-School.info.
У 2018 році вперше на базі інституту проведено дві сесії літньої школи
Google із теми «Цифрове громадянство та безпека».
Здобув популярність інтернет-фестиваль кращих учнівських буктрейлерів
та фанфіків «Мій улюблений твір зарубіжної літератури», започаткована
віртуальна технологічна майстерня «Конструктор сучасного уроку зарубіжної
літератури», у рамках майстерні проведено два вебінари.
Із метою розвитку професійних компетентностей керівників органів
управління освітою працівниками інституту проведено обласний семінар для
працівників органів управління освітою районних державних адміністрацій,
виконавчих комітетів рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних
громад із теми «Ситуація щодо опорних шкіл: тенденції, перспективи»,
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підготовлено методичні рекомендації щодо створення ефективної системи
менеджменту освіти в умовах опорних закладів.
Для модернізації регіональної освітньої системи, зокрема проектування
моделей закладів освіти, системи управління ними в умовах реформування
галузі, забезпечено відповідний сегмент науково-методичного супроводу
розвитку професіоналізму резерву керівних кадрів, новопризначених і
досвідчених керівників установ та закладів освіти, а також керівників опорних
закладів у міжкурсовий період. Інститут – один із провідних партнерів
Програми «Школа як осередок розвитку громади» неурядової організації
Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» щодо впровадження в освітню
практику засад державно-громадського управління територіальними освітніми
системами та закладами освіти регіону. Цій меті слугувала діяльність
віртуального управлінського імідж-клубу «Громадсько активна школа».
Працював інтернет-клуб директорів закладів загальної середньої освіти
«Нащадки спадщини В. О. Сухомлинського», робота якого була сфокусована на
вивченні і використанні педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського для
розбудови нової української школи та відзначенні 100-річчя з дня народження
видатного педагога. Зокрема, у межах інтернет-клубу проведено регіональну
інтернет-конференцію з обміну досвідом із теми «Педагогічна спадщина
В. О. Сухомлинського у вимірі Нової української школи». Діяла оптимальна
модель науково-методичної взаємодії – Відкритий університет керівників
освіти Рівненщини як консорціум обласних методичних структур керівників
освітніх організацій, підпорядкованих формуванню та розвитку професійної
компетентності на засадах андрагогіки, створенню нової інноваційної практики
в галузі. Це – проблемний семінар директорів закладів загальної середньої
освіти, творча група керівників спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів),
гімназій, ліцеїв, колегіумів; три школи (управлінської майстерності, керівників
районних, міських шкіл новопризначеного керівника закладу ЗСО «Шлях до
успіху», шкіл резерву керівних кадрів «Мій шанс»), управлінська студія
керівників опорних закладів та ін. Серед питань, над якими працювали
структури ВУКОРу: менеджмент закладів освіти в умовах освітніх змін;
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створення нового освітнього середовища закладів загальної середньої освіти,
розширення

їхньої

автономії

(фінансової,

академічної,

кадрової

та

організаційної) в умовах децентралізації влади; функціонування опорних
закладів; упровадження інформаційно-комунікаційних та інших модернтехнологій у діяльність закладів освіти в контексті нової української школи;
управлінська культура як складник ефективного освітнього менеджменту тощо.
Із метою координації діяльності науково-методичних служб області у
2018 році продовжував роботу Відкритий університет методиста, у межах якого
функціонували такі форми роботи, як: інтернет-школа новопризначеного
завідувача та методиста районного, міського методичного кабінету, методичних
служб об’єднаних територіальних громад; Школа методичної майстерності
працівників методичних служб, Школи технологічної майстерності. Проведено
навчальні семінари та інструктивно-методичні наради із питань створення
системи науково-методичного супроводу педагогічних працівників закладів
загальної середньої освіти в умовах децентралізації, планування роботи та
реалізації пріоритетних напрямів діяльності методичних служб об’єднаних
територіальних громад в умовах реформування освітньої галузі, здійснення
дослідно-експериментальної

та

інноваційної

діяльності,

налагодження

мережевої взаємодії методичних служб в умовах єдиного інформаційноосвітнього простору регіону.
Упродовж 2018 року для керівників та педагогічних працівників закладів
освіти було здійснено понад 60 методичних виїздів у райони, міста, ОТГ
області, під час яких надавалася навчально-методична допомога, проводилися
семінари, тренінги, майстер-класи, якими охоплено майже 4250 педагогів.
Усього в 2018 році за планом роботи інституту було проведено понад 630
науково-практичних та методичних заходів різних рівнів (Міжнародного – 2,
Всеукраїнського – 8, обласного – 514 та 62 – у районах, містах, ОТГ області,
якими охоплено всі категорії педагогічних працівників закладів освіти регіону,
всього майже 16 тисяч педагогічних працівників. Серед освітянських заходів:
наукових,

науково-практичних,

науково-методичних

конференцій

–

13,

інтернет-конференцій – 6, семінарів – 67, вебінарів – 215, майстер-класів – 17,
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тренінгів – 80, «круглих столів» – 15, творчих груп – 14, педагогічних читань –
5, педагогічних мостів – 3, інших форм методичної роботи – понад 50, з таких
актуальних питань розвитку освіти в регіоні, як реалізація Концепції «Нова
українська школа», упровадження педагогіки партнерства, автономії закладів
загальної середньої освіти, нових освітніх стандартів початкової загальної
освіти, нових підходів до проведення сучасного уроку, оновлених програм із
навчальних

предметів,

формування

адаптованої

здоров’язбережувальної

системи в дошкіллі та початковій школі, запровадження нових технологій та
методик навчання і виховання, формування готовності вчителя до інноваційної
діяльності, використання ІКТ, психолого-педагогічного супроводу інклюзивної
освіти,

профільного

навчання,

створення

нової

моделі

національно-

патріотичного виховання тощо.
У структурі науково-методичної роботи інституту використовувалися
також такі форми роботи, як регіональні та зональні школи новаторства
керівних і педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної та
позашкільної освіти; школи керівників районних, міських шкіл молодого
вчителя, школи молодого педагога, школа авторських ініціатив, школи
управлінської та педагогічної майстерності, авторські творчі майстерні
вчителів, форуми, фестивалі, педагогічні студії, конкурси-ярмарки, наради,
інтервізійні групи, постійно діючі консультпункти, клуби тощо
Підвищенню професійної компетентності педагогічних працівників та
оновленню змісту освіти сприяла діяльність 52 обласних базових закладів 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

учнівської

молоді

та

системи
реалізацію

національно-патріотичного
Концепції

виховання

національно-патріотичного

виховання учнівської молоді в навчальних закладах України, Плану заходів
Міністерства
патріотичного

освіти

і

виховання

науки

України

учнівської
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щодо

молоді,

посилення
Програми

національнонаціонального

виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки, Програми
виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми «Особиста
гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». Працівниками інституту
проведені семінари та майстер-класи із питань упровадження сучасних
технологій патріотичного виховання, формування

системи національно-

патріотичного виховання у закладі освіти, семінари-тренінги за програмою
«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для педагогіворганізаторів, працівників закладів позашкільної освіти».
Для методистів із виховної роботи районних, міських, в ОТГ методичних
кабінетів працювала Школа педагогічного досвіду з проблеми «Система
методичного

забезпечення

реалізації

обласної

програми

національного

виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки», функціонував
консалтинговий центр із питань реалізації Програми національного виховання
учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки, в результаті чого проведено
консультування 196 заступників директорів із виховної роботи, педагогіворганізаторів, класних керівників закладів освіти області; проведено низку
заходів для методистів районних, міських, в ОТГ методичних кабінетів, які
координують роботу шкільних бібліотек, та керівників музеїв при закладах
освіти та інші.
Із метою реалізації Концепції «Нова українська школа» та підготовки
педпрацівників до впровадження Державного стандарту початкової освіти на
базі пілотних закладів освіти створено чотири обласні базові заклади з питань
НУШ та авторські творчі майстерні, на засіданнях яких розробляли модельні
програми,

опановували

нові

інтерактивні

форми

навчання,

зокрема

інтегрованого.
Розпочато обладнання Рівненського обласного інноваційного навчальнотренінгового центру для відпрацювання ефективних методик навчання
насамперед для вчителів початкової школи, які в 2018-2019 працюють, а в 20192020 навчальних роках працюватимуть у 1 класі, асистентів учителів з
інклюзивної і корекційної освіти, заступників директорів закладів загальної
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середньої освіти із навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у
початкових класах.
Започатковано

проведення

обласного

батьківського

форуму

«Партнерство школи і родини в Новій українській школі», веб-конференції в
режимі онлайн-трансляції для вчителів початкової школи, які в 2018-2019
навчальному році працюють у 1 класі, з теми «Актуальні проблеми організації
освітнього процесу в початковій школі».
На регіональному рівні здійснюється дослідно-експериментальна робота
щодо реалізації нового Державного стандарту початкової освіти із теми
«Розробка і апробація навчально-методичного забезпечення упровадження
Державного стандарту початкової освіти» на базі 25 закладів освіти області
(матеріали розміщено на сайті інституту та порталі «Освіта Рівненщини»).
Створено

рубрикатор

«Регіональний

експеримент

із

розроблення

і

впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах
реалізації нового Державного стандарту початкової освіти» з можливістю
доступу кожного вчителя, який працює в режимі експерименту, до методичних
та дидактичних розробок і навчальних матеріалів; проведено онлайн-наради,
навчальні

тренінги,

зустрічі

з

науковцями

та

авторами-розробниками

навчально-методичних комплектів для учнів першого класу.
На виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством
освіти і науки України та The LEGO Foundation проведено навчання методикам
роботи з конструктором LEGO 178 вчителів, які виконують функції наставників
у районі, громаді.
Із метою ознайомлення керівних кадрів закладів загальної середньої
освіти з роботою в умовах Нової української школи проведено онлайн-курс
для директорів «Початкова освіта: вектори змін», низку нарад із заступниками
директорів експериментальних закладів освіти з питань ведення шкільної
документації та проведення інтегрованих занять курсу «Я досліджую світ».
Для інформаційної підтримки впровадження засад Нової української
школи на сайті Рівненського ОІППО створено банер, де представлено 5
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рубрикаторів із актуальних тем впровадження нового Державного стандарту
початкової освіти.
Із

метою

інформування

батьків

майбутніх

першокласників,

які

навчатимуться в умовах Нової української школи, було проведено форум
«Партнерство закладів освіти і родини у Новій українській школі».
Проведено заходи з підготовки вчителів іноземних мов, які працюють у
початкових класах, зокрема: теоретико-методологічний семінар для методистів
районних, міських методичних кабінетів, педагогічних працівників об’єднаних
територіальних громад, які відповідають за стан навчання іноземних мов, із
теми «Особливості організації освітнього процесу з іноземних мов в умовах
реалізації нового Державного стандарту початкової освіти», для керівників
районних, міських методоб’єднань, викладачів та вчителів англійської мови –
обласний навчально-методичний семінар із теми «Нова українська школа:
реалізація змісту державної Програми з англійської мови в початковій школі»
спільно з видавництвом Macmillan Education та «Навчання англійської мови у
початковій школі через ігрову діяльність» спільно з Міжнародним освітньометодичним центром Dinternal Education.
Із метою реалізації Концепції «Нова українська школа» у рамках
експерименту

«Розроблення

і

впровадження

навчально-методичного

забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного
стандарту початкової загальної освіти» на базі закладів освіти на 2017 – 2022
роки спільно з Британською Радою в Україні, видавництвом Кембриджського
університету, Гете Інститутом в Україні, посольством Франції розпочато проект
для вчителів англійської, німецької, французької мов та методистів інститутів
післядипломної педагогічної освіти з метою надання методичної підтримки
вчителям та організації пілотування матеріалів для вивчення іноземної мови в
закладах освіти. Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від
27.02.2018 № 208 «Про організацію та проведення підготовки вчителів
іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів, закладами післядипломної
педагогічної освіти до викладання іноземних мов відповідно до Концепції
«Нова українська школа» на базі інституту та закладів загальної середньої
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освіти області організовані та проведені тренінги для вчителів англійської,
німецької та французької мови.
У рамках Українсько-німецького року мов
методичний

семінар

для

вчителів німецької

проведено навчально-

мови

«Deutsche

digitale

Kinderuniversität» («Німецький цифровий дитячий університет») за участі
мультиплікатора

Ґете-інституту в Україні. Для вчителів польської мови –

«Особливості організації освітнього процесу вивчення польської мови як
іноземної» в рамках співпраці з Спілкою вчителів-полоністів Дрогобицької
філії Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України
та семінар-практикум із теми «Навчання, що приносить задоволення та веде до
успіху» для вчителів польської мови закладів освіти Волинської та Рівненської
областей. Навчання проводили автори серії підручників та посібників «Krok po
kroku» видавництва «SJO GLOSSA. Захід був організований Генеральним
Консульством Республіки Польща в місті Луцьку та за сприяння Волинського
відділення Спілки вчителів-полоністів України імені Габріелі Запольської.
Для вчителів французької мови проведено навчальний семінар із теми
«Використання

новітніх

інформаційних

технологій

у

роботі

вчителя

французької мови» за участі ГО «Альянс Франсез м. Рівне».
Активно реалізовувався курс на забезпечення мобільного інформування
вчителів початкових класів про зміни освітніх орієнтирів початкової освіти та
надання практичних рекомендацій щодо їх упровадження, 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 2018 році за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект
України» в області працювало 28 закладів освіти, які долучені до
всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу
в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі закладів освіти» на
2016 – 2022 роки. Проведено презентаційний семінар для директорів закладів
загальної середньої освіти та

їх заступників. Функціонували Школи
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технологічної майстерності для вчителів 1 – 4 класів закладів освіти,
заступників

директорів,

учителів,

які

будуть

здійснювати

дошкільну

підготовку. Організовано курси підвищення кваліфікації вчителів початкової та
основної школи для роботи у проектних класах у 2018-2019 н. р. та 2019-2020 н.
р. Проведено навчання коучів та викладачів Рівненського ОІППО з метою
залучення

до

підвищення

кваліфікації

вчителів,

які

працюють

за

Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України».
Для керівників методичних служб проведено заходи з актуальних питань
організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти області: серпневі
педагогічні студії, семінар-практикум із теми «Іграшки та ігрові посібники в
системі засобів формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку»,
інформаційно-методичну нараду для відповідальних за дошкільну освіту в
об’єднаних

територіальних

громадах

із

теми

«Особливості

ведення

документації закладів дошкільної освіти в умовах Нової української школи».
Форми
працівниками

проведення
закладів

науково-методичної
дошкільної

роботи

освіти

з

вирізнялися

педагогічними
практичною

спрямованістю. Упродовж року було проведено навчально-практичний тренінг
із теми «Соціоігрова педагогіка у роботі з літературними творами»
(популяризація

матеріалів

світогляду дошкільників

Всеукраїнського
засобами

експерименту

художнього

слова в

«Формування
інтегрованому

освітньому просторі дошкільного навчального закладу»); круглий стіл для
педагогічних працівників із теми «Формування морально-етичних якостей дітей
дошкільного віку засобами арттерапії»; два майстер-класи з теми «Розвиток
творчих

здібностей

дошкільників

шляхом

упровадження

інноваційних

технологій» у рамках «Школи новаторства керівних та педагогічних
працівників дошкільної освіти»; вебінар для педагогічних працівників
«Джерело батьківських знань»; майстер-клас для вихователів та вихователівметодистів із теми «Особливості навчання читання дітей четвертого, п’ятого та
шостого року життя» за авторською методикою Людмили Шелестової, доктора
педагогічних наук, головного наукового співробітника Інституту обдарованої
дитини НАПН України; треніги для вчителів початкових класів за програмою
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Unicef «Вчимося жити разом»; онлайн-нараду для працівників закладів
дошкільної освіти з теми «Дайджест навчально-методичного забезпечення
діяльності закладів дошкільної освіти».
Особлива увага була акцентована на розвиток інклюзивної освіти.
Науково-методичний супровід інклюзивної освіти було спрямовано на
реалізацію та поширення моделі інклюзивного навчання в закладах освіти,
вдосконалення 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, асистентів та вчителів інклюзивних класів,
директорів закладів освіти із проблем упровадження та розвитку інклюзивного
навчання.
Упродовж року працівники інституту продовжували роботу методичного
та практичного спрямування щодо проведення корекційно-розвиткової роботи з
дітьми, які мають

особливі освітні потреби. На виконання Розпорядження

КМУ № 17 від 17.01.18 року на базі інституту здійснили підвищення асистенти
учителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим
навчанням. Навчання проведено за кошти субвенції відповідно до Постанови
КМУ від 04.04.18 року № 237. Із моменту підписання Меморандуму про
співпрацю

між

Рівненською

обласною

державною

адміністрацією

та

Всеукраїнською благодійною організацією «Благодійний фонд Порошенка»
інститутом було організовано та проведено систему тренінгових занять для
педагогічних працівників Рівненщини з теми «Інклюзивний простір. Практичні
кроки». Тренінговим навчанням було охоплено майже

2000 педагогічних

працівників закладів загальної середньої освіти області.
Згідно

з

планом

роботи

РОІППО

науково-методичний

супровід

інклюзивної освіти здійснювався шляхом організації та проведення науковопрактичних конференцій, семінарів-практикумів, «круглих столів», вебінарів,
відеоконференцій із питань навчання, виховання та реабілітації дітей з
особливими освітніми потребами. З означених питань підготовлено та видано
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методичні рекомендації. Для асистентів учителів проведено семінар з теми
«Основи інклюзивного навчання в сучасному освітньому просторі», для
практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти, які працюють з
дітьми з особливими освітніми потребами, – семінар-практикум із теми
«Психологічний, психолого-педагогічний та соціальний супровід інклюзивного
навчання дітей з особливими освітніми потребами». У рамках постійно діючого
вебінару

з

теми

«Психолого-педагогічний

супровід

дітей

з

різними

порушеннями розвитку» для педагогічних працівників, які працюють із дітьми
з особливими освітніми потребами, проведено 4 вебінари, під час яких
розглядалися питання надання практичної допомоги дітям з різними
нозологіями, поінформовано педагогів щодо проведення корекційної роботи з
такими дітьми; надано консультації батькам та педагогам. Для педагогів
області, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, проведено
веб-конференцію з теми «Професійне співробітництво у закладі освіти з
інклюзивним навчанням». У межах проведення всеукраїнського експерименту з
теми «Науково-методичні засади створення моделі психолого-педагогічної та
соціальної реабілітації й інтеграції дітей із загальними розладами розвитку
(спектр аутизму)» проведено засідання «круглого столу» з теми «Аутизм:
проблеми й досягнення» з метою поширення інформації про пошук ефективних
психолого-педагогічних та корекційних підходів до організації й управління
корекційно-освітнім процесом у спеціальному закладі в роботі з дітьми з
розладами спектра аутизму.
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.
Проведено цикл навчальних тренінгів для учасників шкільних команд
«Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід, перспективи, результати».
Упродовж

року

працівниками

інституту

здійснювався

науково-

методичний супровід профільного навчання, однією з форм якого, що найбільш
повно реалізують його мету і завдання, є освітні округи та опорні заклади
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освіти. Оновлено базу даних опорних закладів, у яких здійснюється профільне
навчання. Проведено семінар для керівників органів управління освітою
районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного
значення, ОТГ та директорів опорних закладів із теми «Організація діяльності і
функціонування органів управління освітою

та опорних закладів в умовах

децентралізації», майстер-класи для керівників опорних закладів із метою
презентації кращого досвіду з питань організації профільного навчання,
співпраці з закладами вищої освіти, онлайн-наради для координаторів науковометодичної роботи в опорних закладах із питань підготовки вчителя до роботи
в профільних класах та для педагогічних працівників опорних закладів освіти
області з питань упровадження нових технологій та методик.
Із метою формування готовності до нового навчального року проведено
серпневі педагогічні студії для працівників районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ, членів адміністрацій інтернатних
закладів із теми «Науково-педагогічні засади системної підготовки педагогів до
роботи

в

умовах

реформування

освітньої

галузі».

Учасникам

студій

презентовано виставку «Освіта Рівненщини: ресурси інноваційного розвитку,
виклад актуальних питань розвитку галузі в теоретичній частині та проведення
засідань 15 секцій. Така інноваційна форма роботи дозволила не лише
ознайомити з новими ідеями та педагогічним досвідом, а й на практиці
продемонструвати їх застосування, сформувати необхідні вміння для їх
упровадження, виробити рекомендації щодо роботи у новому навчальному
році.
Діяльність працівників психологічної служби була спрямована на
реалізацію

науково-методичної

проблемної

теми

«Розвиток

мотивації

працівників психологічної служби до професійного зростання» та вирішення
низки завдань управлінського, організаційно-методичного, консультативного,
науково-дослідного напрямів із урахуванням особливостей упровадження
адміністративної та освітньої реформ. Навчально-методичні заходи були
спрямовані

на

розвиток

професійних

компетентностей

працівників

психологічної служби та підвищення рівня професіоналізму педагогів.
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Тематична спрямованість заходів визначалася чинними нормативно-правовими
документами, серед яких «Положення про психологічну службу у системі
освіти України» (2018), листи МОНУ: «Про забезпеченість фахівцями
психологічної служби системи освіти та пріоритетні напрями діяльності», «Про
документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»,
виходила із потреб сьогодення та результатів вивчення запитів практичних
психологів та соціальних педагогів. У зв’язку з цим, працівниками кабінетуцентру забезпечено організацію та проведення Школи професійного зростання
соціального педагога, науково-практичного семінару для новопризначених
практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти області,
«круглого столу» для працівників ОТГ, які здійснюють супровід психологічної
служби, методичного об’єднання практичних психологів ВНЗ І-ІІ р. а.,
продовжено роботу педагогічної майстерні соціального педагога та проведення
засідань інтервізійної групи практичних психологів загальноосвітніх шкілінтернатів із теми «Особливості надання психологічної допомоги дитині в
умовах закладу інтернатного типу». Із метою популяризації сучасних напрямів
психологічної науки і кращого досвіду працівників психологічної служби
області, започатковано проведення Фестивалю майстерності працівників
психологічної служби, у рамках якого відбулося 17 майстер-класів. Окрім того,
розглянуто зміст та основні завдання психологічної служби системи освіти з
питань упровадження інклюзивного навчання. Організовано та проведено
семінар-практикум для практичних психологів та соціальних педагогів закладів
освіти, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, з теми
«Психологічний, психолого-педагогічний та соціальний супровід інклюзивного
навчання дітей з особливими освітніми потребами». Такі інноваційні форми
науково-методичної роботи сприяють активізації процесу самоактуалізації,
формують навички проектування розвитку власного професіоналізму в системі
післядипломної освіти та розвивають фахові компетентності для здійснення
соціально-психологічного супроводу освітньої діяльності у закладах освіти.
Важливим чинником покращення роботи працівників інституту та
педагогічних працівників області є регіональна та міжнародна співпраця.
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Реалізовано Програму PRO FLE в Україні – спільний проект Посольства
Франції та Міністерства освіти і науки України. Програма розроблена
Міжнародним центром педагогічних 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 другої фази проекту впродовж
року для області підготовлено тьютора з відповідною кваліфікацією, на
регіональному рівні за програмою PRO FLE продовжено навчання пілотної
групи вчителів французької мови закладів освіти області. У 2018 році
продовжено співпрацю з посольством Франції в Україні у галузі перепідготовки
учителів французької мови відповідно до останніх тенденцій у методиці та
дидактиці навчання іноземних мов. Проект «Фахова перепідготовка вчителів
французької мови PRO FLE» охопив у 2018 році 12 закладів освіти області. У
ході проекту вчителі французької мови вдосконалювали свої професійні
компетентності шляхом дистанційного навчання на платформі, яка створена
Міжнародним Центром педагогічних досліджень м. Париж (Франція) та
роботою на очних сесіях, які проводив підготовлений посольством Франції
тьютор. Було проведено навчально-методичний семінар для учасників
об’єднаної групи проекту «Фахова перепідготовка вчителів французької мови
PRO FLE». Із жовтня 2018 року розпочато третю сесію навчання учителів
французької мови в рамках проекту PRO FLE спільно з Посольством Франції в
Україні і Альянс Франсез в Україні.
Традиційно Рівненський ОІППО взяв участь у відзначенні міжнародного
дня Франкофонії. У закладах освіти області спільно з працівниками інституту
проведено виставки учнівських робіт, конкурси творів, конкурс педагогічних
проектів тощо.
У рамках співпраці з Посольством Франції в Україні, ГО «Альянс
Франсез м. Рівне» та у рамках міжнародного фестивалю «Французька Весна в
Україні» організовано зустріч учителів закладів освіти області із швейцарським
кінорежисером Еманюелем Графф та показ його документального фільму,
присвяченого Героям Небесної сотні.
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Інститут сприяє налагодженню співпраці закладів освіти області з
міжнародними

інституціями,

зокрема

у

рамках

проекту

«Викладання

англійської мови як іноземної», за сприяння Корпусу Миру США в Україні до
освітнього процесу з предмета залучено 7 волонтерів, співпраця з якими сприяє
підвищенню якості вивчення англійської мови, ефективності організації
позакласної роботи, розвитку навичок лідерства, популяризації здорового
способу життя, розвитку громадянської свідомості.
Продовжено реалізацію проекту Go Camps, який передбачає створення
мовних таборів нового покоління, які отримали допомогу від Go Global та
міжнародних партнерів із залученням міжнародного досвіду, методології та
експертизи. Проведено конкурс, спрямований на підтримку проекту літніх
мовних таборів 2018 року та допомогу закладам освіти в їх організації, 24
заклади освіти Рівненщини були відібрані для участі в тренінгах для успішної
організації мовних таборів. Літні мовні табори цих закладів отримали статус Go
Camps, що дало можливість залучити до роботи волонтерів громадської
організації Go Global.
У рамках співпраці з Гете-інститутом та Міністерством освіти і науки
України на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти пройшло підвищення кваліфікації вчителі німецької мови, в рамках
якого проведено методико-дидактичні семінари для вчителів німецької мови
закладів освіти. Гете-Інститут підтримував викладачів німецької мови, надаючи
їм сучасні навчальні матеріали, облаштовуючи центри навчально-методичної
літератури, організовуючи семінари з підвищення кваліфікації, а також
виділяючи стипендії для підвищення кваліфікації й навчання на мовних курсах
у Німеччині. Проведено практичні заняття тренерами та мультиплікаторами
Гете-Інституту. Учителі німецької мови області взяли участь у конкурсі на
отримання стипендії Ґете-Інституту для стажування в Німеччині, а учні – у
міжнародних проектах «Міжнародні сертифікати з німецької мови для
школярів», у проекті PASCH «Школи-партнери майбутнього». Продовжено
співпрацю з центром навчально-методичної літератури Ґете-Інституту на базі
Рівненського державного гуманітарного університету (проведення педагогічної
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практики для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів німецької мови,
семінарів, практичних занять, ознайомлення з автентичними матеріалами
німецьких видавництв, із сучасними технологіями і методиками навчання
іноземних мов).
Відповідно до «Меморандуму про співпрацю щодо реалізації проекту
«Міксіке в Україні» у рамках освітньої ініціативи естонської освітньої
організації OU MIKSIKE між Міністерством освіти і науки України та
Естонською освітньою організацією OU MIKSIKE в області проведено очний
обласний етап змагань з усного математичного рахунку «Прангліміне 2018»,
шість переможців якого взяли участь у національному чемпіонаті та одну
перемогу серед учнів 1 класу здобули на міжнародному фіналі. Понад тисячу
учнів закладів загальної середньої освіти області взяли участь у трьох обласних
анлайн-етапах Національного чемпіонату з усного математичного рахунку
«Прангліміне 2019».
229 учнів із 9 закладів загальної середньої освіти області віком 15 років
взяли участь у Програмі міжнародного оцінювання учнів PISA, що проводиться
під егідою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).
Ректором Всеукраїнської філії «Міжнародного інституту розвитку
інтелекту (IMEI) професором Park Sung Soo проведено відкриту лекцію для
слухачів курсів підвищення кваліфікації та працівників Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти.
Спільно з Українським відкритим університетом післядипломної освіти
та Європейським інститутом подальшої освіти (Словацька Республіка)
проведено очно-дистанційну ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію
«Соціально-економічні

та

гуманітарні

аспекти

світових

інноваційних

трансформацій».
Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Долід В.В. взяв
участь в ознайомчому візиті у Польщу за Програмою для України з розширення
прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку (U-LEAD) з
метою вивчення і обговорення польського досвіду управління освітою на
місцевому рівні.
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У березні – квітні 2018 року в рамках реалізації Всеукраїнської програми
освіти

для

демократичного

громадянства

«Демократична

школа»

у

Здолбунівській ЗОШ № 5 та Новоград-Волинській ЗОШ № 5 презентовано
Програму для шкільного колективу, батьків і представників громади, здійснено
діагностику ситуації за допомогою «Інструменту розвитку школи» та
сформовано плани дій з демократичного розвитку шкіл на 2018-2019 н.р.
На виконання угоди про співпрацю із Брестським обласним інститутом
розвитку освіти (Білорусь) у червні делегація у складі 10 науково-педагогічних
та педагогічних працівників інституту брала участь у засіданні «круглого
столу» з теми «Традиції та інновації в додатковій освіті педагогічних
працівників в умовах регіону», який проходив у Брестському обласному
інституті розвитку освіти. За результатами заходу видані тези. У жовтні на базі
Рівненського
відбулася

обласного
Міжнародна

інституту

післядипломної

науково-практична

педагогічної

конференція

освіти

«Розвиток

управлінської компетентності керівника як важливого ресурсу забезпечення
якості роботи закладу освіти» за участі делегації Брестського інституту у складі
9 чоловік. За результатами конференції опубліковані статті у науковометодичному журналі «Нова педагогічна думка» та видано збірник матеріалів.
На запрошення Інституту розвитку інтелекту (Корея) ректор інституту
Черній А.Л. у липні взяла участь у Міжнародному освітньому форумі
(м. Сеул), під час якого виступала та читала лекції з питань розвитку освіти в
Україні, досвіду роботи

освіти Рівненщини. Підписано меморандуми про

співпрацю із Міжнародною молодіжною асоціацією, Гурван-Ерденським
педагогічним інститутом (Монголія), Казахським національним аграрним
університетом (Казахстан), Улан-Батор Ердемським навчальним університетом
(Монголія),

Вищим

педагогічним

інститутом

–

Гомбе

(Демократична

Республіка Конґо).
Представники інституту взяли участь у Чотирнадцятій літній школі
медіаосвіти і медіаграмотності, яка відбулася у червні у Волинській області за
сприяння Академії української преси в партнерстві з Міністерством освіти і
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науки України за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) та Інтерньюс.
У рамках організації виставок, присвячених історії, побуту, культурі та
науково-технічним досягненням закордонних українців на виконання Обласної
програми розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці
на 2016 – 2018 роки в інституті експоновано для учителів закладів освіти
області, слухачів курсів підвищення кваліфікації дві виставки картин Георгія
Косміаді, колишнього професора Рівненської української гімназії, який у 1939
році емігрував у Німеччину, «Волинь у спогадах Георгія Косміаді» та «Мелодія
душі».
Інститут забезпечував реалізацію та науково-методичний супровід
державних програм, розроблених на їх виконання заходів і планів дій, проектів,
зокрема:

Програма

МОН

України,

ПРООН

/ЮНЕЙДС/

«Сприяння

просвітницькій діяльності «рівний-рівному» серед молоді України щодо
здорового способу життя»

(здійснено консультаційну підтримку освітніх

закладів та моніторинг реалізації програми); програма «Основні орієнтири
виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,
Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді; програма
МОН України «Сімейні цінності»; програма виховної роботи з учнями з питань
протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська
позиція»; науково-педагогічний проект «Модель розвитку методологічної
культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти»; всеукраїнський науковопедагогічний

проект

учителів-філологів

«Філологічний

Олімп»;

проект

«Розвиток громад в Україні шляхом упровадження Програми «Школа як
осередок розвитку громади» Всеукраїнського фонду

«Крок за кроком»

(здійснювався науково-методичний супровід установ і закладів освіти області у
межах

Відкритого

університету

керівників

освіти

Рівненщини

та

Всеукраїнської школи новаторства, функціонував віртуальний управлінський
імідж-клуб «Громадсько активна школа» на веб-ресурсах порталу «Освіта
Рівненщини»; діяли інформаційно-ресурсні центри для місцевих громад для
надання інформаційної, навчальної та консультаційної підтримки іншим
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школам для впровадження та поширення моделі громадсько-активної школи;
досвід роботи закладів освіти Рівненської області, які працюють за моделлю
громадсько-активної школи, презентовано на національних конференціях, у
науково-методичних журналах,

посібнику «Школа як осередок розвитку

громади: досвід формування освітньої політики в контексті децентралізації та
інших змін»); всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України»
(проведено презентаційні семінари для директорів закладів освіти та

їх

заступників, організовано курси підвищення кваліфікації вчителів початкової та
основної школи для роботи у проектних класах; функціонували Школи
технологічної майстерності для учителів 1 – 4 класів закладів освіти,
заступників

директорів,

учителів,

які

будуть

здійснювати

дошкільну

підготовку); проект «Інклюзивна освіта: крок за кроком»; проект «Вчимося
жити разом» – навчання на засадах компетентнісного підходу (спрямований на
розвиток життєвих навичок, формування ключових компетентностей в
учасників освітнього процесу, в закладах освіти реалізовується через предмет
«Основи здоров'я»; здійснено адвокаційні заходи щодо впровадження проекту,
зокрема для завідувачів та методистів районних, міських методичних кабінетів
та працівників об'єднаних територіальних громад, які забезпечують науковометодичний супровід основ здоров'я; проведено низку семінарів-тренінгів із
теми «Методика вивчення тренінгового курсу «Вчимося жити разом» для
учителів основ здоров'я та соціальних педагогів основної школи; проведено
тренінги з програми UNISEF «Вчимося жити разом» із розвитку соціальних
навичок учнів початкових класів у курсі «Основи здоров’я»); медикопедагогічний проект «Гармонія інтелекту і здоров’я»; проект «Освіта для
сталого розвитку»; проект Українського центру вивчення історії Голокосту та
фундації «Пам'ять, відповідальність та майбутнє» (підготовлено методичні
матеріали та проведено майстер-класи для педагогічних працівників, семінари
для працівників методичних служб); партисипативні (спільна справа) проекти
для дітей та молоді; всеукраїнський проект «Розвиток соціальної згуртованості
суб’єктів

освітнього

процесу»;

проект

«Упровадження

програми

з

попередження торгівлі людьми в інститутах ППО» (проведено низку семінарів36

практикумів для заступників директорів з виховної роботи та навчальних
тренінгів із педагогами-організаторами та вихователями шкіл-інтернатів із
питань протидії торгівлі людьми, забезпечено функціонування тренінгового
центру на базі інституту); всеукраїнський педагогічний проект «Розумники»
(Smart Kids) (проведено низку навчально-практичних семінарів для методистів,
які відповідають за початкову освіту, ІКТ, заступників директорів закладів
освіти, учителів початкових класів та керівників методичних об’єднань
учителів початкових класів із питання формування ІКТ-насиченого освітнього
простору початкової школи).
Упродовж звітного періоду інститутом були реалізовані обласні програми
та проекти, зокрема: Програма національного виховання учнівської молоді
Рівненщини на 2008 – 2020 роки, розроблена на виконання Основних
орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів закладів освіти; Програма розвитку
природно-заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі
Рівненської області на 2010 – 2020 роки; проект «Ситуативне лідерство»;
проект «Підготовка освітніх дорадників»; проект «Історія рідного краю: очима
краєзнавця»; інформаційно-комунікаційний проект «Освіта Рівненщини»;
проект «Міжкафедральні зустрічі»; проект «Відкритий університет методиста»;
проект «Рівненський дистанційний центр методичної підтримки педагога в
міжкурсовий період»; обласна цільова соціальна програма протидії ВІЛінфекції/СНІДу на 2015 – 2018 роки; навчальний мережевий проект «Будьте
здорові»;

«Поліські

мережеві проекти»;

міжрегіональний проект

«РіД

(Рівненщина і Донеччина): будуємо разом «Школу радості».
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 закладів
освіти «Освіта прав людини та демократичного громадянства», проведено
тренінги, семінари для методистів, учителів.
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Працівники інституту брали участь у міжнародних семінарах щодо
політики і практики організації збалансованого навчання мовами меншин і
державною мовою у школі в умовах імплементації Закону України «Про
освіту» в рамках спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу,
проекту «Зміцнення підтримки національних меншин в Україні» разом з
Міністерством освіти і науки України та Міністерством культури України.
Матеріали семінарів розміщені на сайті РОІППО.
У рамках міжнародного проекту Українського центру вивчення історії
Голокосту «Ткума» та фундації «Пам’ять, відповідальність та майбутнє»
спільно з музеєм «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні»,
Голландським єврейським гуманітарним фондом «Dutch Fund» працівниками
інституту поширено методичні матеріали серед учителів області, підготовлено
вчителів-тренерів, проведено майстер-класи для вчителів, семінари

для

методистів.
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 закладах освіти Рівненщини
впроваджено розроблений Академією Української преси курс «Сходинки до
медіаграмотності» з метою посилення стійкості учнів та молоді перед
дестабілізуючою силою впливу неправдивої інформації.
Із метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої
молоді в області організовано і проведено ІІІ етап Всеукраїнських учнівських
олімпіад із 20 навчальних предметів (січень-лютий) та ІІІ етап олімпіади для
учнів 4-их класів «Юне обдарування» (квітень). У ІІІ етапі Всеукраїнських
олімпіад із навчальних предметів взяли участь 1409 школярів області, у ІІІ
етапі олімпіади «Юне обдарування» – 60 учнів.
У ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 83 учні
закладів освіти області. Вони вибороли 38 призових місць, із них І місць – 4, ІІ
– 12, ІІІ – 22.
Організовано і проведено обласні етапи Всеукраїнських турнірів юних
істориків, філософів і релігієзнавців, журналістів, правознавців, географів,
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економістів, біологів, хіміків, винахідників і раціоналізаторів. У турнірах взяли
участь 484 учні.
У фінальних етапах Всеукраїнських турнірів юних біологів, хіміків,
географів, економістів та істориків узяли участь 7 учнівських команд закладів
освіти області. Учасники турнірів вибороли 4 призові місця (І – 1, ІІ – 1, ІІІ – 2).
Для учнів та студентів області проведено обласний етап Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Т.
Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика (399
учасників).
Інститут

здійснював

науково-дослідну

роботу

та

забезпечував

координацію і науково-методичний супровід дослідно-експериментальної
діяльності закладів освіти області. Педагогічні дослідження спрямовувалися
переважно на вивчення актуальних педагогічних проблем, пов’язаних із
предметною діяльністю особистості, яка розвивається, та експериментальною
апробацією нових педагогічних практик і технологій. Усього у області
досліджується 23 теми. В експериментах та інноваційних освітніх проектах
беруть участь 159 закладів освіти (77 – всеукраїнського та 82 – регіонального
рівнів), 27 із яких є учасниками кількох педагогічних досліджень. Завершено
експерименти всеукраїнського рівня з тем: «Виховання громадянської
компетентності учнів на базі Корецького НВК «Школа І – ІІІ ст. – Ліцей»
(розроблено, апробовано й уточнено педагогічну модель виховання в учнів
громадянської компетентності, спрямовану на формування у ліцеїстів
громадянських знань, цінностей, вчинків); «Виховання в учнів ціннісного
ставлення до праці» на базі Семидубського аграрного ліцею і ЗОШ І-ІІ ст.
(розроблена та апробована Концепція трудового виховання ціннісного
ставлення до праці та педагогічна модель і технології ціннісного ставлення
учнів до праці); «Розвиток освітньо-інформаційного середовища колегіуму
засобами

мережевих

Володимирецького
дистанційного

технологій
районного

та

дистанційної

колегіуму

освіти»

(вдосконалена

на

базі

методика

навчання та застосування гнучкої, індивідуальної моделі
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навчання та створення і використання інформаційних освітніх ресурсів для
учнів).
Учасниками експериментів та проектів у 2018 році підготовлено та
надруковано 53 праці, із яких: 16 статей, 6 посібників, 5 рекомендацій, 4
брошури і буклети, 8 публікацій, 4 відеофільми, 12 вісників. Зокрема, за
результатами досліджень лабораторією психології професіоналізму проведено
два засідання із проблем створення безпечного освітнього середовища педагога
і учня на базі Костопільського та Здолбунівського райметодкабінетів і
випущено

4

праці;

лабораторією

«Творча

регіональну науково-практичну конференцію та

обдарованість»

проведено

два інтернет-семінари з

проблем змісту та технологій формування професійної компетентності педагога
до роботи з обдарованим дітьми у системі науково-методичної діяльності
закладу освіти; під час засідань лабораторії інноваційних виховних технологій
обговорювалися технологія моделювання виховної системи на прикладі
Корецької ЗОШ І – ІІІ ст. та Рівненської ЗОШ І – ІІІ ст. № 20 та випущено п’ять
статей і тез, два збірники інформаційних матеріалів; лабораторією освітніх
технологій підібрано діагностичний інструментарій дослідження проблеми
створення технології компетентнісно зорієнтованого розвитку особисті в
середовищі нової української школи та видано 2 вісники, проведено два
засідання ТНДК зі створення технології колективного музикування, видано
рекомендації,

посібник.

Результати

експерименту

з

упровадження

мультипрофільного навчання презентовано на експертній комісії з інноваційної
діяльності та висвітлено в статті. У межах експерименту регіонального рівня
щодо розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення
початкової освіти в умовах реалізації державного стандарту початкової
загальної середньої освіти розроблено рекомендації із тем «Інтеграція в НУШ:
тематичний та діяльнісний підхід», «Особливості оцінювання навчальних
досягнень учнів: формувальне оцінювання», «Роль учителя у формуванні
психологічно-безпечного
«Формування

середовища

міжпредметних

НУШ»;

компетентностей

відбувся
у

інтернет-форум

процесі

тематичного

навчання»; створено 8 кейсів учителя НУШ «Кращі практики роботи»;
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підготовлено і видано посібник «Теоретичні засади НУШ: початкова освіта»,
апробовано навчальний комплекс «Довкілля»: програма для 1-2 класу, посібник
для закладів освіти, схвалений для використання МОН України (протокол № 14
від 6 серпня 2018 р).
Наукова робота висвітлювались упродовж року та під час тижнів
фестивалю «STEM весна», тижнів науки на кафедрах, зокрема: кафедрою
філософії, економіки та менеджменту освіти координується

сеукраїнський

експеримент з упровадження науково-педагогічного проекту «Модель розвитку
методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти»,
проведено педагогічний міст між опорним закладом Балашівська ЗОШ,
Млинівською гуманітарною гімназією, Котівською ЗОШ І

– ІІІ ст.,

здійснюється наукове керівництво розробкою щодо впровадження моделі
авторських шкіл, мультипрофільного навчання та виховної системи школи;
кафедрою суспільно-гуманітарної освіти здійснюється наукове консультування
і координація Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Філологічний
олімп» та започатковано дослідницько-краєзнавчий проект, спрямований на
розвиток громадянської освіти населення «Соціально-значущі ініціативи молоді
в розвитку громади» (спільно з НУ «Острозька академія»); кафедрою
природничо-математичної

освіти

здійснюється

наукове

керівництво

впровадження мережевого педагогічного проекту «Поліські освітні проекти»,
ТНДК «Базова підтримка життя: Модель безпеки людини у сучасному світі» та
наукове

консультування Всеукраїнського проекту «Варіативні моделі

комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничоматематичного циклу в ЗЗСО»; кафедрою педагогіки, психології та корекційної
освіти забезпечується наукове керівництво регіональним експериментом із
розробки та апробації дидактичного забезпечення реалізації державного
стандарту початкової освіти в НУШ, забезпечується дослідження лабораторії
психології професіоналізму та постійно-діючої дидактичної лабораторії з
проблеми формування оціально-комунікативних умінь у дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку засобами театральної педагогіки.
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Результати

експериментів

та

інноваційних

освітніх

проектів

презентувалися у ході наукових і методичних заходів інституту. Упродовж року
проведено дві інтерактивні конференції (на базі Рівненського НВК № 1 та
Семидубського ліцею), а також 7 засідань лабораторій, 14 науково-практичних
семінарів, зокрема: за результатами реалізації проектів «Інтелект України»,
«Фінансова грамотність», «SmartKids», «Філологічний олімп» та експериментів
із медіаосвіти, інтегрованого курсу «Природничі науки» тощо. Проведено
семінари

з упровадження «STEM-освіти» на базі Рівненської МАН,

Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар» та Рівненської СЗОШ
І – ІІІ ст. № 15.
У 2018 році відбулося 12 науково-практичних конференцій (міжнародна,
4 всеукраїнських, 7 регіональних): Міжнародна науково-практична конференція
з теми «Розвиток управлінської компетентності керівника як важливого ресурсу
забезпечення якості роботи закладу освіти», Всеукраїнські науково-практичні
конференції з тем: «Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму
освітян в умовах реалізації концепції Нової української школи» (спільно з
ДВНЗ

«УМО»

НАПН

України),

«Філософсько-світоглядні

засади

трансформації освіти: простір соціальної взаємодії» (спільно з Інститутом
сімейної та молодіжної політики), «Науково-методичні засади виховання в
учнів ціннісного ставлення до праці» (спільно з ІМЗО НАПН України),
«Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти» (спільно з ІМЗО та
Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України),
регіональні
«Формування

інтерактивні
світогляду

науково-практичні
дошкільників

та

засобами

веб-конференції

з

художнього

слова

тем
в

інтегрованому освітньому просторі закладу дошкільної освіти», «Реформування
сучасної освіти: діалог із Василем Сухомлинським», «Педагогічна спадщина
В.О.Сухомлинського у вимірі Нової української школи», «Актуальні проблеми
організації освітнього процесу в закладі освіти у 2018-2019 н. р.», «Психологопедагогічні особливості формування професійної компетентності педагогів, що
працюють над виявленням та розвитком креативних можливостей дітей та
підлітків засобами методичної роботи закладів загальної ЗЗСО», «Сучасний
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урок літератури: досвід, проблеми, моделювання», «Актуальні проблеми
культури української мови і мовлення». Інститут виступив співорганізатором
проведення Всеукраїнської науково-практичної конференція «Тарас БульбаБоровець – син землі поліської» (Березнівський район) та VІ Всеукраїнська
науково-практична конференція «Людина і суспільство: економічний та
соціокультурний розвиток» (РІ «Україна»). На базі інституту проведено ІІ
Всеукраїнські педагогічні читання із теми «Громадянське виховання: витоки
ідей для Нової Української школи» за працями Т.Д. Дем’янюк (спільно з ІМЗО
НАПН України та РДГУ). Обсерваторією педінновацій проведено філософськопедагогічні читання, присвячені спадщині Григорія Сковороди,
читання з

та наукові

дослідження наукового доробку Григорія Харпака (спільно з

кафедрою природничо-математичної освіти).
Вивчено

результативність

дослідно-експериментальної

роботи

та

проведення експериментів і інноваційних освітніх проектів регіонального
рівня, проведено регіональний моніторинг готовності педагогів до інноваційної
діяльності, заслуховувалися звіти наукових керівників щодо виконання завдань
досліджень регіонального рівня, поновлено регіональний банк інновацій,
започатковано дослідження інноваційних освітніх проектів із розвитку
соціальних компетентностей педагога, психологічної підготовки вчителя до
здійснення освітнього процесу в умовах НУШ, проектування педагогічних
систем та авторських моделей ЗЗСО регіону, розпочато апробацію Програми
«НУШ у поступі до цінностей». Відкрито лабораторію психології освіти та
школу-лабораторію міжкультурної комунікації на базі «Центру надії» та
школу-лабораторію ціннісного ставлення до праці на базі Семидубського
аграрного ліцею. Відкрито Стартап ідей та інноваційних рішень на базі
інституту (27 проектів працівників інституту та закладів освіти), започатковано
інноваційний освітні проект «Я досліджую Рівненщину» для педагогів та учнів
закладів освіти області.
Продовжується науково-дослідна робота спільно із ДВНЗ «Університетом
менеджменту освіти» НАПН України. Завершено дослідження лабораторії
психології

професіоналізму,

продовжується
43

дослідження

лабораторії

віртуальної освіти та управління освітою, започатковано співпрацю із
віртуальною лабораторією кафедри філософії та освіти дорослих із створення
цифрових технологій. Спільно з Інститутом психології НАПН України
розпочато співпрацю із дослідження проблеми психологічного забезпечення
соціальної підготовки педагога. Прийнято програму дослідження та відкрито
лабораторію психології освіти спільно з НУНМЦ ППСР НАПН України.
Укладено угоди про наукову співпрацю з Інститутом проблем виховання
НАПН України та Рівненською українською гімназією, Острожецьким ліцеєм,
Цепцевицькою ЗОШ І – ІІІ ст., Корецькою ЗОШ І – ІІІ ст., Птицькою ЗОШ І-ІІ
ст. щодо дослідження проблеми сходження особистості до духовних цінностей.
Започатковано

наукову

співпрацю

із

Рівненським

науковим

ліцеєм,

передбачено підготовку педагогів до дослідницького навчання та дослідноекспериментальної роботи. Від НАПН України та Всеукраїнської асоціації
Василя Сухомлинського прийняли естафету щодо дослідження, впровадження
ідей видатного педагога практику діяльності закладів освіти області.
Здійснюються заходи щодо підвищення наукового потенціалу науковопедагогічних та педагогічних працівників інституту. У 2018 році захищено три
кандидатські

дисертації,

підготовлено

3

колективні

монографії

(у

співавторстві).
На виконання нормативних документів Кабінету Міністрів України,
Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти», Національної академії педагогічних наук України,
спільних наказів Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти та
Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
інститутом спільно зі Львівським регіональним центром оцінювання якості
освіти, методичними кабінетами районів, міст, ОТГ, навчально-методичними
центрами, закладами професійно-технічної освіти, закладами вищої освіти І-ІІ
р. а., закладами ЗСО обласного підпорядкування забезпечено успішну
організацію

та

проведення,

науково-методичний

супровід

зовнішнього

незалежного оцінювання, моніторингу якості освіти, здійснення експертизи
якості освіти.
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Було організовано та проведено 11 моніторингових досліджень якості
освіти, з яких одне міжнародне (PISA-2018), три національних (якості
початкової освіти; вивчення стану рівного доступу учнівської молоді до вибору
STEM-професій; онлайн-опитування в закладах загальної середньої освіти в
межах проекту «Вчимося жити разом» та шість регіональних (щодо порівняння
результатів ЗНО за 2016 – 2018 роки; відповідності результатів державної
підсумкової атестації та річного оцінювання з української мови, історії України,
математики,

фізики,

хімії,

біології,

географії,

англійської,

німецької,

французької мов за підсумками 2017 – 2018 навчального року; результатів
державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання
з української мови у ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а. у 2018 році; визначення інноваційного
потенціалу закладу загальної середньої освіти; результатів зовнішнього
незалежного оцінювання 2008 – 2018 років (за методикою «ріки-береги»);
результатів зовнішнього незалежного оцінювання за 2016 – 2018 роки з
української мови та літератури, математики, історії України на замовлення
Рівненської ОДА). Разом взяло участь 33 109 респондентів.
Організовано роботу з питань експертизи для 138 експертів за такими
напрямами: експертиза електронних версій підручників для учнів закладів
загальної середньої освіти – 5 осіб; експертиза (апробація) тестових завдань із 9
предметів для наповнення банку тестових завдань Українського центру
оцінювання якості освіти – 1215 осіб ЗЗСО. Для перевірки відкритої частини
робіт

учасників

зовнішнього

незалежного

оцінювання

підготовлено

з

української мови та літератури 108 експертів (вчителів-екзаменаторів),
англійської мови – 10, математики – 8; підготовлено 8 експертів щодо
визначення порогу «склав/не склав». Загалом, із Рівненської області у 2018 році
було зареєстровано понад 50 експертів.
Із питань зовнішнього незалежного оцінювання проведено масштабну
PR-кампанію; на веб-порталі «Освіта Рівненщини» створено 9 форумів із
питань підготовки та проведення пробного, основної та додаткової сесій
зовнішнього незалежного оцінювання для випускників ЗЗСО, вступу до
магістратури для бакалаврів та інші; здійснювалися онлайн консультації
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Львівським РЦОЯО та Рівненським ОІППО; проведено 5 прес-конференцій,
взято участь у понад 10 радіо- та телепередачах.
Проведено навчання для відповідальних за ЗНО у районах, містах області
та персоналу пунктів пробного тестування; 5 інструктивно-методичних нарад,
понад 20 навчальних семінарів для керівників та заступників керівників пунктів
тестування, старших інструкторів та інструкторів.
Для процедури пробного зовнішнього незалежного оцінювання 24 та 31
березня

залучено

1286

підготовлених

педагогічних

працівників.

До

проходження пробного тестування було допущено 4 971 учасник.
Для участі в основній сесії ЗНО, яка тривала із 21 травня по 13 червня,
було зареєстровано 12 836 осіб (українська мова та література) та 56 – у
додатковій, із них 53 абітурієнтів, які з об’єктивних причин не змогли взяти
участь в основній сесії, та 3 осіб, які перебувають в установах відбування
покарань у місті Рівне. Загалом упродовж останніх 7 років спостерігається
тенденція щодо скорочення кількості учасників ЗНО, що спричинено вступом
до закладів вищої освіти за кордон, але 2018 році збільшилося учасників з
української мови та літератури за рахунок із числа учнів та студентів закладів
професійно-технічної та вищої освіти І-ІІ р.а., для яких ДПА проходило у формі
ЗНО. 8 осіб потребували створення особливих умов. У 16 визначених округах
на базі 55 ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО І-ІІ р.а. працювало 144 пункти тестування.
Для участі у додатковій сесії, яка тривала із 02 липня по 11 липня,
зареєструвалося 56 осіб. Загалом процедуру ЗНО основної та додаткової сесій
забезпечували 4 200 підготовлених осіб із числа науково-педагогічних,
педагогічних та непедагогічних працівників. Для вступників у магістратуру за
спеціальностями шести галузей знань системи вищої освіти у трьох пунктах
тестування на базі двох закладів освіти було проведено вступні іспити з
використанням організаційних процедур зовнішнього незалежного оцінювання.
782 вступники до магістратури за спеціальностями галузей знань «Гуманітарні
науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки»,
«Журналістика», «Право», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини»
проходили єдиний вступний іспит (ЄВІ). 377 вступників спеціальностей 081
46

«Право» та 293 «Міжнародне право», окрім іноземної мови, складали також у
формі ЗНО єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з права та загальних
навчальних правничих компетентностей. Процедури вступу до магістратури
забезпечувало 200 підготовлених працівників.
Загалом

проведено

75

навчальних

семінарів,

підготовлено

13

інформаційно-аналітичних вісників та інструктивно-методичні рекомендації з
питань проведення моніторингу якості освіти, експертизи якості освіти та
зовнішнього незалежного оцінювання.
За 2018 рік працівниками інституту було підготовлено: 145 наукових
статей, зокрема: 34 статті у фахових наукових виданнях, з них 13 публікацій – в
іноземних, 111 – у нефахових, монографію,14 періодичних видань (журнали,
збірники, вісники),

17 посібників,

8 довідкових видань,

підручник,

робочий зошит, 26 методичних рекомендацій, 4 видання, яким присвоєно гриф
МОН України, зокрема: посібник інтегрованого курсу для 1 класу в 4 частинах,
навчальну програму інтегрованого курсу «Довкілля» (1 – 2 кл.), зошит для
експериментальних робіт з фізики, 10 клас; підручник для 5 класу
загальноосвітніх навчальних закладів «Французька мова».
Фінансово-господарська діяльність інституту здійснювалася відповідно
до показників, затверджених кошторисом на 2018 рік. Фінансування діяльності
здійснювалося за рахунок коштів обласного бюджету, субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа», надходжень, отриманих
як плата за послуги, та інших джерел власних надходжень.
Зокрема, на виконання основних функцій закладу за КПКВМБ 0611140
«Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної
освіти» було спрямовано кошти в сумі 17 735 тис. грн., на підвищення
кваліфікації відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 3 277 тис.
грн. На проведення олімпіад, конкурсів, турнірів за КПКВКМБ «Інші програми
та заходи у сфері освіти» спрямовано кошти в сумі 539 тис. грн.
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Надходження від платних послуг у 2018 році становлять понад 1 000 тис.
грн., з них 44 % надходження від надання освітніх послуг; від отриманих
благодійних внесків, грантів та дарунків – 11 тис. грн.; від підприємств,
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання
цільових заходів – 264 тис. грн.
За рахунок інших надходжень спеціального фонду (бюджет розвитку)
здійснено капітальний ремонт частини приміщення інституту – заміна вікон та
дверей у стінах по вісях 4, В, 7) та придбано комп’ютерний клас.
Видатки на заробітну плату та оплату комунальних послуг у 2018 році
здійснювалися вчасно та в повному обсязі.
Підготовка і здача фінансової та бюджетної звітності здійснювалася
відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 28.12.2009 № 1541, Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами
загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44.
Фінансова та бюджетна звітність містить інформацію про всі проведені
операції, які відображені в бухгалтерському обліку інституту у 2018 році.
Фінансова звітність розміщена на офіційному сайті інституту, відповідно
до норм законодавства про доступ до публічної інформації.
Пріоритетні напрями діяльності
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
на 2019 рік
– удосконалення регіональної системи безперервної освіти педагогічних
працівників відповідно до Концепції «Нова українська школа», забезпечення її
випереджувального характеру відповідно до напрямів реформування системи
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освіти та суспільних викликів;нових державних освітніх стандартів та сучасних
підходів;
– застосування варіативних моделей організації освітнього процесу та
оновлення змісту й технологій підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
закладів освіти у зв’язку з реалізацією Концепції державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
–

модернізація

педагогічних

працівників

системи
та

науково-методичного

керівних

кадрів,

супроводу

упровадження

сучасних

технологій фахового і професійного вдосконалення, забезпечення ефективного
функціонування та інноваційного розвитку регіональної системи освіти;
– удосконалення

навчальних

планів,

програм

курсів

підвищення

кваліфікації відповідно до Концепції «Нова українська школа», поширення
дистанційної форми навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних
працівників;
– координація та вивчення діяльності, надання науково-методичної і
практичної допомоги та консультацій методичним службам районних, міських
методичних кабінетів, органів управління освітою ОТГ, опорних закладів,
закладів освіти з питань безперервного професійного розвитку і створення
системи якісної освіти;
– розвиток управлінського потенціалу органів управління освітою ОТГ,
формування бази даних найкращих практик з управління у сфері освіти рад
об’єднаних територіальних громад;
– формування компетентностей керівників закладів освіти, в тому числі
опорних закладів, до ефективного управління в умовах автономії, розвитку
інституційної спроможності закладів освіти розробляти і розвивати власні
освітні програми, якісно здійснювати освітній процес; науково-методичний
супровід роботи опорних шкіл у сільській місцевості регіону;
– упровадження концептуальних засад нової системи підготовки та
професійного розвитку вчителів початкової школи до реалізації Державного
стандарту початкової освіти, навчання педагогів щодо особливостей організації
освітнього процесу у початковій школі;
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– підготовка педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі
закладів дошкільної та загальної середньої освіти; забезпечення професійного
розвитку в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо
особливостей роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в рамках
інклюзивного навчання;
– реалізація

наскрізної

соціально-психологічної

моделі

масового

впровадження медіаосвіти у практику роботи закладів освіти області;
– модернізація системи національного виховання, розвитку і соціалізації
дітей та учнівської молоді, реалізація завдань Концепції національнопатріотичного виховання дітей та молоді, Основних орієнтирів виховання учнів
1 – 11-х класів закладів освіти України;
– розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів щодо
організації та здійснення національно-патріотичного виховання дітей і
учнівської молоді;
– розроблення цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного
супроводу обдарованої молоді, підвищення рівня організаційно-методичної
підготовки учнів закладів освіти 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 компетентнісної 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;
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– пошук філософських, соціальних, аксіологічних засад для української
освіти та використання європейського контексту в інноваційній практиці
закладів освіти регіону;
– підтримка інноваційного регіонального простору освіти та розвиток
автономії авторських і експериментальних закладів і поширення науководослідницької роботи;
– психологічне

забезпечення

підготовки

вчителя

та

посилення

особливості ціннісного ставлення педпрацівників до професійного розвитку та
шляху до НУШ;
– підвищення якісних показників ефективності мотивації педпрацівника
до підвищення кваліфікації та розробка і запровадження варіативних
інноваційних систем, короткотривалих форм професійного зростання вчителя;
– провадження ціннісно-світоглядних підходів до розвитку і виховання
особистості

та

побудова

простору

соціально-педагогічної

взаємодії

й

громадських ініціатив для інноваційного освітнього потенціалу громад і
поступу освіти регіону;
– збереження та використання інноваційного потенціалу педпрацівників і
закладів освіти в умовах ОТГ та створення системи державно-громадської
підтримки інновацій і експериментів;
–

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 освітнього середовища регіону шляхом формування ІК
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
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у

сфері

управління

закладами освіти, інформаційно-технологічного забезпечення проведення
моніторингу освіти;
– модернізація форм, змісту і методів роботи з питань моніторингу якості
освіти та експертизи якості освіти із педагогічними працівниками та
працівниками методичних служб, підготовка їх до роботи в сучасних умовах
формування нової освітньої парадигми;
– координація діяльності та надання науково-методичних консультацій
методичним службам закладів загальної середньої освіти, районних, міських
методичних кабінетів, центрів, професійно-технічної освіти, навчальнометодичному центру професійно-технічної освіти в Рівненській області,
закладів вищої освіти І-ІІ, ІІІ-ІV р. а. із питань здійснення експертизи якості
освіти, моніторингових досліджень якості освіти, проведення ЗНО-2019;
– експертиза та моніторинг інноваційної освітньої діяльності;
– організація

та

розгляд

результатів

експертизи

(апробації)

новостворених підручників, посібників, електронних програмних засобів
навчального призначення;
– організація та координація масових методичних заходів із питань
моніторингу якості освіти, експертизи якості освіти, зовнішнього незалежного
оцінювання;
– забезпечення діяльності психологічної служби регіону відповідно до
вимог

чинного

законодавства

та

сучасних

викликів

суспільства,

урізноманітнення форм психологічного супроводу з метою забезпечення
високої ефективності освітніх реформ і психолого-педагогічної підтримки
учасників освітнього процесу в умовах Нової української школи;
– науково-методичний та організаційний супровід реалізації державних і
регіональних освітніх програм, заходів;
– покращення матеріально-технічної бази інституту, капітальний ремонт
покрівлі, обладнання навчальних аудиторій.
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№ з/п

1.
2.
3.
1.

1.

Зміст заходу

Дата
проведення

Відповідальний

Очікувані результати

Вступ
Структура РОІППО
1.
Організаційно-керівна діяльність
1.1. Керівництво і контроль
Засідання ректорату.
1-й понеділок
Черній А. Л.
місяця
Наради для науково-педагогічних та 1-й понеділок
Черній А. Л.
педагогічних працівників інституту.
місяця
Збори трудового колективу.
Щоквартал.
Черній А. Л.
1.2. Інституційний розвиток
Організація та проведення супервізії для
січеньМельник Н. А.,
Підвищення методичного та
працівників Рівненського ОІППО, тренерів
грудень
Долід В. В.,
практичного рівнів професійної
та тренерів-педагогів.
Зиль В. В.,
компетентності
тренерів
із
Джаман Т. В.
питань супервізії відповідно до
реалізації
завдань
нового
Державного стандарту початкової
освіти,
основних
напрямів
державної політики у галузі
освіти.
1.3. Тематика засідань Вченої і науково-методичної рад, експертної комісії, кафедр, рад кабінетів
1.3.1.Засідання Вченої ради
1. Про концепти та чинники забезпечення
04.03
Вєтров І.В.
якості освіти в Україні.
2. Про затвердження плану технічних
Гавлітіна Т.М
завдань реалізації наукової теми РОІППО
на формувальному етапі дослідження.
Пустовіт Г.П.,
3.
Про
затвердження
програми
Гуцман С.В.
інноваційного освітнього проекту «Я
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Примітка

2.

3.

4.

1.

досліджую Рівненщину».
1. Про розробку та запровадження програми
підтримки
принципів
академічної
доброчесності у діяльності РОІППО.
2.
Про
результати
запровадження
вимірювання
професійної
активності
науково-педагогічних
і
педагогічних
працівників.
3. Про затвердження Положення про
видавничу діяльність РОІППО.
1. Про науково-методичне забезпечення
високоякісного підвищення кваліфікації
педагогічних та керівних кадрів регіону.
2. Про підготовку педагогів регіону до
сертифікації.
3. Про затвердження Норм часу для
планування роботи науково-педагогічних
працівників РОІППО.
1. Про науково-методичне забезпечення
реалізації Державного стандарту початкової
освіти в ЗЗСО регіону.
2.
Про
упровадження
результатів
експериментів та інноваційних освітніх
проектів у закладах освіти області.
3. Про затвердження Положення про
школу-лабораторію ціннісного ставлення до
праці.
1. Про затвердження рішень експертної
комісії щодо оцінки методичних розробок
учителів, які претендують на встановлення
звання «учитель-методист», «вихователь-

Гавлітіна Т.М.,

24.06

Долід В.В.,
Мельник Н.А.,
Вєтров І.В.
Шевчук В.Б.,
Ільницький В.О.
Долід В.В.

23.09

Долід В.В.,
Мельник Н.А.
Долід В.В
Мельник Н.А.,

23.12

Гавлітіна Т.М.
Гавлітіна Т.М.
1.3.2.Засідання науково-методичної ради
22.02
Мельник Н. А.
Виконання
рішень
ухвали
засідань
науково-методичної
ради
з
питань,
що
обговорювалися.
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2.

методист»,
«викладач-методист»,
«практичний психолог-методист», «педагогорганізатор-методист», «керівник гурткаметодист».
2. Про розгляд матеріалів за результатами
виявлення,
вивчення,
узагальнення
педагогічного досвіду в освітніх закладах
Рівненської області.
3. Про оцінювання навчальних досягнень
здобувачів
освіти
у
контексті
компетентнісної освіти.
4. Особливості запровадження курсу
«Громадянська освіта» в закладах освіти
області: досвід та перспективи.
5. Про схвалення авторських навчальних
програм, посібників, науково-методичних
рекомендацій тощо.
1.
Про підсумки проведення Року
французької мови в Україні (2018-2019 н.р.)
у закладах освіти Рівненської області.
2. Про
підсумки
проведення
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2019».
3. Про підсумки проведення ХVІ обласного
конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.
4. Про підсумки ІІІ та ІV етапів
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад,
проблеми та перспективи їх організації та
проведення.
5. Про
підготовку
та
схвалення
інструктивно-методичних
листів,
методичних
рекомендацій,
авторських
навчальних
програм
та
навчальнометодичних посібників на допомогу

Башинська А. І.

Піддубний М.А.
Фурман В.К.
Ніколайчук Т. А.
Чумак Н.П.

24.05

Мельник Н. А.,
Башинська А. І.
Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.
Кузьмін О. Є.
Ніколайчук Т. А.
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Виконання
рішень
ухвали
засідань
науково-методичної
ради
з
питань,
що
обговорювалися.

3.

4.

педагогічним працівникам області щодо
актуальних питань організації освітнього
процесу у 2019-2020 навчальному році.
1.
Про
психологічний
супровід
педагогічних працівників закладів освіти в
мовах упровадження нового Державного
стандарту початкової освіти.
2. Про участь науково-педагогічних та
педагогічних працівників інституту у
міжнародних,
всеукраїнських
та
регіональних науково-методичних заходах.
3. Про організацію та проведення атестації
педагогічних працівників інституту у 20182019 навчальному році.
4.
Про
особливості
впровадження
інтегрованого курсу «Історія: Україна і
світ».
5. Про освітні вимірювання в контексті
Нової української школи.
6. Про схвалення авторських навчальних
програм, посібників, науково-методичних
рекомендацій тощо.
1. Про науково-методичний супровід
педагогічних працівників закладів ЗСО,
розвиток їх професійних компетентностей у
системі післядипломної педагогічної освіти
в умовах децентралізації.
2. Про особливості цифровізації в діяльності
закладів освіти Рівненщини.
3. Формування предметних (галузевих)
компетентностей вчителя математики в
умовах реформування освітньої галузі.
4. Про організацію та проведення
міжнародних та всеукраїнських учнівських

Мельник Ю.В.

25.10

Виконання
рішень
ухвали
засідань
науково-методичної
ради
з
питань,
що
обговорювалися.

Мельник Н.А.,
Долід В.В.
Черній А. Л.,
Філіппова З. О.
Фурман В.К.
Вєтров І.В.
Ніколайчук Т. А.
Мельник Н. А.

27.12

Вєтров І.В.
Пекарська Л.В.
Кузьмін О.Є.
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Виконання
рішень
ухвали
засідань
науково-методичної
ради
з
питань,
що
обговорювалися.

конкурсів (методичний супровід).
5. Про підсумки роботи та аналіз виконання
рішень науково-методичної ради РОІППО за
2019 рік.
6. Про схвалення плану роботи науковометодичної ради на 2020 рік.
7. Про схвалення авторських навчальних
програм, посібників, науково-методичних
рекомендацій тощо.
1.

Організація
експертизи
рукописів
навчальних видань, авторських навчальних
програм, електронних засобів навчального
призначення, методичних рекомендацій
тощо,
підготовлених
педагогічними
працівниками області.

2.

Про затвердження рішень рад кабінетів
щодо оцінки методичних розробок учителів,
які претендують на присвоєння звання
«учитель-методист»,
«виховательметодист»,
«викладач-методист»,
«практичний психолог-методист», «педагогорганізатор-методист», «керівник гурткаметодист».

1.

Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Про план роботи кафедри філософії,
економіки та менеджменту освіти на 2019
рік.

Черній А. Л.
Черній А. Л.,
Мельник Н. А.
Ніколайчук Т. А.
1.3.3.Засідання експертної комісії НМР
упродовж
Мельник Н. А.,
Написання експертних висновків
року
Башинська А. І.
щодо
рукописів
навчальних
видань, авторських навчальних
програм, електронних засобів
навчального
призначення,
методичних рекомендацій тощо,
підготовлених
педагогічними
працівниками області.
06.02
Мельник Н. А.,
Прийняття
рішення
щодо
Башинська А. І.
методичних розробок учителів,
які претендують на встановлення
звання
«учитель-методист»,
«вихователь-методист»,
«викладач-методист»,
«практичний
психологметодист», «педагог-організаторметодист», «керівник гурткаметодист».
1.3.4.Засідання кафедр
15.01
Лютко О. М.,
Затверджено річний план роботи
науковокафедри. Обговорено актуальні
педагогічні
питання освітнього процесу.
працівники
Затверджено графік показових
кафедри
занять
та
консультацій
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2.

3.

4.

5.

2. Про схвалення до друку матеріалів
науково-методичного вісника кафедри
ФЕМО № 3.
3. Про затвердження графіка показових
занять та консультацій викладачів кафедри.
4. Про організацію та проведення XXVІ
Всеукраїнських
педагогічних
читань,
присвячених
творчій
спадщині
В. Сухомлинського, у вітчизняному та
міжнародному вимірах.
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:
1. Про основні напрями роботи кафедри у
2019 році.
2. Про роботу над реалізацією наукової
теми кафедри.
Кафедра
педагогіки, психології та
корекційної освіти:
1. Про організацію роботи викладачів
кафедри над реалізацією наукової теми
кафедри у 2019 році.
2. Про підведення підсумків діяльності
викладачів кафедри за рейтинговою
системою.
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про основні напрями роботи кафедри у
2019 році.
2. Про план роботи над реалізацією
наукової теми кафедри.
3. Про ведення ділової документації
відповідно до положення про кафедру.
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:
1. Про ціннісні концепти сучасної освіти в
Новій українській школі.
2. Про сучасні підходи до навчання

викладачів.

Лавренчук В. П.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри
Савчук Л. О.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

17.01

24.01

Левшенюк В. Я.,
Харченко Н. Б.,
Пустовіт Г. П.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри
Лавренчук В. П.,
науковопедагогічні
працівники

24.01

20.02
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Визначено та погоджено заходи
реалізації основних напрямів
діяльності та затверджено річний
план реалізації наукової теми.
Уточнено річний план реалізації
наукової теми та затверджено
рейтинг діяльності викладачів.

Ухвалено основні кафедральні
заходи на рік, означено напрями
роботи кафедри у 2019 році.

Підготовлено
спецкурс
та
організовано навчальні тренінги з
метою здобуття нових знань та
досвіду.

6.

7.

8.

9.

дорослих.
Кафедра
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти:
1. Про сучасні зміни в початковій освіті.
2. Про творчу співпрацю кафедри з
лабораторією дошкільної освіти і виховання
Інституту проблем виховання НАПН
України.
Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Про організацію та проведення Школи
професійної
майстерності
менеджера
сучасного закладу освіти.
2. Про необхідність оновлення освітньопрофесійних програм для керівників
закладів освіти.
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про хід виконання наукових досліджень
науково-педагогічними
працівниками
кафедри.
2. Про створення робочих груп щодо
розробки освітньо-професійних програм
для слухачів курсів, освітній процес яких
забезпечує кафедра.
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:
1. Про професійну підготовку викладача
вищої школи в умовах реалізації Концепції
«Нова українська школа».
2. Про співпрацю викладачів кафедри з
органами
управління
освітою
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст
обласного значення та ОТГ.

кафедри
Савчук Л. О.,
куратори груп,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

21.02

Вирішено актуальні питання
освітнього процесу та співпраці
кафедри
з
лабораторією
дошкільної освіти і виховання
Інституту проблем виховання
НАПН України.

26.02

Лютко О. М.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

Визначено формат та зміст
Школи професійної майстерності
менеджера сучасного закладу
освіти.

28.02

Левшенюк В. Я.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

21.03

Лавренчук В. П.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

Надано інформацію про стан
виконання наукових досліджень
відповідно до укладеного плану
роботи, зокрема щодо наукової
теми
кафедри,
ініціативних
наукових досліджень. Створено
робочі групи з метою розробки
нових
освітньо-професійних
програм.
Підготовлено план з урахуванням
різних форм здобуття нових
знань та досвіду викладачів
кафедри (семінари, майстеркласи, конференції, показові
заняття). Укладено план-графік
спільних заходів з органами
управління
освітою
райдержадміністрацій,
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10.

11.

12.

Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Про розробку та апробацію нових
спецкурсів і тренінгів.
2. Про апробацію спецкурсів та розробку
нових актуальних тем.
3. Про видавничу діяльність викладачів
кафедри та ефективність використання
друкованої продукції в освітньому процесі.
4. Про хід виконання дисертаційного
дослідження ст. викладача Ворон О. Г.
Кафедра
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти:
1. Про розбудову Нової української школи
та основні завдання у викладанні модуля
«Педагогічна інноватика».
2. Про підготовку викладачів до запису
відеолекцій.
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про можливості пошуку додаткового
фінансування (грантові програми, співпраця
з установами) освітніх та наукових проектів
кафедри.
2. Про результати роботи робочих груп
щодо
розробки
освітньо-професійних
програм для слухачів курсів.

виконкомів рад міст обласного
значення та ОТГ.
Проведено аналіз спецкурсів та
ухвалено нові актуальні теми
тренінгів; заслухано та схвалено
звіти
науково-педагогічних
працівників про друковані праці
та апробацію власних наукових
розробок.

26.03

Лютко О. М.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

28.03

Савчук Л. О.,
викладачі
кафедри

Обговорено актуальні питання
освітнього процесу. Викладачами
кафедри опановано алгоритм
створення відеолекцій.

29.03

Левшенюк В. Я.,
викладачі кафедри

Означено
основні
напрями
пошуку
додаткового
фінансування для забезпечення
діяльності
кафедри
за
позабюджетні
кошти,
незаборонені законодавством.
Членами
робочих
груп
презентовано свої напрацювання
щодо
аналізу
можливостей
створення нових програм з
урахуванням останніх змін у
системі освіти України, підходів
до післядипломної педагогічної
освіти.

.
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13.

14.

15.

16.

Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:
1. Про педагогіку партнерства як ключовий
принцип організації освітнього процесу в
Новій українській школі.
2. Про співпрацю науково-педагогічних
працівників кафедри з закладами середньої
освіти області.
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про науково-дослідницьку діяльність
викладачів кафедри.
2. Про співпрацю кафедри з установами,
організаціями,
закладами
освіти,
громадськими організаціями.
Кафедра
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти:
1. Про підготовку до проведення Дня науки
та Дня кафедри.
2. Про змістове наповнення та ефективність
курсів підвищення кваліфікації працівників
ЗДО,
вчителів
початкових
класів,
психологів та соціальних педагогів.

18.04

Лавренчук В. П.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

Проведено
майстер-клас
із
освітнього процесу на основі
педагогіки партнерства.

25.04

Левшенюк В. Я.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

Викладачами
кафедри
обговорено можливості кафедри з
обміну досвідом з іншими
установами
та
виконання
наукової теми кафедри.

25.04

Савчук Л. О.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Про організацію та якість проведення
показових
занять
та
результати
взаємовідвідування
занять
науковопедагогічними працівниками кафедри.
2. Про
підготовку
та
проведення
практичного семінару «Моделювання та
проектування методологічної культури
вчителя в системі сучасної шкільної
освіти».

30.04

Лютко О. М.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

Обговорено актуальні питання
освітнього процесу, змістове
наповнення
та
ефективність
курсів підвищення кваліфікації
працівників
ЗДО,
вчителів
початкових класів, психологів та
соціальних педагогів.
Ухвалено план підготовки до
проведення Дня науки та Дня
кафедри.
Проведено SWOT-аналіз якості
занять
науково-педагогічних
працівників кафедри. Погоджено
план проведення практичного
семінару
«Моделювання
та
проектування
методологічної
культури вчителя в системі
сучасної шкільної освіти».
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17.

18.

19.

20.

Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:
1. Про співпрацю 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.
2. Про проведення та участь у спільних
конференціях,
семінарах.
Залучення
науковців у рамках співпраці до проведення
навчальних занять.
Кафедра
педагогіки, психології та
корекційної освіти:
1. Про виконання індивідуальних планів
роботи викладачів кафедри.
2. Про особливості викладання спецкурсів.
Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Про реалізацію наукової теми кафедри.
2. Про підготовку та проведення Дня
науки/кафедри.
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про дотримання викладачами кафедри
трудової дисципліни.
2. Про взаємовідвідування аудиторних
занять викладачами кафедри.
3. Про результати роботи робочих груп
щодо
розробки
освітньо-професійних
програм для слухачів курсів.

15.05

Лавренчук В. П.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

Скоординовано спільні заходи,
погоджено
графік
спільних
засідань та показових занять.
Погоджено графік проведення
навчань для викладачів кафедри
щодо реалізації Концепції «Нова
українська школа», організовано
навчальні тренінги з метою
здобуття нових знань та досвіду.

23.05

Савчук Л. О.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри
Лютко О. М.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри
Левшенюк В. Я.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

Схвалено звіти викладачів про
виконання індивідуальних планів
роботи.

28.05

30.05
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Уточнено річний план реалізації
ІІІ етапу наукової теми кафедри;
погоджено план проведення Дня
науки/кафедри.
Викладачами
кафедри
опрацьовано
нормативні
документи
із
трудового
законодавства; проведено аналіз
типової структури навчального
заняття,
визначено доцільні
форми,
прийоми,
методи
організації навчальних занять
викладачами; членами робочих
груп
презентовано
свої
напрацювання
щодо
аналізу

21.

Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:
1. Про виконання індивідуальних планів
викладачів у I півріччі 2019 року.
2. Про участь викладачів кафедри у
наукових заходах та видавничу діяльність
(аналіз
із
персональними
звітами
викладачів).

20.06

Лавренчук В. П.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

22.

Кафедра
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти:
1. Про підготовку матеріалів викладачів
кафедри до участі в щорічному конкурсі
науково-педагогічних працівників.
2. Про виконання індивідуальних планів
роботи викладачів кафедри.
Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Про виконання індивідуальних планів та
облік роботи викладачів за начальний рік.
2. Про підготовку матеріалів до Науковометодичного вісника кафедри ФЕМО № 4.
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про виконання індивідуальних планів
викладачів у II півріччі 2018-2019 н. р.
2. Про попереднє навчальне навантаження

21.06

Савчук Л. О.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

25.06

Лютко О. М.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

27.06

Левшенюк В. Я.,
науковопедагогічні
працівники

23.

24.
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можливостей створення нових
програм з урахуванням останніх
змін у системі освіти України,
підходів
до
післядипломної
педагогічної освіти.
Проаналізовано стан виконання
індивідуальних планів викладачів
кафедри за I півріччя 2019 року
та розроблено заходи з метою
повноцінного
виконання
індивідуальних
планів.
Розміщено на сайті інституту
РОІППО інформацію про участь
викладачів кафедри у наукових
заходах та уточнено терміни
подачі статей, публікацій до
друку.
Схвалено
матеріали,
які
подаватимуться на щорічний
конкурс
науково-педагогічних
працівників.
Схвалено
звіти
викладачів
про
виконання
індивідуальних планів роботи.
Затверджено звіти про виконання
індивідуальних планів викладачів
кафедри.
Уточнено змістове
наповнення
Науковометодичного вісника кафедри
ФЕМО № 4.
Здійснено проміжний аналіз
роботи кафедри за І півріччя 2019
року,
сплановано
проект
навчального
навантаження

25.

26.

27.

28.

29.

викладачів кафедри на І семестр 20192020 н. р.
Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Про стратегічні завдання діяльності
кафедри у новому навчальному році.
2. Про навчальне навантаження викладачів
кафедри.
3. Про затвердження тематики аудиторних
занять.
4. Про затвердження індивідуальних планів
роботи викладачів кафедри на 2019-2020
навчальний рік.
Кафедра
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти:
1. Про навчальне навантаження викладачів
кафедри на 2019-2020 н. р.
2. Про затвердження тематики лекцій
професорсько-викладацького
складу
кафедри на 2019-2020 н. р.
3. Про затвердження індивідуальних планів
роботи викладачів на 2019-2020 н. р.
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:
1.
Про
навчальне
навантаження
викладачів кафедри.
2.
Про організацію роботи кафедри на
2019-2020 н. р.
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про навчальне навантаження викладачів
кафедри у 2018-2019 н. р.
2. Про організацію роботи кафедри в
2019-2020 н. р.
Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:

кафедри

викладачів на І півріччя 20192020 н. р.
Визначено та погоджено заходи з
реалізації основних напрямів
діяльності кафедри та обговорено
актуальні питання нового
навчального року. Затверджено
індивідуальні плани роботи і
тематику аудиторних занять
викладачів.

02.09

Лютко О. М.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

13.09

Савчук Л. О.,
викладачі кафедри

Обговорено актуальні питання
освітнього процесу. Затверджено
тематику лекцій професорськовикладацького складу кафедри та
індивідуальні плани роботи.

19.09

Лавренчук В. П.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри
Левшенюк В. Я.,
викладачі кафедри

Проінформовано та обґрунтовано
навчальне навантаження
викладачів кафедри. Затверджено
план роботи кафедри на другий
семестр 2019 року.
Затверджено
навчальне
навантаження
викладачів
кафедри на 2019-2020 н. р.,
скориговано планові заходи на
2019 рік; скориговано план
роботи кафедри.
Проаналізовано
участь

26.09

Лавренчук В. П.,

15.10
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1.
Про участь у наукових заходах
викладачів кафедри.
2.
Про використання сучасних методик
і технологій у процесі підвищення
кваліфікації педагогічних працівників.
3.
Про
реалізацію
ІІ
етапу
Всеукраїнського проекту «Філологічний
олімп».

науковопедагогічні
працівники
кафедри

30.

Кафедра
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти:
1. Про стан викладання модуля «Сучасна
методика
викладання»
та
шляхи
підвищення його ефективності.
2. Про результати взаємовідвідування
навчальних занять викладачами кафедри.

24.10

Савчук Л. О.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

31.

Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Про організаційну та методичну роботу
кураторів.
2. Про організацію та проведення
Всеукраїнської
науково-практичної
інтернет-конференції «Нові підходи до
розвитку методологічної культури вчителя
в умовах становлення НУШ».
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про організаційну та методичну роботу
кафедри у І півріччі 2018-2019 р.
2. Про використання сучасних методик і
технологій
у
процесі
підвищення
кваліфікації вчителів.

29.10

Лютко О. М.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

31.10

Левшенюк В. Я.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

32.
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викладачів кафедри у наукових
заходах та сплановано графік
показових занять з обміну
досвідом
із
використання
інноваційних
методик
та
технологій
навчання.
Затверджено звіт про реалізацію
другого етапу Всеукраїнського
проекту «Філологічний олімп».
Обговорено актуальні питання
освітнього процесу. Здійснено
аналіз структури навчальних
занять і визначено ефективність
роботи викладачів, доцільність
обраних ними прийомів, методів,
форм організації занять і надана
допомога
викладачам
в
осмисленні
можливих
методичних недоліків.
Обговорено актуальні питання
освітнього процесу.

Здійснено
аналіз
роботи
кураторів у 2019 році, виконано
порівняння методик роботи,
актуальних для природничоматематичного
напряму;
сплановано організаційну та

3. Про захист інформації та авторське право
при роботі в мережі Інтернет.

методичну роботу кафедри.

33.

Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:
1. Про культуру професійного спілкування
науково-педагогічних працівників.
2. Про ведення ділової документації
кафедри.

20.11

Лавренчук В. П.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

34.

Кафедра
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти:
1.
Про
особливості
проведення
педагогічного
та
психологічного
консультування.
2. Про рекомендації до друку посібників та
навчально-методичних
матеріалів
викладачів кафедри.
Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Про звіт викладачів кафедри про наукову
роботу.
2. Про схвалення до друку матеріалів
Науково-методичного вісника кафедри
ФЕМО № 4.
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про виконання плану роботи кафедри у
2019 році.
2. Про реалізацію наукової теми кафедри у
2019 році.
3. Про основні напрями роботи кафедри в
2020 році.

21.11

Савчук Л. О.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

26.11

Лютко О.М.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

Проаналізовано звіти викладачів
кафедри про наукову роботу.

28.11

Левшенюк В. Я.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

Схвалено звіт кафедри про
виконання плану роботи на 2019
рік, здійснено аналіз виконання
наукової
теми
кафедри;
обговорено
пропозиції
до
проекту плану роботи кафедри на
2020 рік.

35.

36.
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Сплановано
заходи
щодо
вдосконалення навичок культури
професійного
спілкування.
Викладачами
кафедри
поглиблено знання з ведення
ділової документації.
Здійснено
аналіз
стану
викладання на курсах вихователів
ЗДО, практичних психологів,
учителів
початкових
класів.
Схвалено до друку.

4. Про участь викладачів кафедри у
наукових заходах та видавничу діяльність.
37.

Кафедра суспільно-гуманітарної освіти:
1. Про основні напрями роботи кафедри в
2020 році. Затвердження плану роботи
кафедри на 2020 рік та звіту кафедри за
2019 рік.
2. Про затвердження звіту викладачів та
роботи кафедри за 2019 р.

18.12

Лавренчук В. П.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

38.

Кафедра
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти:
1. Про підсумки роботи кафедри у 2019 році
та обговорення плану роботи на 2020 рік.
2. Про затвердження індивідуальних звітів
про наукову роботу викладачів кафедри за
2019 рік.
Кафедра
філософії,
економіки
та
менеджменту освіти:
1. Про результати роботи кафедри
філософії, економіки та менеджменту
освіти за 2019 р.
2. Про підсумки діяльності викладачів
кафедри за рейтинговою системою.
Кафедра природничо-математичної освіти:
1. Про співпрацю кафедри із закладами
освіти, установами, організаціями.
2. Про виконання викладачами кафедри
наукової роботи.

20.12

Савчук Л. О.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

Здійснено аналіз роботи кафедри
та окреслено перспективи на
наступний рік.

24.12

Лютко О. М.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

Озвучено підсумки провадження
освітньої діяльності та визначено
вектор розвитку кафедри ФЕМО
у 2020 році.

26.12

Левшенюк В. Я.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри

Проведено самоаналіз викладачів
кафедри із виконання ними
наукової роботи; здійснено аналіз
результатів співпраці кафедри з
іншими
установами
та
організаціями.

39.

40.

1.

Кабінет роботи з обдарованими учнями:
1. Про план роботи кабінету у 2019 році.

1.3.5. Засідання рад кабінетів
04.01
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.
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Затверджено план роботи
кафедри з урахуванням
зауважень та пропозицій
викладачів на 2020 р.

Погодження та виконання планів
на 2019 рік, окреслення напрямів

2.

3.

4.

2. Про реалізацію науково-методичної
проблемної теми кабінету роботи з
обдарованими учнями на третьому етапі її
реалізації.
Кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти:
1. Про план роботи кабінету ЗНО та
моніторингу якості освіти на 2019 рік.
2. Про організацію роботи з надання
методичної допомоги районним, міським
методичним
кабінетам,
об’єднаним
територіальним громадам.
3. Про продовження роботи над науковометодичною проблемною темою кабінету
ЗНО та моніторингу якості освіти. ІІІ етап.
4.
Про
здійснення
інформаційнометодичного
супроводу
процедури
експертизи проектів підручників для учнів
закладів загальної середньої освіти.
Кабінет художньо-естетичних предметів:
1. Аналіз діяльності кабінету у 2018 році та
особливості науково-методичної роботи у
2019 році.
2.
Розгляд
атестаційних
матеріалів
педагогів, які претендують на присвоєння
педагогічного звання «учитель-методист».
3. Про організацію та проведення XVІ
обласного конкурсу-ярмарку педагогічної
творчості
у
номінаціях:
«Музичне
мистецтво», «Образотворче мистецтво».
Кабінет виховної роботи та позашкільної
освіти:
1. Про розгляд матеріалів педагогів, які
претендують
на
присвоєння
звання
«керівник гуртка-методист», «педагог-

роботи щодо реалізації науковометодичної проблемної теми
кабінету на третьому етапі.
11.01

Опольський І. В.

Поінформованість членів ради
кабінету з актуальних питань, що
стосуються роботи в 2019 році.

17.01

Моторна О. С.,

Погодження та виконання плану
на 2019 рік, розгляд та прийняття
рішення
щодо
атестаційних
матеріалів
учителів,
які
претендують
на
присвоєння
педагогічного звання «учительметодист».

17.01

Давидюк Н. Ю.

Розгляд та прийняття рішення
щодо атестаційних матеріалів
педагогів, які претендують на
присвоєння педагогічних звань
«керівник
гуртка-методист»,
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5.

6.

7.

організатор-методист»,
«виховательметодист».
2. Про моніторинг виконання заходів щодо
протидії торгівлі людьми.
Кабінет дошкільної та початкової освіти:
1. Про організацію та проведення
всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2019» у номінації «Учитель інклюзивного
класу».
2. Про розгляд атестаційних матеріалів
учителів, які претендують на встановлення
педагогічного
звання
«виховательметодист», «учитель-методист».
3. Про застосування нетрадиційних методів
у корекційно-розвитковій роботі з дітьми з
особливими освітніми потребами.
Кабінет фізико-математичних предметів:
1. Про основні напрями роботи кабінету на
2019 рік.
2. Про розгляд атестаційних матеріалів
учителів, які претендують на присвоєння
педагогічного звання «учитель-методист».
3.
Про
особливості
використання
компетентнісних завдань на уроках фізики.
Кабінет інтернатних закладів, корекційної
та інклюзивної освіти
1. Про розгляд атестаційних матеріалів
педагогів, які претендують на присвоєння
звання «вихователь-методист», «учительметодист».
2. Про основні напрями діяльності кабінету
інтернатних закладів, корекційної та
інклюзивної освіти на 2019 рік.

«педагог-організатор-методист»,
«вихователь-методист»;

17.01

Салтишева В. М.

Затвердження
випробувань
для
всеукраїнського
«Учитель року».

24.01

Трофімчук А. Б.

Визначення
пріоритетних
напрямів роботи на 2019 рік.
Прийняття
рішення
щодо
творчих розробок учителів, які
претендують
на
присвоєння
звання «учитель-методист».

21.01

Гузь Н. Л.

Розгляд та прийняття рішення
щодо атестаційних матеріалів
учителів, які претендують на
присвоєння педагогічних звань
«вихователь-методист»,
«учитель-методист»; погодження
та виконання плану на 2019 рік.

69

змісту
учасників
конкурсу

8.

Кабінет редакційно-видавничої діяльності:
1. Про порядок перевірки публікацій на
наявність плагіату.
2. Про підготовку до друку науковометодичного журналу «Нова педагогічна
думка» № 1 (97) за 2019 рік.

21.01

Ільницький В. О.,
Заводна Л. М.

9.

Кабінет координації методичної роботи
1. Про організацію та проведення другого
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2019».
2. Про
діяльність
інтернет-школи
новопризначеного завідувача, методиста
районного, міського методичного кабінету,
педагогічних
працівників
органів
управління ОТГ (методистів).
Кабінет природничих предметів:
1. Про основні напрями діяльності кабінету
природничих предметів на 2019 рік.
2. Про розгляд атестаційних матеріалів
учителів, які претендують на присвоєння
педагогічного звання «учитель-методист».

24.01

Ніколайчук Т. А.

22.01

Лис Ю. В.

Кабінет суспільно-гуманітарних предметів:
1. Про організацію роботи над реалізацією
науково-методичної теми кабінету.
2. Про розгляд атестаційних матеріалів, які
претендують на присвоєння педагогічного
звання «учитель-методист».
3. Про організацію та проведення обласного
етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2018» у номінації «Французька
мова».

23.01

Фурман В. К.

10.

11.
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Упроваджено
перевірку
публікацій на наявність плагіату
через
електронну
систему
«Антиплагіат».
Підготовлено
до
випуску
науково-методичний
журнал
«Нова педагогічна думка» № 1
(97) за 2019 рік.
Формування
банку
даних
переможців
другого
туру
всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року – 2019».

Визначення
пріоритетних
напрямів роботи на 2019 рік.
Розгляд та прийняття рішення
щодо атестаційних матеріалів
учителів, які претендують на
присвоєння педагогічного звання
«учитель-методист».
Вироблення алгоритму роботи
над
реалізацією
науковометодичної
теми
кабінету,
рекомендації для схвалення на
науково-методичній
раді
методичних розробок учителів,
які претендують на присвоєння
педагогічного звання «вчительметодист».

12.

13.

14.

Кабінет
управління
навчальними
закладами:
1. Про хід реалізації науково-методичної
проблемної теми кабінету «Науковометодичний супровід реалізації функцій
маркетингу як складника управління
закладом загальної середньої освіти».
2. Про розвиток управлінського потенціалу
в сфері освіти можливостями інтернетклубу керівників
закладів
загальної
середньої освіти «Нащадки спадщини
В. О. Сухомлинського».
Кабінет-центр практичної психології і
соціальної роботи:
1.
Про
особливості
організації
методичної
роботи
із
працівниками
психологічної служби у 2019 році.
2.
Про схвалення програм навчальних
проектів для працівників психологічної
служби.
3.
Про підсумки проведення ІІ етапу
Всеукраїнського
конкурсу
авторських
програм практичних психологів і соціальних
педагогів «Нові технології в новій школі» у
номінації «Профілактичні програми».
4.
Про підготовку до проведення ІІ
етапу XVI обласного конкурсу-ярмарку
педагогічних ідей та технологій у номінаціях
«Практична психологія» та «Соціальна
педагогіка».
5.
Про
розгляд
матеріалів
на
присвоєння звання «практичний психологметодист».
Кабінет
інформаційно-комунікаційних

24.01
Люшин М. О.

Климко Л. В.

Прийняття
рішень
щодо
формування основних завдань
кабінету з реалізації науковометодичної проблемної теми,
нового змісту інтернет-клубу
керівників закладів загальної
середньої
освіти
«Нащадки
спадщини В. Сухомлинського».

31.01

Мельник Ю. В.

Прийняття
рішень
щодо
формування основних завдань
кабінету-центру та особливостей
методичної роботи у 2019 році;
щодо участі та проведення ІІ
етапу Всеукраїнського конкурсу
авторських програм, обласного
ярмарку
педагогічних
ідей;
розгляд матеріалів, поданих на
присвоєння звання «практичний
психолог-методист».

01.02

Басараба Н. А.

Обговорення плану та
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15.

16.

17.

технологій:
1. Про реалізацію науково-методичної
проблемної теми кабінету.
2. Про видавничу діяльність працівників
кабінету.
Кабінет інноваційної діяльності та науководослідної роботи:
1. Про сприяння участі закладів освіти
області у Міжнародній виставці «Сучасні
заклади освіти – 2019».
2. Про реалізацію науково-методичної
проблемної теми кабінету.
Кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти:
1. Про першочергові завдання щодо
організації пробного тестування у березні
2019 року.
2. Про хід реєстрації учасників на основну
сесію ЗНО – 2019.
Кабінет дошкільної та початкової та освіти:
1. Про заходи щодо реалізації науковометодичної теми кабінету.
2. Про підготовку вчителя до реалізації
нових нормативних документів із питань
організації діяльності початкової школи.

результатів діяльності кабінету.

06.02

Гуцман С. В.

Сприяння участі закладів освіти у
Міжнародній виставці.
Прийняття рішень щодо
реалізації науково-методичної
теми кабінету у 2019 році.

15.02

Опольський І. В.

Поінформованість членів ради
кабінету з актуальних питань
пробного тестування та основної
сесії ЗНО.

12.03

Салтишева В. М.

Аналіз реалізації наукової теми
кабінету, ознайомлення з новими
нормативними документами з
питань організації діяльності
початкової школи.
Ознайомлення
з
кращим
досвідом
щодо
організації
морального виховання в школахінтернатах,
вироблення
методичних рекомендацій щодо
співпраці
фахівців
в
інклюзивному класі.
Вироблення
методичних
рекомендацій щодо викладання

18.

Кабінет інтернатних закладів, корекційної
та інклюзивної освіти
1. Про розвиток системи виховної роботи в
закладах інтернатного закладу.
2. Про співпрацю фахівців в інклюзивному
класі.

16.03

Гузь Н. Л.

19.

Кабінет фізико-математичих предметів
1. Про підсумки Всеукраїнських учнівських

23.05

Трофімчук А. Б.
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20.

21.

22.

23.

олімпіад.
2.
Про
підготовку
методичних
рекомендацій щодо вивчення
фізикоматематичих предметів
у 2019-2020
навчальному році.
4. Про науково-методичний супровід
учителя фізики та математики в умовах
профільної школи.
Кабінет інноваційної діяльності та науководослідної роботи:
1.
Про науково-методичний супровід
інноваційного освітнього проекту «Я
досліджую Рівненщину».
2.
Про поповнення Банку інновацій.
Кабінет інноваційної діяльності та науководослідної роботи:
1. Про підготовку до Дня науки.
2. Про рекомендації щодо формування і
розвитку
дослідницької
культури
педагогічного працівника.
Кабінет художньо-естетичних предметів:
1. Про підсумки ІІ (обласного) туру
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2018» у номінації «Захист Вітчизни» та XVІ
обласного конкурсу-ярмарку педагогічної
творчості
у
номінаціях:
«Музичне
мистецтво», «Образотворче мистецтво».
2.
Про
підготовку
методичних
рекомендацій щодо вивчення предметів
мистецької освітньої галузі у 2018-2019 н.
р.
Кабінет суспільно-гуманітарних предметів:
1. Про участь школярів у ІІІ та ІV етапах

фізики та математики у 20192020 навчальному році та
створення
методичних
посібників.

25.03

Гуцман С. В.

Обговорення
інноваційного
освітнього
проекту
«Я
досліджую Рівненщину».
Поповнення Банку інновацій.

18.04

Гуцман С. В.

19.04

Моторна О. С.

24.04

Фурман В. К.

Обговорення
питання
щодо
підготовки до дня Науки.
Ухвалення рекомендацій щодо
формування
і
розвитку
дослідницької
культури
педагогічного працівника.
Формування
банку
даних
матеріалів, поданих на XVІ
обласний
конкурс-ярмарок
педагогічної
творчості
у
номінаціях:
«Музичне
мистецтво»,
«Образотворче
мистецтво», «Фізична культура».
Визначення
основних
тез
методичних рекомендацій для
вчителів
художньо-естетичних
предметів, фізичної культури та
захисту Вітчизни.
Вироблення рекомендацій щодо
удосконалення
роботи
з
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24.

25.

26.

Всеукраїнських учнівських олімпіад із
суспільно-гуманітарних
предметів,
Всеукраїнських турнірах юних істориків,
правознавців, журналістів та релігієзнавцівфілософів та конкурсах.
2. Про підсумки проведення ХVІ обласного
конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.
4. Про підготовку рекомендацій щодо
вивчення суспільно-гуманітарних предметів
у 2019-2020 навчальному році.
Кабінет
управління
навчальними
закладами:
1. Про науково-методичне забезпечення
реалізації
системного
підходу
до
управління сучасним закладом загальної
середньої освіти.
2. Про соціальне партнерство як фактор
розвитку закладу освіти.
Кабінет координації методичної роботи
1. Про підсумки проведення ХVІ обласного
конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.
2. Про підсумки проведення другого туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2019».
Кабінет
інформаційно-комунікаційних
технологій:
1. Про участь школярів області у ІІІ та IV
етапах
Всеукраїнських
олімпіад
з
інформаційних технологій.
2.
Про
підготовку
методичних
рекомендацій щодо навчання інформатики
в початковій школі, використання ІКТ у
навчально-методичній
роботі
з

підготовки обдарованої молоді,
поширення кращих здобутків та
інноваційних
напрацювань
педагогічних працівників.

25.04
Люшин М. О.
Климко Л. В.

25.04

Ніколайчук Т. А.

27.04

Басараба Н. А.
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Ухвалення рішень щодо науковометодичного супроводу реалізації
системного
підходу
до
управління сучасним закладом
загальної
середньої
освіти,
подальшого
впровадження
технологій
соціального
партнерства.
Формування
банку
даних
матеріалів
та
підготовка
анотованого
каталогу
ХVІ обласного конкурсу-ярмарку
педагогічної творчості та другого
туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2019».
Обговорення
плану
та
результатів діяльності кабінету.

педагогічними працівниками, формування
інформаційно-освітнього
середовища
регіону.

27.

28.

Кабінет природничих предметів:
1. Про підсумки другого (обласного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2019» у номінації «Географія», «Основи
здоров’я» та XVІ обласного конкурсуярмарку
педагогічної
творчості
у
номінаціях «Біологія та екологія», «Хімія»,
«Основи здоров’я».
2.
Про
підготовку
методичних
рекомендацій щодо вивчення природничих
предметів, основ здоров’я та економіки у
2019-2020 н. р.
Кабінет-центр практичної психології і
соціальної роботи:
1. Про підсумки роботи психологічних
служб області впродовж 2018-2019 н. р.
2. Про підсумки проведення ІІ етапу XVI
обласного конкурсу-ярмарку педагогічної
творчості
у
номінаціях
«Практична
психологія» та «Соціальна педагогіка».
3. Про аналітичну та статистичну звітність
районних, міських психологічних служб та
служб об’єднаних територіальних громад.
4. Про підготовку звітної інформації в
ІМЗО.

03.05

Лис Ю. В.

Виявлення
переможців
та
лауреатів
конкурсу,
популяризація
кращих
педагогічних здобутків.
Окреслення проблем навчання
природничих
предметів
у
методичних рекомендаціях.

22.05

Мельник Ю. В.

Ухвалення
рішень
щодо
підсумків роботи психологічної
служби за рік, аналізу звітності
районів, міст, ОТГ, підготовки
звітної інформації до ІМЗО.
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29.

30.

31.

32.

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 виховної роботи та позашкільної
освіти:
1. Про програмно-методичне забезпечення
закладів позашкільної освіти у 2019-2020 н.
р.
2. Про результати участі керівників гуртків
закладів позашкільної освіти в обласному
етапі Всеукраїнського конкурсу «Джерело
творчості».
Кабінет редакційно-видавничої діяльності:
1. Про підготовку до подачі публікацій у
науково-методичний
журнал
«Нова
педагогічна думка» відповідно до «Порядку
подання матеріалів до науково-методичного
журналу Нова педагогічна думка».
2. Про підготовку до друку науковометодичного журналу «Нова педагогічна
думка» № 2 (98) за 2019 р.
Кабінет роботи з обдарованими учнями:
1. Про особливості організації І та ІІ етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад в
умовах децентралізації галузі освіти.
2. Про науково-методичний супровід
професійного
зростання
педагогічних
працівників
у
процесі
формування

28.05

Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.

Матеріали
до
освітянського
вісника про результати участі
школярів
у
Всеукраїнських
турнірах, конкурсах, ІІІ та ІV
етапах
Всеукраїнських
учнівських олімпіад.

31.05

Давидюк Н. Ю.

Формування
бази
освітніх
програм з позашкільної освіти.
Узагальнення
результатів
конкурсу «Джерело творчості»,
виявлення
кращого
педагогічного досвіду.

21.06

Ільницький В. О.,
Заводна Л. М.

Готовність публікацій до подачі
у науково-методичний журнал
«Нова педагогічна думка».
Підготовлено
до
випуску
науково-методичний
журнал
«Нова педагогічна думка» № 2
(98) за 2019 рік.

03.09

Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.

Рекомендації керівникам закладів
освіти та органам управління
освітою
щодо
організації
проведення І та ІІ етапів
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад.
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компетентностей обдарованої дитини в
умовах Нової української школи (з досвіду
роботи методичної служби Рокитнівського
району).
33.

34.

35.

36.

Кабінет-центр практичної психології і
соціальної роботи:
1. Про основні напрями діяльності
психологічної служби області у 20192020 н. р.
2. Про особливості ведення ділової
документації практичними психологами,
соціальними педагогами області у 20192020 н. р.
Кабінет інноваційної діяльності та науководослідної роботи:
1. Про участь у міжнародній виставці
«Інноватика освіти в Україні».
2. Про пріоритети та завдання інноваційноосвітньої діяльності у 2019-2020 н. р.
Кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти:
1. Про підсумки проведення ЗНО – 2019.
2. Про результати роботи з питань
експертної діяльності.
3.
Про
результати
проведення
моніторингових досліджень якості освіти в
Рівненській області.
Кабінет фізико-математичих предметів
1. Про підготовку вчителя фізики та
математики до роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами.
2. Про методичні рекомендації щодо
професійного зростання молодого учителя в

04.09

Мельник Ю. В.

Ухвалення
рішень
щодо
пріоритетних напрямів діяльності
психологічних служб та ведення
ними ділової документації у
2018-2019 н. р.

12.09

Гуцман С. В.

Обговорення питання про участь
у Міжнародній виставці.
Визначення основних пріоритетів
та завдань інноваційно-освітньої
діяльності у 2019-2020 н. р.

12.09

Опольський І. В.

Поінформованість членів ради
кабінету з актуальних питань
експертної
діяльності,
моніторингових досліджень.

12.09

Трофімчук А. Б.

Вироблення
рекомендацій
педагогам для роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами,
Визначення основних напрямів
науково-методичного супроводу
молодих учителів.
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умовах Нової української школи.

37.

38.

39.

Кабінет художньо-естетичних предметів:
1. Про методичні рекомендації щодо
професійного зростання молодого вчителя в
умовах Нової української школи.
2. Про підготовку вчителів художньоестетичних предметів до роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами.
Кабінет редакційно-видавничої діяльності:
1. Про підготовку перереєстрації наукових
фахових видань відповідно до нових вимог.
2. Про підготовку до друку науковометодичного журналу «Нова педагогічна
думка» № 3 (99) за 2019 р.

12.09

Моторна О. С.

Визначення основних напрямів
науково-методичного супроводу
молодих учителів.

20.09

Ільницький В. О.,
Заводна Л. М.

Підготовлено
перереєстрацію
наукових
фахових
видань
відповідно до нових вимог.
Підготовлено
до
випуску
науково-методичний
журнал
«Нова педагогічна думка» № 3
(99) за 2019 рік.

Кабінет
інформаційно-комунікаційних
технологій:
1.
Про
участь
у
дослідноекспериментальній роботі всеукраїнського
рівня з теми «Технологія навчання учнів
початкової школи «Розумники» (Smart
Kids)».
2. Про організацію діяльності кабінету з
напряму використання ІКТ в інклюзивній
освіті.

24.09

Басараба Н. А.

Обговорення
плану
та
результатів діяльності кабінету.
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40.

41.

42.

43.

Кабінет координації методичної роботи
1. Про організацію та проведення
заключного
етапу
всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2020».
2.
Про організацію та проведення
обласного форуму молодих педагогів.
Кабінет
управління
навчальними
закладами:
1. Про науково-методичну підтримку
становлення автономії закладу освіти у
процесі децентралізації влади.
2.
Про
формування
базових
компетентностей
керівника
закладу
загальної середньої освіти в умовах Нової
української школи.
Кабінет природничих предметів:
1. Про стан та перспективи науковометодичного
супроводу
вчителів
природничих предметів, основ здоров’я,
економіки щодо реалізації наскрізних
змістових ліній на уроках природничих
предметів, основ здоров’я та основ
економіки.
2. Про підсумки результатів ЗНО учнів
Рівненської
області
з
природничих
предметів.
Кабінет виховної роботи та позашкільної
освіти:
1. Про підсумки проведення І обласного
фестивалю музеїв при закладах освіти
Рівненщини з теми «Моя земля – земля моїх
батьків».
2. Про стан виконання плану дій щодо
реалізації
Стратегії
національно-

Ніколайчук Т. А.

26.09

26.09
Люшин М. О.
Климко Л. В.

04.10

Лис Ю. В.

18.10

Мінакова Н. Г.
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Підготовка програми та інших
матеріалів для організації та
проведення
всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2020»
та обласного форуму молодих
педагогів.
Прийняття рішень щодо науковометодичної підтримки керівників
закладів освіти щодо реалізації
автономії закладу освіти в умовах
децентралізації влади та Нової
української школи.

Визначення основних напрямів
науково-методичного супроводу
вчителів природничих предметів
щодо
реалізації
наскрізних
змістових ліній на уроках
природничих предметів та основ
здоров’я.
Підвищення
ефективності роботи вчителя з
питань підготовки учнів до
складання ЗНО з природничих
предметів.
Узагальнення
результатів
фестивалю,
популяризація
напрацювань у музейній галузі
області.

44.

45.

46.

47.

48.

патріотичного виховання дітей та молоді в
закладах освіти області на 2017 – 2020 рр.
Кабінет інноваційної діяльності та науководослідної роботи:
1. Звіт про роботу кабінету за 2019 рік та
планування роботи на 2020 рік.
3. Про координацію експериментів та
інноваційних проектів.
Кабінет суспільно-гуманітарних предметів:
1. Про підготовку до проведення обласних
етапів Всеукраїнських олімпіад, турнірів.
2. Про науково-методичний супровід
учителів суспільно-гуманітарних предметів
із реалізації засад компетентнісної освіти в
умовах Нової української школи.
Кабінет-центр практичної психології і
соціальної роботи:
1. Про підсумки роботи кабінету за 2019 р.
2. Про змістове наповнення заходів
кабінету на 2020 рік.
3. Про видавничу діяльність кабінету.
Кабінет виховної роботи та позашкільної
освіти:
1. Про підсумки роботи кабінету за 2019
рік.
2. Про основні напрями діяльності кабінету
виховної роботи та позашкільної освіти на
2020 рік.
Кабінет природничих предметів:
1. Про підсумки роботи кабінету в 2019
році.
2. Про хід реалізації науково-методичної
проблемної теми кабінету.

12.11

Гуцман С. В.

Обговорення звіту про роботу
кабінету за 2019 р.

20.11

Фурман В. К.

29.11

Мельник Ю. В.

05.12

Джаман Т. В.

Вироблення рекомендацій щодо
подолання
недоліків
та
підвищення якості підготовки
школярів до обласних етапів
Всеукраїнських
олімпіад,
турнірів, з реалізації засад
компетентнісної освіти в умовах
Нової української школи.
Ухвалення
рішень
щодо
підсумків роботи кабінету за 2019
рік; вироблення стратегії та
основних напрямів при укладанні
плану роботи кабінету на 2020
рік.
Узагальнення результатів роботи
кабінету за 2019 рік.
Визначення напрямів діяльності
кабінету на 2020 рік.

10.12

Лис Ю. В.
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Забезпечення
науковометодичного
супроводу
підготовки вчителів природничих
предметів,
основ
здоров’я,
економіки, як суб’єктів реалізації

3. Про підсумки участі учнів у
Всеукраїнських олімпіадах, турнірах та
конкурсах.
4. Про узагальнення педагогічного досвіду
педагогічних працівників.

49.

50.

51.

52.

Кабінет роботи з обдарованими учнями:
1. Про особливості участі школярів у ІІІ
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад в
умовах децентралізації галузі освіти.
2. Про роботу кабінету у 2020 році.
Кабінет художньо-естетичних предметів:
1. Про підсумки роботи кабінету за 2019
рік.
2. Про планування роботи кабінету на 2020
рік.
3. Про хід реалізації науково-методичної
проблемної теми кабінету.
Кабінет суспільно-гуманітарних предметів:
1. Про підсумки роботи кабінету за
2019 рік.
2. Про організацію роботи кабінету на
2020 рік.
3. Про хід реалізації науково-методичної
теми кабінету.
Кабінет дошкільної та освіти:
1. Про підсумки діяльності кабінету за 2019
рік.
2. Про організацію роботи кабінету на 2020

змісту
державних
освітніх
стандартів та Концепції «Нова
українська школа».
Окреслення
результатів
дослідження науково-методичної
проблемної теми кабінету.
Підвищення
ефективності
науково-методичного супроводу
організаційних форм проведення
учнівських
інтелектуальних
змагань.
Рекомендації керівникам закладів
освіти та органам управління
освітою щодо участі школярів у
ІІІ
етапі
Всеукраїнських
учнівських олімпіад.
Визначення стратегічних завдань
та пріоритетних напрямів роботи
кабінету у 2020 році.

11.12

Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.

12.12

Моторна О. С.

18.12

Фурман В. К.

Окреслені
основні
напрями
роботи кабінету на 2020 рік.

20.12

Сатишева В. М.

Аналіз діяльності кабінету за
2019 рік, затвердження плану
роботи на 2020 рік.
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53.

54.

55.

рік.
3. Про схвалення педагогічного досвіду
вчителя початкових класів Бабинської
загальноосвітньої школи І – ІІІ ст.
Гощанського району Гречич Р. Д. із теми
«Створення умов для самореалізації
особистості школяра та розвитку його
життєтворчості шляхом упровадження
сучасних педагогічних технологій».
Кабінет редакційно-видавничої діяльності:
1. Про оцінювання рівня сучасних наукових
фахових видань.
2. Про підготовку до друку науковометодичного журналу «Нова педагогічна
думка» № 4 (100) за 2019 р.
3. Про підведення підсумків роботи
кабінету
та
видавничої
діяльності
Рівненського ОІППО за 2019 р.
Кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти:
1.
Про підсумки роботи кабінету ЗНО
та моніторингу якості освіти у 2019 році та
завдання на 2020 рік.
2. Про підсумки роботи над реалізацією
науково-методичної
проблемної
теми
кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти
на ІІІ етапі.
Кабінет
інформаційно-комунікаційних
технологій:
1. Про реалізацію дистанційного навчання
в інституті в 2019 році та перспективи на
2020 р.
2. Про досвід та перспективи розвитку
інформаційно-цифрових
технологій
в

20.12

Ільницький В. О.,
Заводна Л. М.

Наближення змісту журналу до
практичних потреб педагогів.
Підготовлено
до
випуску
науково-методичний
журнал
«Нова педагогічна думка» № 4
(100) за 2019 рік.

20.12

Опольський І. В.

Поінформованість членів ради
кабінету з актуальних питань, що
стосуються підсумків роботи за
2019 рік.

21.12

Басараба Н. А.

Обговорення
плану
та
результатів діяльності кабінету.
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56.

57.

1.

2.

3.

регіоні.
3. Про планування діяльності кабінету на
2019 р.
Кабінет координації методичної роботи
1. Про
організацію
та
проведення
ХVІІ обласного
конкурсу-ярмарку
педагогічної творчості в 2020 році.
2. Про підсумки діяльності кабінету в 2019
р. та планування роботи на 2020 рік.

Ніколайчук Т. А.

Визначення
номінацій
ХVІІ обласного
конкурсуярмарку педагогічної творчості,
проект наказу про проведення.
Визначення стратегічних завдань
та пріоритетних напрямів роботи
кабінету у 2019 році.
Кабінет
управління
навчальними
26.12
Ухвалення
рішень
щодо
закладами:
результатів
роботи
кабінету
1. Про результати роботи кабінету за 2019
Люшин М. О.
впродовж року та пріоритетних
рік та основні напрями його діяльності на
напрямів
його
діяльності,
2020 рік.
зокрема формування бази даних
2. Про формування бази даних кращих
Климко Л. В.
кращих практик управління у
практик управління у сфері освіти
сфері
освіти
об’єднаних
об’єднаних територіальних громад.
територіальних громад.
1.3.6. Засідання редакційної колегії науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»
1. Про план роботи редакційної колегії
21.01
Черній А. Л.,
Обговорено
план
роботи
науково-методичного
журналу
«Нова
Мельник Н. А.,
редакційної колегії науковопедагогічна думка».
Вєтров І. В.,
методичного журналу «Нова
2. Про редакційно-видавничий процес.
Гавлітіна Т. М.,
педагогічна думка».
3. Про відбір статей та рекомендації до
Власюк О. В.,
Обговорено
питання
щодо
друку № 1 (97) за 2019 рік.
Ільницький В. О. відбору статей та рекомендацій
до друку у № 1 (97) за 2019 рік.
1. Про унікальність тексту та його
10.06
Черній А. Л.,
Ознайомлено
з
системою
перевірку (програма «Антиплагіат»).
Мельник Н. А.,
перевірки
програми
2. Про відбір статей та рекомендації до
Вєтров І. В.,
«Антиплагіат».
Гавлітіна
Т.
М.,
Обговорено
питання
щодо
друку № 2 (98) за 2019 рік.
Власюк О. В.,
відбору статей та рекомендацій
Ільницький В. О. до друку у № 2 (98) за 2019 рік.
1.
Про
психолінгвістичні
норми
23.09
Черній А. Л.,
Обговорено
питання
щодо
редагування.
Мельник Н. А.,
відбору статей та рекомендацій
26.12
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2. Про відбір статей та рекомендації до
друку № 3 (99) за 2019 рік.
4.

1.

2.

3.

4.

1. Про підсумки та результати роботи
редакційної колегії науково-методичного
журналу «Нова педагогічна думка» у 2019
році.
2. Про відбір та рекомендації до друку № 4
(100) за 2019 рік.

Вєтров І. В.,
Гавлітіна Т. М.,
Власюк О. В.,
Ільницький В. О.
Черній А. Л.,
Мельник Н. А.,
Вєтров І. В.,
Гавлітіна Т. М.,
Власюк О. В.,
Ільницький В. О.

02.12

до друку у № 3 (99) за 2019 рік.

Обговорено
питання
щодо
відбору статей та рекомендацій
до друку у № 4 (100) за 2019 рік.
Підведено
підсумки
роботи
редакційної колегії
науковометодичного журналу «Нова
педагогічна думка» у 2019 році.

2. Навчальна діяльність
2.1. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту
Забезпечення представлення Рівненського
упродовж
Новак Ю. П.
Інформаційний супровід РОІППО
обласного
інституту
післядипломної
року
в ЄДЕБО.
педагогічної освіти в Єдиній державній
електронній базі з питань освіти.
Керівники
закладів
ППО
(ректори,
упродовж
Долід В. В.,
Удосконалення
професійної
проректори,
директори,
заступники
року
Філіппова З. О.
компетентності відповідно до
директорів).
(відповідно до
сучасних суспільних запитів і
плану-графіка
вимог та індивідуальних потреб
ЦІППО)
через різноманітні види, форми
та інноваційні моделі підвищення
кваліфікації.
Педагогіка: початкова, дошкільна та
упродовж
Долід В. В.,
Удосконалення
професійної
позашкільна освіта.
року
Філіппова З. О.
компетентності відповідно до
(відповідно до
сучасних суспільних запитів і
плану-графіка
вимог та індивідуальних потреб
ЦІППО)
через різноманітні види, форми
та інноваційні моделі підвищення
кваліфікації.
Якість освіти, ЗНО, моніторинг та
упродовж
Долід В. В.,
Удосконалення
професійної
атестація.
року
Філіппова З. О.
компетентності відповідно до
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(відповідно до
плану-графіка
ЦІППО)
Психологія,
освіта.

корекційна

та

інклюзивна

упродовж
року
(відповідно до
плану-графіка
ЦІППО)

Долід В. В.,
Філіппова З. О.

Гуманітарний, суспільно-гуманітарний та
естетичний.

упродовж
року
(відповідно до
плану-графіка
ЦІППО)

Долід В. В.,
Філіппова З. О.

Інформатизація освітнього процесу.

упродовж
року
(відповідно до
плану-графіка
ЦІППО)

Долід В. В.,
Філіппова З. О.

Інформаційне та програмне забезпечення.

упродовж
року
(відповідно до
плану-графіка
ЦІППО)

Долід В. В.,
Філіппова З. О.

упродовж

Долід В. В.,

5.

6.

7.

8.

9.

Методисти закладів ППО без виділення
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сучасних суспільних запитів і
вимог та індивідуальних потреб
через різноманітні види, форми
та інноваційні моделі підвищення
кваліфікації.
Удосконалення
професійної
компетентності відповідно до
сучасних суспільних запитів і
вимог та індивідуальних потреб
через різноманітні види, форми
та інноваційні моделі підвищення
кваліфікації.
Удосконалення
професійної
компетентності відповідно до
сучасних суспільних запитів і
вимог та індивідуальних потреб
через різноманітні види, форми
та інноваційні моделі підвищення
кваліфікації.
Удосконалення
професійної
компетентності відповідно до
сучасних суспільних запитів і
вимог та індивідуальних потреб
через різноманітні види, форми
та інноваційні моделі підвищення
кваліфікації.
Удосконалення
професійної
компетентності відповідно до
сучасних суспільних запитів і
вимог та індивідуальних потреб
через різноманітні види, форми
та інноваційні моделі підвищення
кваліфікації.
Удосконалення
професійної

профілю.

10.

11.

1.

2.

3.

року
(відповідно до
плану-графіка
ЦІППО)

Філіппова З. О.

компетентності відповідно до
сучасних суспільних запитів і
вимог та індивідуальних потреб
через різноманітні види, форми
та інноваційні моделі підвищення
кваліфікації.
Завідувачі (методисти) центрів (кабінетів,
упродовж
Долід В. В.,
Удосконалення
професійної
лабораторій)
дистанційного
навчання
року
Філіппова З. О.
компетентності відповідно до
закладів ППО.
(відповідно до
сучасних суспільних запитів і
плану-графіка
вимог та індивідуальних потреб
ЦІППО)
через різноманітні види, форми
та інноваційні моделі підвищення
кваліфікації.
Стажування доцента Лавренчука В. П. на
до 14.06
Лавренчук В. П.
Набуття
досвіду
здійснення
базі
Національного
університету
науково-педагогічної діяльності,
«Острозька академія».
вдосконалення
професійної
підготовки
та
поглиблення
професійних знань, умінь і
навичок викладання.
2.2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Тренінги для вчителів інформатики з теми
13-14.03
Буняк В. О.
Підвищення
рівня
фахової
«Теоретичні основи та практична реалізація
05-06.06
майстерності з програмування.
задач підвищеної складності з інформатики
у підготовці учнів до олімпіад» (на базі
РОІППО).
Підвищення
кваліфікації
(тренінги)
упродовж
Мельник Н. А.,
Підвищення кваліфікації вчителів
вчителів початкових класів закладів
року
Салтишева В. М. початкових класів, які у 2020загальної середньої освіти та інтернатних
2021 н. р. будуть працювати у 1
закладів освіти, які навчатимуть учнів 1
класі.
класів у 2020-2021н.р.
Підвищення
кваліфікації
(тренінги)
упродовж
Мельник Н. А.,
Підвищення кваліфікації вчителів
керівників методичних об’єднань, вчителів,
року
Cалтишева В. М., галузі «Мистецтво», які у 2019які у 2019-2020 році будуть викладати
Моторна О. С.
2020 н. р. будуть працювати у 1
мистецтво у 1 класі, з теми «Особливості
класі.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

реалізації мистецької освітньої галузі в
умовах упровадження нового Державного
стандарту початкової освіти».
Підвищення
кваліфікації
(тренінги)
керівників методичних об’єднань, вчителів,
які у 2019-2020 році будуть викладати
фізичну культуру в 1 класі, з теми
«Особливості
реалізації
фізкультурної
освітньої галузі в умовах упровадження
нового Державного стандарту початкової
освіти».
Підвищення
кваліфікації
(тренінги)
вчителів початкових класів Рівненської
області, які у 2020-2021 н. р. будуть
працювати
за
науково-педагогічним
проектом «Інтелект України» (на базі
РОІППО та Рівненського навчальновиховного комплексу № 12 «Школа-ліцей»
Рівненської міської ради).
Підвищення
кваліфікації
(тренінги)
вчителів іноземних мов, які навчатимуть
учнів 1 класу у 2019-2020 році.

упродовж
року

Мельник Н. А.,
Андрійчук В. В.,
Профорук М. Ю.

Підвищення кваліфікації вчителів
галузі «Фізична культура», які у
2019-2020 н. р. будуть працювати
у 1 класі.

упродовж
року

Мельник Н. А.,
Андрійчук В. В.

Підвищення кваліфікації учителів
початкових класів, готовність до
роботи у проектних класах.

упродовж
року

Мельник Н. А.,
Кукла О. В.,
Кушнерук Р. І.,
Чумак Н. П.
Мельник Н. А.,
Зиль В. В.,
Джаман Т. В.
Мельник Н. А.,
Лютко О. М.

Підвищення кваліфікації учителів
початкових класів.

Підвищення
кваліфікації
(тренінги)
фахівців, які здійснюватимуть супервізію.

упродовж
року

Підвищення
кваліфікації
(тренінги)
керівників, заступників директорів з
навчально-виховної
роботи,
які
координують початкову школу.

упродовж
року

Підвищення
кваліфікації
(тренінги)
керівників методичних об’єднань, вчителів,
які у 2019-2020 році будуть викладати

упродовж
року

Мельник Н. А.,
Тимощук О. П.,
Буняк В. О.
87

Підвищення
кваліфікації
фахівців, які здійснюватимуть
супервізію.
Підвищення
кваліфікації
керівників,
заступників
директорів з навчально-виховної
роботи,
які
координують
початкову школу.
Підвищення кваліфікації вчителів
інформатики, які працюють у
початковій школі.

10.

11.

12.

13.

14.

інформатику в початковій школі, в умовах
упровадження
нового
Державного
стандарту початкової освіти».
Підвищення
кваліфікації
(тренінги)
асистентів учителів закладів загальної
середньої освіти з інклюзивним та
інтегрованим навчанням.

упродовж
року

Мельник Н. А.,
Козак Р. Д.

Підвищення
кваліфікації
(тренінги)
фахівців інклюзивно-ресурсних центрів.
Підвищення
кваліфікації
(тренінги)
директорів, заступників директорів з
навчально-виховної роботи, вчителів, які є
учасниками всеукраїнського експерименту
«Розроблення і впровадження навчальнометодичного
забезпечення
початкової
освіти в умовах реалізації нового
Державного стандарту початкової освіти».

упродовж
року
упродовж
року

Мельник Н. А.,
Козак Р. Д.
Мельник Н. А.,
Салтишева В. М.,
Андрійчук В. В.

Підвищення
кваліфікації
(тренінги)
директорів, заступників директорів з
навчально-виховної роботи, вчителів, які є
учасниками всеукраїнського експерименту
з інтегрованого курсу «Природничі науки».

упродовж
року

Мельник Н. А.,
Шагієва Р. Р.

Навчальний тренінг для працівників
методичних
служб,
педагогічних
працівників ЗДО з теми «Особливості
впровадження програми «Впевнений старт»
для дітей старшого дошкільного віку» (за
участю авторів програми).

19-20.02

Мельник Н. А.,
Шишолік Л. А.
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Підвищення
кваліфікації
асистентів учителів закладів
загальної середньої освіти з
інклюзивним та інтегрованим
навчанням.
Підвищення кваліфікації фахівців
інклюзивно-ресурсних центрів.
Підвищення
кваліфікації
директорів,
заступників
директорів з навчально-виховної
роботи,
вчителів,
які
є
учасниками
всеукраїнського
експерименту «Розроблення і
впровадження
навчальнометодичного
забезпечення
початкової освіти в умовах
реалізації нового Державного
стандарту початкової освіти».
Підвищення
кваліфікації
директорів,
заступників
директорів з навчально-виховної
роботи,
вчителів,
які
є
учасниками
всеукраїнського
експерименту.
Засвоєння
сучасних
методів
реалізації програми «Впевнений
старт».

Дистанційна форма навчання

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

09.01 – 11.01
(настановна
сесія)
25.03 – 28.03
(залікова
сесія)

Долід В. В.,
Удосконалення
фахової
Філіппова З. О.,
підготовки
педагогічних
методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом
поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення
професійних завдань.

Директори ЗЗСО
Завідувачі, методисти методичних служб
Керівники та вихователі-методисти ЗДО
Вихователі ЗДО
Учителі-логопеди, учителі-дефектологи
Учителі початкових класів (2 гр.)
Педагоги-організатори
Бібліотекарі (на договірній основі)
Учителі математики
Учителі основ здоров’я
Учителі географії
Керівники гуртків
Учителі інформатики
Інструктори з фізичної культури ЗДО
Учителі фізичної культури
Учителі музичного мистецтва
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Дистанційна форма навчання

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

28.01 – 31.01
(настановна
сесія)
01.04 – 03.04
(залікова
сесія)

Долід В. В.,
Удосконалення
фахової
Філіппова З. О.,
підготовки
педагогічних
методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом
поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення
професійних завдань.

Директори,
заступники
директорів,
методисти училищ, коледжів, закладів ПТО
Заступники директорів ЗЗСО з навчальновиховної (навчальної, виховної) роботи
Директори,
заступники
директорів,
методисти, завідувачі
відділів та
культорганізатори ЗПО
Вихователі ЗДО
Учителі початкових класів (2 гр.)
Вихователі ГПД
Тренери-викладачі ДЮСШ (на договірній
основі)
Учителі хімії
Учителі німецької мови
Керівники гуртків (творчих об’єднань)
туристсько-краєзнавчого напряму
Керівники гуртків
Учителі трудового навчання, технологій і
креслення
Учителі української мови та літератури
Учителі англійської мови
Учителі
суспільних
предметів
(історія, основи правознавства, основи
філософії,
етика, християнська етика,
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громадянська освіта, предмет «Людина і
світ»)
14.01 – 25.01

Очна форма навчання

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Долід В. В.,
Удосконалення
фахової
Філіппова З. О.,
підготовки
педагогічних
методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом
поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення
професійних завдань.

Вихователі шкіл-інтернатів
Керівники гуртків, творчих об’єднань
науково-технічної творчості
Учителі української мови та літератури,
зарубіжної літератури та російської мови,
учителі освітньої галузі «Мистецтво»
Учителі польської мови
Учителі мистецтва, образотворчого
мистецтва
Учителі математики, інформатики
Учителі фізики й астрономії
Учителі хімії, природознавства, біології,
екології, основ здоров’я
Вихователі ЗДО
Учителі англійської мови
Учителі початкових класів, включаючи
навчальний предмет «Інформатика» у
початковій школі
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04.02 – 15.02

Очна форма навчання

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Долід В. В.,
Удосконалення
фахової
Філіппова З. О.,
підготовки
педагогічних
методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом
поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення
професійних завдань.

Музичні керівники ЗДО
Вихователі ЗЗСО, вихователі гуртожитків
закладів ПТО
Керівники гуртків музичного профілю,
художні керівники, концертмейстери й
акомпаніатори, які працюють з музичними,
вокальними колективами
Учителі образотворчого мистецтва
Учителі фізики, астрономії, інформатики
Учителі біології, екології, природознавства
Директори ЗЗСО
Практичні
психологи,
включаючи
тематичний напрям «Діагностика та
корекція поведінкових проблем»
Учителі української мови та літератури,
включаючи тематичний напрям «Урок у
системі компетентнісного та особистісно
зорієнтованого навчання»
Учителі фізичної культури, ОМЗ та
предмета «Захист Вітчизни»
Учителі початкових класів
Учителі зарубіжної літератури
Очна форма навчання

25.02 – 08.03

Долід В. В.,
Філіппова З. О.,
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Удосконалення
підготовки

фахової
педагогічних

методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом
поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення
професійних завдань.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Учителі початкових класів,
вихователі
ГПД
Соціальні педагоги
Керівники гуртків (студій) художньоестетичного напряму
Учителі іноземних мов, включаючи
тематичний
напрям
«Формування
полікультурної компетентності»
Учителі історії
Учителі музичного мистецтва, мистецтва
Учителі основ економіки
Учителі предмета Захист Вітчизни
Вихователі ЗДО
Учителі ЗЗСО, які працюють з дітьми з
особливими потребами за індивідуальними
планами
Учителі біології, природознавства, екології,
основ здоров’я
Учителі української мови та літератури
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11.03 – 22.03

Очна форма навчання

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Долід В. В.,
Удосконалення
фахової
Філіппова З. О.,
підготовки
педагогічних
методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом
поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення
професійних завдань.

Вихователі ГПД
Керівники гуртків музичного профілю,
художні керівники, концертмейстери та
акомпаніатори, які працюють з музичними,
хореографічними колективами
Учителі етики та християнської етики
Учителі мистецтва, художньої культури
Учителі біології, екології, природознавства,
географії
Заступники директорів ЗЗСО з навчальновиховної (навчальної, виховної) роботи
Учителі початкових класів
Практичні психологи
Учителі фізики, астрономії, математики
Учителі фізичної культури
Учителі
інформатики,
включаючи
навчальний предмет «Інформатика» у
початковій школі
Учителі української мови та літератури
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08.04 – 19.04

Долід В. В.,
Удосконалення
фахової
Філіппова З. О.,
підготовки
педагогічних
методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом
поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення
професійних завдань.

06.05 – 17.05

Долід В. В.,
Удосконалення
фахової
Філіппова З. О.,
підготовки
педагогічних
методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом
поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення
професійних завдань.

Очна форма навчання

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вихователі шкіл-інтернатів
Педагоги-організатори
Майстри виробничого навчання
Заступники директорів ЗЗСО з навчальновиховної (навчальної, виховної) роботи
Учителі початкових класів (2 гр.)
Вихователі ЗДО
Учителі суспільних предметів
Учителі
географії,
екології,
природознавства, біології, основ здоров’я
Учителі математики
Учителі трудового навчання, технологій та
креслення
Учителі зарубіжної літератури і російської
мови

Очна форма навчання
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Учителі німецької мови
Учителі музичного мистецтва, мистецтва
Керівники та вихователі-методисти ЗДО
Учителі початкових класів
Вихователі ЗДО (2 гр.)
Учителі початкових класів, включаючи
навчальний предмет «Інформатика» у
початковій школі
Практичні психологи
Учителі географії, основ економіки,
природознавства
Учителі математики
Учителі англійської мови
20.05 – 31.05

Очна форма навчання

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Долід В. В.,
Удосконалення
фахової
Філіппова З. О.,
підготовки
педагогічних
методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом
поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення
професійних завдань.

Керівники гуртків
Учителі початкових класів (2 гр.)
Вихователі ЗДО (2 гр.)
Учителі початкових класів, включаючи
навчальний предмет «Інформатика» у
початковій школі
Учителі фізичної культури
Учителі інформатики, включаючи
навчальний предмет «Інформатика» у
початковій школі
Учителі англійської мови
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8.

Учителі зарубіжної літератури
03.06 – 14.06

Долід В. В.,
Удосконалення
фахової
Філіппова З. О.,
підготовки
педагогічних
методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом
поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення
професійних завдань.

18.06 – 02.07

Долід В. В.,
Удосконалення
фахової
Філіппова З. О.,
підготовки
педагогічних
методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом
поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення

Очна форма навчання

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

Музичні керівники ЗДО
Учителі інформатики
Заступники директорів ЗЗСО з навчальновиховної (навчальної, виховної) роботи
Учителі початкових класів спеціальних
шкіл-інтернатів
Учителі початкових класів
Вихователі ЗДО
Учителі математики
Учителі трудового навчання, технологій та
креслення
Учителі
інформатики,
включаючи
навчальний предмет «Інформатика» у
початковій школі
Учителі української мови та літератури

Очна форма навчання
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професійних завдань.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Учителі-логопеди, учителі-дефектологи
Учителі початкових класів, вихователі ГПД
Директори ЗЗСО
Учителі хімії, природознавства, біології,
екології, основ здоров’я
Учителі початкових класів
Учителі початкових класів, включаючи
навчальний предмет «Інформатика» у
початковій школі
Учителі
суспільних
предметів
(історія, основи правознавства, основи
філософії,
етика, християнська етика,
громадянська освіта, предмет «Людина і
світ»)
Учителі англійської мови
Учителі української мови та літератури

Дистанційна форма навчання

1.
2.
3.
4.
5.
6.

04.09 – 06.09
(настановна
сесія)
16.12 – 19.12
(залікова
сесія)

Долід В. В.,
Удосконалення
фахової
Філіппова З. О.,
підготовки
педагогічних
методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом
поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення
професійних завдань.

Заступники директорів ЗЗСО з навчальновиховної (навчальної, виховної) роботи
Музичні керівники ЗДО
Вихователі ЗДО (2 гр.)
Учителі початкових класів (2 гр.)
Учителі математики
Учителі хімії
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Керівники гуртків (студій) художньоестетичного профілю
Учителі інформатики
Учителі фізичної культури
Учителі української мови та літератури
(2 гр.)
Учителі англійської мови
Учителі історії
Учителі зарубіжної літератури

Дистанційна форма навчання

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

09.09 – 13.09
(настановна
сесія)
23.12 – 24.12
(залікова
сесія)

Долід В. В.,
Удосконалення
фахової
Філіппова З. О.,
підготовки
педагогічних
методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом
поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення
професійних завдань.

Директори ЗЗСО
Заступники директорів ЗЗСО з навчальновиховної (навчальної, виховної) роботи
Вихователі ЗДО (2 гр.)
Учителі початкових класів (3 гр.)
Педагоги-організатори
Учителі математики
Керівники гуртків
Інструктори з фізичної культури ЗДО
Учителі трудового навчання, технологій та
креслення
Учителі української мови та літератури
Учителі англійської мови
Учителі
суспільних
предметів
(історія, основи правознавства, основи
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13.

філософії,
етика, християнська етика,
громадянська освіта, предмет «Людина і
світ»)
Завідувачі, методисти методичних служб
16.09 – 27.09

Очна форма навчання

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

Долід В. В.,
Удосконалення
фахової
Філіппова З. О.,
підготовки
педагогічних
методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом
поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення
професійних завдань.

Вихователі ГПД
Учителі української мови та літератури,
зарубіжної літератури і російської мови,
учителі освітньої галузі «Мистецтво»
Учителі початкових класів (2 гр.)
Вихователі ЗДО (2 гр.)
Учителі ЗЗСО, які працюють з дітьми з
особливими потребами
Учителі географії, основ економіки та
природознавства
Учителі зарубіжної літератури і російської
мови
Учителі англійської мови
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30.09 – 11.10

Долід В. В.,
Удосконалення
фахової
Філіппова З. О.,
підготовки
педагогічних
методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом
поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення
професійних завдань.

21.10 – 01.11

Долід В. В.,
Удосконалення
фахової
Філіппова З. О.,
підготовки
педагогічних
методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом
поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення
професійних завдань.

Очна форма навчання

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вихователі шкіл-інтернатів
Учителі мистецтва, художньої культури
Учителі фізики й астрономії
Учителі початкових класів
Практичні психологи
Учителі
географії,
екології,
природознавства, біології, основ здоров’я
Учителі трудового навчання, технологій та
креслення

Очна форма навчання

1.
2.
3.
4.
5.

Педагоги-організатори
Учителі музичного мистецтва, мистецтва
Заступники директорів ЗЗСО з навчальновиховної (навчальної, виховної) роботи
Вихователі ЗДО (2 гр.)
Учителі
суспільних
предметів
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6.
7.
8.

(історія, основи правознавства, основи
філософії,
етика, християнська етика,
громадянська освіта, предмет «Людина і
світ»)
Учителі фізичної культури
Учителі математики
Учителі англійської мови
04.11 – 15.11

Долід В. В.,
Удосконалення
фахової
Філіппова З. О.,
підготовки
педагогічних
методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом
поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення
професійних завдань.

18.11 – 29.11

Долід В. В.,
Удосконалення
фахової
Філіппова З. О.,
підготовки
педагогічних
методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом

Очна форма навчання

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

Соціальні педагоги
Учителі
мистецтва,
образотворчого
мистецтва
Керівники та вихователі-методисти ЗДО
Учителі початкових класів
Вихователі ЗДО
Учителі початкових класів, включаючи
навчальний предмет «Інформатика» у
початковій школі
Учителі біології, природознавства, екології,
основ здоров’я
Учителі фізичної культури
Учителі української мови та літератури
Очна форма навчання
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поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення
професійних завдань.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Вихователі шкіл-інтернатів
Директори ЗЗСО
Учителі початкових класів
Вихователі ЗДО
Учителі
суспільних
предметів
(історія, основи правознавства, основи
філософії,
етика, християнська етика,
громадянська освіта, предмет «Людина і
світ»)
Учителі фізики, астрономії, математики
Учителі англійської мови
Учителі української мови та літератури
02.12 – 13.12

Очна форма навчання

1.
2.
3.
4.

Долід В. В.,
Удосконалення
фахової
Філіппова З. О.,
підготовки
педагогічних
методисти кабінету працівників і керівників закладів
освіти
області
шляхом
поглиблення
і
розширення
професійних знань, умінь і
навичок, оволодіння сучасними
методами
вирішення
професійних завдань.

Заступники директорів ЗЗСО з навчальновиховної (навчальної, виховної) роботи
Учителі хімії, природознавства, біології,
екології, основ здоров’я
Учителі фізичної культури, ОМЗ та
предмета «Захист Вітчизни»
Учителі початкових класів
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5.
6.
7.
8.
9.

1.

2.

Учителі початкових класів, включаючи
навчальний предмет «Інформатика» у
початковій школі
Учителі трудового навчання, технологій та
креслення
Учителі англійської мови
Учителі зарубіжної літератури
Учителі української мови та літератури
2.3. Перепідготовка педагогічних працівників
2.4. Навчання науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту
супервізорів-тренерів
січень
Зиль В. В.,
Обговорено роль і завдання
Джаман Т. В.
супервізорів-тренерів у процесі
впровадження Концепції «Нова
українська
школа»;
ознайомлено з принципами
якісної викладацької практики
та
інструментами
для
їх
спостереження; ознайомлено з
основними
видами
наставницької
бесіди
та
удосконалено
навички
з
проведення
цих
бесід;
планування
роботи
супервізорів-тренерів
(наставників)
в
рамках
підтримки
вчителів,
які
впроваджують
Концепцію
«Нова українська школа».
Семінар-практикум
для
педагогічних,
21.02
Вєтров І. В.
Підвищення
професійної
науково-педагогічних
працівників та
компетентності
працівників
допоміжного
персоналу
Інституту
інституту
з
питань
«Використання веб-ресурсів Інституту в
використання
веб-ресурсів
освітній діяльності.
інституту для електронного
Тренінг
(наставників).
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3.

Організація заходів щодо відзначення
річниці
проголошення
незалежності
Української Народної Республіки.

січень

Лавренчук В. П.

4.

Майстер-клас
із
теми
комунікативно-діяльнісного
«Міжкультурна комунікація».

«Реалізація
підходу

лютий

Чумак Н. П.

5.

Майстер-клас
акмеологічного
умовах НУШ».

із
теми
«Основи
розвитку особистості в

лютий

Мельникович Г. Г.

6.

Семінар кафедри педагогіки, психології та
корекційної освіти з теми: «Теоретикометодологічні
основи
формування
і
розвитку мотиваційної сфери особистості
педагога».
Засідання 1. «Вивчення та інтерпретація
діагностики
проблем
формування
і
розвитку мотиваційної сфери особистості
педагога». Проблеми формування мотивації
у педагогів.
Засідання
2.
«Педагогічні
умови
формування та розвитку мотиваційної
сфери особистості педагога в умовах
післядипломної
освіти».
Особливості
укладання тренінгових занять.

7.

Вебінар «Створення ефективних механізмів

Савчук Л. О.,
викладачі кафедри

документообігу.
Підготовлено інформацію для
педагогічних
працівників
області
та
професорськовикладацького складу РОІППО
щодо відзначення 100-річчя
проголошення
незалежності
Української
Народної
Республіки.
Сформовано навички обміну
інформацією,
почуттями,
думками з представниками
різних культур.
Ознайомлено
з
основними
аспектами
акмеологічного
розвитку особистості в умовах
Нової української школи.
Здійснено теоретичний аналіз та
інтерпретацію
діагностики
проблем формування і розвитку
мотиваційної сфери особистості
педагога.

22.03

20.11

Савчук Л. О.,
Ковбасюк Т. Л.,
викладачі кафедри

24.04.

Савчук Л.О.,
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Обґрунтовано педагогічні умови
формування
та
розвитку
мотиваційної сфери особистості
педагогів
в
умовах
післядипломної освіти.
Встановлення

рівня

підтримки сімей з дітьми та надання послуг
для сприяння батькам у виконанні своїх
обов’язків з догляду та виховання дітей».

Козак Р.С.

8.

Навчальний
науково-методологічний
семінар для працівників інституту з теми
«Компетентнісний підхід як методологія
професійного розвитку вчителя».

25.04

Мельник Н. А.

9.

День
кафедри
суспільно-гуманітарної
освіти «Міжкультурна комунікація: мова,
культура, особистість»:
- майстер-клас із теми «Культура мови та
мовлення»;
- семінар-практикум із теми «Формування
ключових компетентностей».
Навчальний семінар працівників інституту з
теми «Особливості ліцензування освітньої
діяльності та запровадження освітньопрофесійних програм».

17.05

Лавренчук В. П.

06.06

Долід В.В.

Майстер-клас для працівників РОІППО з
теми «Використання вчителем теорії
множинних
інтелектів
у
контексті
Концепції «Нова українська школа».
Семінар-практикум для педагогічних та
науково-педагогічних працівників із теми
«Організація мережевої взаємодії учасників
дистанційного навчання».
Навчальний семінар для працівників
інституту з теми «Підготовка педагогічних

червень

Снічук О. А.

серпень,
грудень

Горницька О. В.,
Басараба Н. А.

26.09

Гавлітіна Т. М.

10.

11.

12.

13.
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сформованості
ефективних
механізмів підтримки сімей з
дітьми та надання послуг для
сприяння
батькам
у
виконанні своїх обов’язків з
догляду та виховання дітей.
Підвищення
професійної
компетентності
працівників
інституту
з
питань
професійного розвитку вчителя
в
умовах
компетентнісної
освіти.
Презентовано палітру послуг,
яку можуть надавати викладачі
кафедри освітянам, закладам
освіти, ОТГ у процесі реалізації
Концепції «Нова українська
школа».
Підвищення
професійної
компетентності
працівників
інституту
з
питань
запровадження
освітньопрофесійних програм
Здобуття
знань
та
сформованість компетентності
щодо
використання
теорії
множинних інтелектів.
Удосконалення інформаційноцифрової
компетентності
педагогічних працівників.
Підвищення
компетентності

професійної
працівників

працівників
діяльності».

до

інноваційної

освітньої

14.

Кафедральний семінар-тренінг із теми «Як
представити себе у сучасній науці».

вересень

Власюк О. В.

15.

Семінар «Особливості підтримки сімей з
дітьми, які перебувають у складних
життєвих обставинах, з метою збереження
сім’ї для дитини»
Семінар кафедри суспільно-гуманітарної
освіти з теми «Ціннісні концепти Нової
української школи».

23.10

Савчук Л.О.,
Козак Р.С.

27.11

Лавренчук В. П.

17.

Заходи щодо відзначення проголошення
Акта
злуки
Української
Народної
республіки і Західноукраїнської Народної
республіки.

листопад

Лавренчук В. П.,
Власюк О. В.,
Данильчук В. Р.,
Паніна Л. А.

18.

Майстер-клас для викладачів із теми
«Скетчноутинг: візуалізація ідей. Фіксуємо
ідеї швидко та яскраво».

грудень

Паніна Л. А.

16.

1.

Онлайн-нарада
організації та
Всеукраїнських

інституту з питань здійснення
інноваційної
освітньої
діяльності.
Здобуття
нового
досвіду
презентації себе в сучасній
науці та використання науково
метричних баз даних.
Формування
ефективних
механізмів підтримки сімей з
дітьми,
які перебувають у
складних життєвих обставинах.
Отримання
методичних
рекомендацій
та
зразків
конструктора
навчального
заняття з теми «Ціннісні
концепти Нової української
школи».
Створення
інформаційного
довідника для педагогічних
працівників
області
та
професорсько-викладацького
складу
РОІППО
щодо
відзначення проголошення Акта
злуки Української Народної
республіки і Західноукраїнської
Народної республіки.
Здобуття практичних навичок
щодо
використання
скетчноутингу.

3. Науково-методична діяльність
3.1. Організація науково-методичної роботи з працівниками методичних служб
з теми «Особливості
03.01
Кузьмін О. Є.,
Поінформованість
про
проведення ІІІ етапу
Гурова Н. В.,
особливості проведення ІІІ
учнівських олімпіад у
Басараба Н. А.
етапу
Всеукраїнських
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

2018-2019 н. р.».
Семінар-тренінг із теми «Компетентісний
підхід до організації освітнього процесу в
умовах впровадження Концепції «Нова
українська школа» (для працівників
методичних служб та керівників закладів
ЗСО Дубенського району).
Вступний вебінар до циклу тренінгів із
медіаграмотності для методистів районних,
міських методичних кабінетів, ОТГ, які
координують роботу шкільних бібліотек, із
теми «Медіаосвіта у світі й в Україні».
Семінар-тренінг із теми «Формування
інформаційно-цифрової
компетентності
методиста» (на базі РОІППО).
Тренінг із медіаграмотності для методистів
районних, міських методичних кабінетів,
ОТГ, які координують роботу шкільних
бібліотек, із теми «Основні принципи та
поняття
медіаграмотності»
(на
базі
РОІППО).
Семінар-тренінг із теми «Компетентісний
підхід до організації освітнього процесу в
умовах впровадження Концепції «Нова
українська школа» (для працівників
методичних служб та керівників закладів
ЗСО Березнівського району).
Семінар-нарада для працівників районних,
міських, в ОТГ методичних служб з теми

15.01

Мельник Н.А.,
Піддубний М.А.

29.01

Джаман Т. В.,
Басараба Н. А.

учнівських олімпіад у 2019 році.
Підвищення
професійної
компетентності
працівників
методичних служб та керівників
закладів ЗСО
Підвищення
професійної
компетентності
методистів
районних, міських методичних
кабінетів, ОТГ, які координують
роботу шкільних бібліотек із
медіаграмотності.
Підвищення
фахової
майстерності
методистів
районних, міських методичних
кабінетів
та
працівників
закладів освіти ОТГ.
Підвищення
професійної
компетентності
методистів
районних, міських методичних
кабінетів, ОТГ, які координують
роботу шкільних бібліотек, із
медіаграмотності.

31.01

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

13.02

Джаман Т. В.

13.02

Мельник Н.А.,
Піддубний М.А.

Підвищення
професійної
компетентності
працівників
методичних служб та керівників
закладів ЗСО

15.02

Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.

Підвищення
професійної
компетентності
методистів
районних, міських методичних
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8.

9.

10.

11.

«Формування професійної компетентності
педагогічних працівників закладів освіти в
умовах змін».
Семінар для методистів районних, міських
методичних кабінетів, працівників ОТГ, які
координують питання виховної роботи, із
теми «Модернізація системи виховної
роботи в ЗЗСО в умовах НУШ» (на базі
РОІППО).
Семінар для методистів районних, міських
методичних кабінетів, працівників ОТГ, які
здійснюють
методичний
супровід
предметів освітньої галузі «Технології», з
теми «Методичні аспекти формування
ключових та предметних компетентностей
на уроках трудового навчання, технологій»
(на базі закладів загальної середньої освіти
Володимирецької районної ради).
Науково-практичний
семінар
для
працівників методичних служб відділів,
управлінь освіти, ОТГ із теми «Інтеграція у
контексті вимог Нової української школи»
(на базі ЗОШ І – ІІІ ст. № 18 м. Рівного).
Інтернет-школа завідувачів, методистів,
працівників органів управління освітою
ОТГ, які відповідають за науковометодичний
супровід
педагогічних
працівників, із теми «Інноваційні форми
супроводу педагогічних працівників в
умовах реформування сучасної освіти».

кабінетів,
ОТГ
з
питань
організації науково-методичної
роботи з педкадрами.
26.03

Джаман Т. В.

Надання
інформаційнометодичної
підтримки
працівникам методичних служб
із актуальних питань виховання
особистості.

06.03

Сорочиц А. С.,
Люшина В. М.

Розвиток
професійної
компетентності методистів як
невід’ємного складника їхнього
професіоналізму.

06.03

Салтишева В. М.

14.03

Мельник Н. А.,
Башинська А. І.,
Басараба Н. А.

Підвищення
професійної
компетентності
працівників
методичних
служб
щодо
впровадження
інтегрованого
навчання в початкових класах
області.
Підвищення
професійної
компетентності та педагогічної
майстерності
завідувачів,
методистів, працівників органів
управління освітою об’єднаних
територіальних громад, які
відповідають
за
науковометодичний
супровід
педагогічних працівників.
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12.

13.

14.

15.

16.

Науково-практичний
семінар
для
методистів районних, міських методичних
кабінетів, працівників методичних служб
ОТГ, які здійснюють методичний супровід
навчання фізики, з теми «Компетентнісний
підхід до навчання фізики під час
організації освітнього процесу в 11 класі
профільної школи» (на базі Рівненського
ОІППО).
«Круглий стіл» для методистів, які
координують художньо-естетичні предмети,
з теми «Ціннісний потенціал предметів
художньо-естетичного циклу в контексті
реалізації ідей Концепції «Нова українська
школа» (на базі закладів освіти Рівненського
району).
Навчально-методичний
семінар
для
методистів районних, міських методичних
кабінетів,
працівників
об'єднаних
територіальних громад, які здійснюють
методичний супровід навчання хімії, з теми
«Реалізація концептуальних засад Нової
української школи в оновленій програмі з
хімії» (спільно з Київським ОІППО, на базі
Рівненського ОІППО).
Тренінг із медіаграмотності для методистів
районних, міських методичних кабінетів,
ОТГ, які координують роботу шкільних
бібліотек, із теми «Довіряй, але перевіряй:
критичний аналіз інформації» (на базі
РОІППО).
Онлайн-нарада для методистів районних,
міських методичних кабінетів, працівників

19.03

Трофімчук А. Б.

Розвиток
професійної
компетентності
методистів
щодо організації освітнього
процесу у профільній школі.

20.03

Моторна О. С.

Усвідомлення методистами та
вчителями
ціннісного
потенціалу предметів художньоестетичного циклу в розрізі ідей
і стратегій Нової української
школи.

20.03

Нестерук Г. О.,
Тимчина В. І.

Підвищення
ефективності
методичного
супроводу
професійної підготовки вчителів
до реалізації державних освітніх
стандартів та Концепції «Нова
українська школа».

20.03

Джаман Т. В.

Підвищення
професійної
компетентності
методистів
районних, міських методичних
кабінетів, ОТГ, які координують
роботу шкільних бібліотек із
медіаграмотності.

27.03

Пекарська Л. В.,
Басараба Н. А.
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Розвиток
компетентності

професійної
методистів

17.

18.

19.

методичних служб ОТГ, які відповідають за
стан навчання математики, з теми
«Особливості
проведення
державної
підсумкової атестації з математики в 20182019 навчальному році».
Науково-практичний
семінар
для
методистів районних, міських методичних
кабінетів, працівників органів управління
освітою ОТГ, які координують стан
навчання зарубіжної літератури, з теми
«Створення
інноваційного
освітнього
середовища та методичний супровід
педагогічних
працівників
у
процесі
формування
конкурентоспроможного
фахівця гуманітарних предметів» (із
досвіду роботи освітян Березнівського
району).
Навчально-практичний
семінар
для
методистів районних, міських методичних
кабінетів, головних спеціалістів відділів,
управлінь освіти, виконкомів рад міст
обласного значення, ОТГ, які відповідають
за
впровадження
інформаційнокомунікаційних
технологій,
із
теми
«Формування ключових компетентностей
учасників освітнього процесу засобами
інформаційно-цифрових технологій» (на
базі комунальної установи «Гощанський
районний методичний кабінет»).
Навчальний семінар-тренінг для керівників
методичних об’єднань учителів освітньої
галузі «Мистецтво», які у 2019-2020
навчальному році будуть працювати у
1 класі, з теми «Особливості реалізації

щодо організації та проведення
державної підсумкової атестації
з математики в 2018-2019 н. р.

28.03

Лавренчук М. В.

Забезпечення нового змісту та
формату сучасної літературної
освіти. Вироблення методичних
рекомендацій з даної проблеми.
Публікація матеріалів на сайті
РОІППО.

28.03

Вєтров І. В.,
Басараба Н. А.

Удосконалення інформаційноцифрової
компетентності
педагогічних
працівників
регіону.

11.04

Моторна О. С.,
Салтишева В. М.

Усвідомлення
вчителями
основних ідейних засад та
принципів
викладання
художньо-естетичних предметів
в умовах упровадження нового
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20.

21.

22.

23.

галузі «Мистецтво» в умовах упровадження
нового Державного стандарту початкової
освіти» (на базі РОІППО).
Навчальний
семінар-практикум
для
методистів районних, міських методичних
кабінетів
та
працівників
об'єднаних
територіальних громад, які забезпечують
науково-методичний супровід навчання
фізичної культури та предмета «Захист
Вітчизни», з теми «Шляхи формування
компетентностей на уроках фізичної
культури та предмета «Захист Вітчизни».
Семінар-практикум для методистів з
української мови і літератури районних,
міських методичних кабінетів, ОТГ із теми
«Формування
інформаційно-цифрової
компетентності
школярів
на
уроках
української мови та літератури в умовах
компетентнісно
зорієнтованої
освіти»
(досвід роботи лауреата Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2018» у номінації
«Українська
мова
та
література»
Островської К. М., Рівненська гуманітарна
гімназія) – на базі РОІППО.
Семінар для методистів районних, міських
методичних
кабінетів,
ОТГ,
які
координують питання виховної роботи та
діяльність музеїв при закладах освіти, з
теми
«Формування
життєвих
компетентностей особистості на засадах
музейної педагогіки» (на базі закладів
освіти Березнівського району).
Науково-практичний
семінар
для
методистів, які координують вивчення

Державного
початкової освіти.

стандарту

17.04

Профорук М. Ю.

Розвиток
професійної
компетентності методистів як
невід’ємного складника їхнього
професіоналізму.

17.04

Піддубний М. А.

Уміння
застосовувати
ІКТ
технології
в
навчальній
діяльності та в приватному
спілкуванні;
грамотно
й
безпечно
комунікувати
в
інформаційному просторі.

18.04

Мінакова Н. Г.

24.04

Буняк В. О.

Популяризація кращого досвіду
роботи з організації музейної
справи, створення умов для
впровадження його у практику
діяльності шкільних музеїв
області. Привернення уваги
громадськості до діяльності
музеїв при закладах освіти.
Пошук шляхів якісної реалізації
базового курсу інформатики в
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24.

25.

26.

27.

інформатики, з теми «Вивчення базового
курсу інформатики (5 – 9 класи) за новою
програмою:
здобутки,
проблеми,
перспективи» (на базі РОІППО).
Навчально-методичний
семінар
для
25.04.
методистів районних, міських методичних
кабінетів, працівників органів управління
освітою ОТГ, які координують стан
навчання суспільних предметів, із теми
«Упровадження освітніх інновацій в
практику роботи вчителя суспільних
предметів» (на базі закладів освіти
Здолбунівського району).
Семінар-тренінг для методистів районних,
травень
міських методичних кабінетів, працівників (на виконання
методичних служб ОТГ, які відповідають за угоди з ІІТЗН
стан навчання математики, з теми «Цифрові
та ІМЗО)
відкриті системи розвитку інформаційноцифрової
компетентності
вчителя
математики» (на базі РОІППО).
Обласний
теоретико-методологічний
07.05
cемінар для методистів районних та міських
методичних
кабінетів,
педагогічних
працівників об’єднаних територіальних
громад, які координують іноземну мову, з
теми
«Сучасні
технології
навчання
іноземних мов в умовах реалізації
Концепції «Нова українська школа» (на базі
Березнівського районного методичного
кабінету).
Тренінг із медіаграмотності для методистів
14.05
районних, міських методичних кабінетів,
ОТГ, які координують роботу шкільних

закладах освіти.

Фурман В. К.,
Авдимирець Л. А.

Готовність
до
організації
інноваційної
діяльності
педагогів щодо реалізації вимог
Концепції «Нова українська
школа» у процесі вивчення
предметів
суспільногуманітарного циклу.

Вєтров І. В.,
Пекарська Л. В.,
Басараба Н. А.

Розвиток
професійної
компетентності
методистів
щодо
формування
інформаційно-цифрової
компетентності
вчителя
математики.

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

Джаман Т. В.
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Ознайомлення з сучасними
технологіями
навчання
іноземних
мов
в
умовах
реалізації основних завдань
Нової української школи та
вироблення
необхідних
рекомендацій щодо планування
й організації
освітнього
процесу з іноземних мов у
початковій школі.
Підвищення
професійної
компетентності
методистів
районних, міських методичних
кабінетів, ОТГ, які координують

28.

29.

30.

31.

32.

бібліотек,
із
теми
«Практика
медіаграмотності для бібліотекарів».
Творча група для методистів районних,
міських методичних кабінетів, працівників
ОТГ, які здійснюють методичний супровід
предметів освітньої галузі «Технології», з
теми
«Урок
трудового
навчання,
технологій,
креслення
у
системі
компетентнісно зорієнтованого навчання»
(на базі закладів загальної середньої освіти
Здолбунівського району).
Школа методиста психологічної служби з
теми «Розвиток психологічної складової
професійної компетентності вчителя в
умовах Нової української школи» (на базі
закладів освіти Рокитнівського району).
Вебінар для методистів районних, міських
методичних
кабінетів,
працівників
методичних служб ОТГ, які здійснюють
методичний супровід навчання математики,
з теми «Формування предметних та
ключових компетентностей в умовах
реалізації діяльнісного підходу до навчання
математики в освітніх закладах м. Вараша»
(на базі РОІППО).
Семінар-тренінг
для
працівників
методичних служб, які відповідають за
науково-методичний супровід роботи з
обдарованими дітьми, з теми «Розвиток
критичного мислення» (на базі закладів
освіти Володимирецького району).
Спільна нарада працівників інституту та
методичних служб районів, міст, ОТГ із
теми «Пріоритетні напрями діяльності

роботу шкільних бібліотек із
медіаграмотності.
15.05

Люшина В. М.,
Сорочиц А. С.

Готовність
педагогічних
працівників
до
реалізації
завдань
Нової
української
школи для формування в учнів
життєвих компетентностей.

16-17.05

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

Обмін досвідом із питань
розвитку
психологічних
компетенцій педагогів в умовах
Нової української школи.

23.05

Мельник Г. М.

Підвищення
професійної
компетентності
методистів
щодо реалізації завдань Нової
української школи.

24.05

Кузьмін О. Є.

Готовність
працівників
методичних
служб
до
професійного зростання.

12.06

Черній А. Л.,
Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.,

Реалізація завдань Концепції
«Нова українська школа».
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33.

34.

35.

методичних служб регіону в умовах
реформування освітньої галузі» (на базі
РОІППО).
Науково-практичний
семінар
для
методистів районних, міських методичних
кабінетів,
працівників
об'єднаних
територіальних громад, які здійснюють
методичний супровід освітнього процесу з
природничих предметів та основ здоров'я,
«Інтеграція природничих наук у змісті
основної та старшої школи» (на базі
РОІППО).

Серпневі педагогічні студії для працівників
районних, міських методичних кабінетів,
ОТГ, членів адміністрацій інтернатних
закладів із теми «Інноваційні платформи
зростання
професійної
майстерності
працівників методичних служб як умова
забезпечення якості підготовки педагогів у
контексті Нової української школи» (на базі
РОІППО).
Онлайн-нарада для методистів районних,
міських методичних кабінетів, педагогічних
працівників об’єднаних територіальних
громад, керівників районних, міських,
шкільних
методоб’єднань
із
теми
«Стратегія мовно-літературної освіти Нової
української школи: нормативно-правові

завідувачі
кабінетів
12.06

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

20.08

Черній А. Л.,
Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.,
завідувачі
кабінетів

06.09

Лавренчук М. В.,
Басараба Н. А.
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Підвищення
ефективності
методичного
супроводу
професійної підготовки вчителів
до реалізації державних освітніх
стандартів та Концепції «Нова
українська школа».
Науково-методичний супровід
експерименту всеукраїнського
рівня
«Розроблення
і
впровадження
навчальнометодичного
забезпечення
інтегрованого
курсу
«Природничі науки» для 10-11
класів
закладів
загальної
середньої освіти».
Системна підготовка педагогів
до
роботи
в
умовах
реформування освітньої галузі.

Забезпечення
нормативнометодичною
базою
педагогічних
працівників.
Розміщення матеріалів наради
на сайті РОІППО.

36.

37.

38.

39.

40.

документи».
Вебінар для працівників районних, міських
методичних кабінетів, методичних служб
ОТГ із теми «Організація підготовки
педагога до участі у всеукраїнському
конкурсі «Учитель року – 2020».
Науково-практичний
семінар
для
методистів, які координують вивчення
інформатики,
з
теми
«Вивчення
інформатики у старшій школі» (на базі
закладів освіти м. Рівного).
Семінар-практикум
для
методистів
районних, міських методичних кабінетів,
працівників органів управління освітою
ОТГ, які відповідають за стан навчання
математики,
з
теми
«Сучасний
компетентісно зорієнтований підхід до
навчання математики в контексті Нової
української школи» (на базі закладів освіти
Рокитнівського району).
Семінар-практикум для методистів, які
координують
художньо-естетичні
предмети, з теми «Формування культурної
компетентності
особистості
засобами
мистецтва в контексті Нової української
школи» (на базі Мащанського ліцею
Малолюбашанської
сільської
ради
Костопільського району).
Школа методиста психологічної служби з
теми «Сімейний простір як запорука
безпечного соціального розвитку дитини в
умовах Нової української школи» (на базі
закладів освіти Березнівського району).

09.10

Мельник Н. А.,
Башинська А. І.,
Лавренчук М. В.,
Басараба Н. А.

Готовність педагогів до участі у
всеукраїнському
конкурсі
«Учитель року – 2020».

11

Буняк В. О.

Визначення
пріоритетних
напрямів діяльності методичних
служб щодо впровадження
профільного навчання.

17.10

Мельник Г. М.

Підвищення
професійної
компетентності
методистів
щодо покращення якості змісту
освіти
з
урахуванням
компетентнісного підходу.

17.10

Моторна О. С.

Визначення шляхів формування
культурної
компетентності
особистості засобами мистецтва
в контексті Нової української
школи.

17-18.10

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

Обмін
досвідом
щодо
здійснення
психологічного
супроводу сім’ї та формування
особистості дитини у колі
взаємодії «школа – родина» для
створення
безпечного
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41.

42.

43.

44.

Навчально-практичний
семінар
для
методистів районних, міських методичних
кабінетів, працівників органів управління
освітою ОТГ, які координують стан
навчання суспільних предметів, з теми
«Практичне
застосування
стратегії
критичного мислення як засобу формування
компетентностей у навчанні суспільних
предметів» (на базі закладів освіти
Рівненського району).
Науково-практичний
семінар
для
методистів районних, міських методичних
кабінетів, працівників органів управління
освітою ОТГ, які координують стан
навчання зарубіжної літератури, з теми
«Організація учнівських проектів як
складова освітнього процесу навчання
зарубіжної літератури» (із досвіду роботи
освітян Сарненського району).
Науково-практичний
семінар
для
працівників
методичних
служб,
які
відповідають
за
науково-методичний
супровід роботи з обдарованими дітьми, з
теми
«Науково-методичний
супровід
професійного
зростання
педагогічних
працівників
у
процесі
формування
компетентностей обдарованої дитини в
умовах Нової української школи» (із
досвіду
роботи
методичної
служби
Здолбунівського району).
Навчально-практичний
семінар
для
методистів районних, міських методичних
кабінетів, головних спеціалістів відділів,

психологічного простору.
Готовність
педагогічних
працівників
до
реалізації
завдань
Нової
української
школи для формування в учнів
життєвих компетентностей.

24.10

Фурман В. К.,
Авдимирець Л. А.

24.10

Лавренчук М. В.

Забезпечення нового змісту та
формату науково-методичного
супроводу навчання зарубіжної
літератури.
Напрацювання
науково-методичних
та
дидактичних матеріалів із даної
проблеми, розміщення їх на
сайті РОІППО.

30.10

Кузьмін О. Є.

Методичний
посібник
для
педагогів, які працюють з
обдарованими
учнями,
«Науково-методичний супровід
професійного
зростання
педагогічних працівників у
процесі
формування
компетентностей обдарованої
дитини
в
умовах
Нової
української школи».

30.10

Вєтров І. В.,
Басараба Н. А.

Удосконалення інформаційноцифрової
компетентності
педагогічних
працівників

117

45.

46.

47.

управлінь освіти, виконкомів рад міст
обласного значення, ОТГ, які відповідають
за
впровадження
інформаційнокомунікаційних
технологій,
із
теми
«Використання сучасних інформаційноцифрових
технологій
у
формуванні
інформаційно-освітнього простору закладу
освіти» (на базі комунальної установи
«Дубенський районний методичний кабінет
при відділі освіти Дубенської районної
державної
адміністрації»
Дубенської
районної ради).
Семінар-практикум
для
методистів
районних, міських методичних кабінетів,
які координують питання дошкільної
освіти, та відповідальних в органах
управління
освітою
об’єднаних
територіальних громад із теми «Організація
інклюзивного
навчання
у
закладах
дошкільної освіти» (на базі РОІППО).
Онлайн-нарада з теми «Особливості
організації та проведення ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад у
2019-2020 н. р.».
Науково-практичний
семінар
для
методистів районних, міських методичних
кабінетів та працівників органів управління
освітою об'єднаних територіальних громад,
які
забезпечують
науково-методичний
супровід навчання фізичної культури та
предмета «Захист Вітчизни», з теми
«Формування
національно-свідомої
особистості, готової до захисту Вітчизни,
засобами військово-патріотичного навчання

регіону.

31.10

Шишолік Л. А.,
Козак Р. С.

Оволодіння
теоретичними
знаннями
та
практичними
навичками
інклюзивного
навчання дітей з ООП у
закладах дошкільної освіти.

01.11

Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Басараба Н. А.

06.11

Профорук М. Ю.

Обговорення
особливостей
організації та проведення ІІ
етапу
Всеукраїнських
учнівських олімпіад у 2019 році.
Визначити основні напрями
формування
національносвідомої особистості в контексті
Нової української школи.
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48.

49.

50.

51.

та виховання в контексті Нової української
школи».
Семінар для методистів районних, міських
методичних кабінетів, працівників органів
управління освітою ОТГ, які здійснюють
методичний супровід предметів освітньої
галузі «Технології», з теми «Формування та
розвиток життєвих компетентностей у
системі навчання предметів освітньої галузі
«Технології» (на базі закладів загальної
середньої освіти Костопільської районної
ради).
Науково-практичний
семінар
для
методистів районних, міських методичних
кабінетів, працівників методичних служб
ОТГ, які здійснюють методичний супровід
навчання фізики, з теми «Науковометодичні основи формування мотивації
професійного зростання педагогів у роботі з
обдарованими учнями в умовах Нової
української школи» (на базі ЗОШ № 22
м. Рівного).
Семінар-практикум для методистів з
української мови і літератури з теми
«Компетентнісно зорієнтовані завдання як
дидактичний засіб формування і перевірки
рівня
предметних
та
ключових
компетентностей» (досвід роботи вчителівсловесників Корецького району) – на базі
РОІППО.
Школа методичної майстерності для
працівників районних, міських, в ОТГ
методичних служб із теми «Сучасні підходи
до планування діяльності методичних

06.11

Люшина В. М.,
Сорочиц А. С.

Визначення
перспективних
шляхів удосконалення системи
підготовки
педагогічних
працівників,
які
сприяють
розв’язанню
означеної
проблеми.

13.11

Трофімчук А. Б.

Розвиток
професійної
компетентності
методистів
щодо організації роботи з
обдарованими учнями.

14.11

Піддубний М. А.

Уміння складати компетентнісні
завдання як засіб реалізації
компетентнісного підходу в
освіті.

15.11

Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.

Підвищення
професійної
компетентності
працівників
методичних служб.
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52.

1.

2.

служб» (на базі РОІППО).
Інтернет-школа завідувачів, методистів,
педагогічних
працівників
органів
управління освітою ОТГ, які відповідають
за
науково-методичний
супровід
педагогічних
працівників,
із
теми
«Методична
розробка:
особливості
підготовки».

Мельник Н. А.,
Башинська А. І.,
Басараба Н. А.

Підвищення
професійної
компетентності та педагогічної
майстерності
завідувачів,
методистів,
педагогічних
працівників органів управління
освітою ОТГ, які відповідають
за
науково-методичний
супровід
педагогічних
працівників.
3.2. Організація науково-методичної роботи з керівними кадрами закладів освіти
Форум патріотичного єднання «Україна
20.02
Джаман Т. В.,
Пошук шляхів удосконалення
єдина» для заступників директорів з
Давидюк Н. Г.,
існуючих та впровадження нових
виховної роботи, класних керівників,
Мінакова Н. Г.
форм і методів національнопедагогів організаторів, керівників музеїв,
патріотичного
виховання,
учителів українознавства, історії, керівників
зокрема
пов’язаних
із
гуртків краєзнавчого напряму.
відзначенням національних дат,
розвитком громадянської освіти
в Україні. Створення належних
умов
для
спілкування
та
налагодження
співпраці
методистів, педагогів-виховників
із фахівцями науковцями і
активістами
громадських
організацій,
які
займаються
патріотичним вихованням учнів.
13.03
Мельник
Н.
А.,
Обмін
досвідом
роботи
Міжрегіональний
науково-практичний
Андрійчук В. В.
практичних психологів закладів
семінар для директорів закладів загальної
освіти
–
учасників
середньої освіти Рівненської, Волинської,
Всеукраїнського
науковоХмельницької, Житомирської областей,
педагогічного проекту «Інтелект
м. Києва – учасників Всеукраїнського
України».
науково-педагогічного проекту «Інтелект
України»,
з
теми
«Реалізація
компетентнісного підходу в науково20.11
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педагогічному
України».».

3.

4.

5.

6.

проекті

«Інтелект

Управлінська майстерня для працівників
органів управління освітою ОТГ та
директорів опорних закладів із проблеми
«Формування
професійної
мотивації
менеджера освіти в умовах децентралізації
влади».
Тема заняття: «Академічна автономія
закладу загальної середньої освіти» (на базі
закладів
загальної
середньої
освіти
Немовицької ОТГ Сарненського району).
Інтернет-клуб керівників закладів загальної
середньої освіти «Нащадки спадщини
В. О. Сухомлинського. Творчі онлайнзустрічі освітян області – послідовників
В. О. Сухомлинського.
Тематичні вебінари для керівників та
педагогів закладів освіти, працівників
методичних служб районів, міст, ОТГ.
Творча група керівників спеціалізованих
шкіл (шкіл-інтернатів), гімназій, ліцеїв,
колегіумів із проблеми «Освітній маркетинг
як стратегія розвитку сучасного закладу
освіти».
Засідання 1: «Інструменти позиціонування
закладу освіти на ринку освітніх послуг»
(на базі Сварицевицького НВК «ЗОШ І – ІІІ

14.03

Мельник Н. А.,
Климко Л. В.

Вироблення
методичних
рекомендацій щодо реалізації
академічної автономії закладу
ЗСО в контексті забезпечення
мотиваційного
підходу
до
формування
й
розвитку
професіоналізму управлінця.

27.03,
25.09

Климко Л. В.,
Басараба Н. А.

за графіком
ВГ «Основа»

Климко Л. В.,
Басараба Н. А.

Популяризація
провідних
педагогічних,
науковометодичних та управлінських
ідей В. О. Сухомлинського серед
освітян регіону.
Популяризація
інноваційних
педагогічних технологій.

28.03

Люшин М. О.
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Підвищення та забезпечення
якості
освітньої
діяльності
закладів загальної середньої
освіти з позицій маркетингу.

7.

8.

9.

10.

ступенів – ДНЗ» Дубровицької районної
ради).
Регіональна школа новаторства керівних і
педагогічних працівників закладів загальної
середньої освіти з проблеми «Маркетингова
діяльність закладів загальної середньої
освіти в умовах сучасних змін» (на базі
закладів
загальної
середньої
освіти
Дубровицького району).
Школи керівників районних, міських шкіл
новопризначеного
керівника
закладу
загальної середньої освіти «Шлях до
успіху» з проблеми «Створення нового
освітнього середовища закладу загальної
середньої освіти на засадах державногромадського управління».
Тема заняття: «Формування базових
компетентностей
керівника
закладу
загальної середньої освіти в умовах Нової
української школи» (на базі Острозької
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 3 Острозької міської
ради).
Семінар-тренінг для заступників директорів
з виховної роботи шкіл-інтернатів області з
теми «Партнерство з батьками в НУШ: як
перетворити
батьків
на
співавторів
освітнього процесу» (на базі РОІППО).
Навчально-практичний
тренінг
за
програмою Всеукраїнського фонду «Крок
за кроком» «Інструмент самооцінювання
для закладів загальної середньої освіти.
Індекс інституційної спроможності» (на базі
РОІППО).

29.03

Люшин М. О.

11.04

Климко Л. В.

12.04

Гузь Н. Л.,
Чорнобай О. П.

16.05

Климко Л. В.
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Підвищення фахового рівня
керівних
і
педагогічних
працівників шляхом пропаганди
новаторського
досвіду
маркетингової
діяльності
закладів
загальної середньої
освіти.
Активне використання в освітній
практиці моделі громадсько
активної школи, що сприяє
створенню
оптимального
освітнього
середовища,
формуванню
базових
компетентностей
керівника
закладу освіти.

Поглиблення теоретичних знань
та
оволодіння
практичними
навичками в організації роботи з
батьками
вихованців,
вироблення
методичних
рекомендацій.
Підготовка
керівників
до
самооцінювання
діяльності
закладів загальної середньої
освіти,
визначення
індексу
інституційної спроможності.

11.

Школа
професійної
майстерності
менеджера сучасного закладу освіти:
академічна доброчесність, демократичний
освітній простір, зв’язки з громадськістю,
кращі практики управління, залучення
ресурсів.

червень

Лютко О. М.,
Зиль В. В.

12.

Семінар для заступників директорів з
навчальної роботи шкіл-інтернатів області
в рамках Серпневих педагогічних студій із
теми «Створення сприятливих педагогічних
умов
для
професійного
розвитку,
самовдосконалення
педагогів
шкілінтернатів в період становлення Нової
української школи».
Онлайн-нарада для заступників директорів
із питань початкової освіти «Ведення
ділової документації, що регламентує
роботу вчителя початкової школи» (на базі
РОІППО).
Орієнтаційний семінар для керівників ЗЗСО
області щодо можливостей участі в V хвилі
Всеукраїнської
програми
підтримки
освітніх реформ в Україні «Демократична
школа» (на підставі Меморандуму про
співпрацю між Міністерством освіти і
науки України та Європейським центром
ім. Вергеланда від 26.06.2018 р.).
Семінар для керівників районних, міських
методичних
об’єднань
заступників
директорів із виховної роботи та ОТГ із
теми «Пріоритетні напрями у вихованні
компетентної особистості» (на базі закладів
освіти Рівненського району).

20.08

Гузь Н. Л.

19.09

Салтишева В. М.,
Басараба Н. А.

жовтень

Долід В. В.,
Зиль В. В.

17.10

Мінакова Н. Г.

13.

14.

15.
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Підвищено рівень інтегральної
та
спеціальної/фахової
компетентності 30 менеджерів
шкільної
освіти
щодо
проектування розвитку закладу
освіти і педперсоналу в системі
сучасної шкільної освіти.
Поглиблення знань і оволодіння
практичними навичками з питань
формування
ключових
компетентностей
учасниками
освітнього процесу.

Засвоєння
правил
ведення
документації
вчителем
початкових класів, створення
кейсу
зразків
ведення
документації.
30 керівників ЗЗСО області
ознайомлено зі Всеукраїнською
програмою підтримки освітніх
реформ в Україні «Демократична
школа».

Підвищення
професійної
компетентності
керівників
районних, міських методичних
об’єднань
заступників
директорів із виховної роботи та
ОТГ
із
застосування

16.

17.

18.

19.

Семінар для заступників директорів із
виховної роботи шкіл-інтернатів області з
теми «Формування всебічно гармонійно
розвиненої особистості шляхом ефективної
організації фізкультурно-оздоровчої роботи
в школі-інтернаті» (на базі комунального
закладу
«Клеванська
санаторна
загальноосвітня школа-інтернат І – ІІІ ст.»
Рівненської обласної ради).
Управлінська майстерня для працівників
органів управління освітою ОТГ та
директорів опорних закладів із проблеми
«Формування
професійної
мотивації
менеджера освіти в умовах децентралізації
влади».
Тема заняття: «Організаційна автономія
закладу загальної середньої освіти» (на базі
закладів
загальної середньої освіти
Бабинської ОТГ Гощанського району).
Творча група керівників спеціалізованих
шкіл (шкіл-інтернатів), гімназій, ліцеїв,
колегіумів із проблеми «Освітній маркетинг
як стратегія розвитку сучасного закладу
освіти».
Засідання 2: «Маркетингові комунікації»
(на базі Млинівської гуманітарної гімназії
Млинівської селищної ОТГ).
Регіональна школа новаторства керівних і
педагогічних
працівників
закладів
загальної середньої освіти з проблеми
«Маркетингова
діяльність
закладів
загальної середньої освіти в умовах

компетентнісного
потенціалу
виховання сучасної молоді.
Ознайомлення з досвідом роботи
закладу з даного питання,
використання
на
практиці
сучасних
методик
виховної роботи,
вироблення
методичних рекомендацій.

17.10

Гузь Н. Л.

30.10

Климко Л. В.

Вироблення
методичних
рекомендацій щодо реалізації
організаційної автономії закладу
загальної середньої освіти в
контексті
забезпечення
мотиваційного
підходу
до
формування
й
розвитку
професіоналізму управлінця.

31.10

Люшин М. О.

Підвищення та забезпечення
якості
освітньої
діяльності
закладів загальної середньої
освіти з позицій маркетингу.

01.11

Люшин М. О.

Підвищення фахового рівня
керівних
і
педагогічних
працівників шляхом пропаганди
новаторського
досвіду
маркетингової
діяльності
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20.

21.

22.

1.

сучасних змін» (на базі закладів загальної
середньої освіти Млинівської селищної
ОТГ).
Школи керівників районних, міських шкіл
новопризначеного
керівника
закладу
загальної середньої освіти «Шлях до
успіху» з проблеми «Створення нового
освітнього середовища закладу загальної
середньої освіти на засадах державногромадського управління».
Тема
заняття:
«Створення
системи
державно-громадського
управління
в
закладі загальної середньої освіти» (на базі
закладів
загальної
середньої
освіти
Сарненського району).
Семінар-нарада для директорів закладів
позашкільної освіти з теми «Організація
позашкільної освіти в умовах реформування
галузі» (на базі РОІППО).

закладів
освіти.
Климко Л. В.

14.11

Давидюк Н. Ю.

загальної середньої

Активне використання в освітній
практиці моделі громадсько
активної школи, що сприяє
створенню
оптимального
освітнього середовища, системи
державно-громадського
управління в закладі загальної
середньої освіти.

Надання
інформаційнометодичної
підтримки
директорам
закладів
позашкільної освіти в умовах
реформування освіти.
Управлінська студія керівників закладів
28.11
Люшин М. О.
Розвиток
професіоналізму
загальної середньої освіти «Управління
керівників закладів
загальної
закладом освіти в умовах автономії: нові
середньої
освіти
щодо
можливості та ризики» (на базі закладів
впровадження
організаційних
загальної
середньої
освіти
механізмів децентралізованого
Володимирецького району).
управління
освітньою,
фінансово-господарською
та
іншою
діяльністю
закладів
освіти.
3.3. Організація науково-методичної роботи з педагогічними працівниками закладів освіти
Творча група вчителів географії з теми
16.01
Лис Ю. В.
Вироблення
методичних
«Забезпечення компетентнісного підходу у
04.12
рекомендацій
щодо
навчанні географії» (на базі РОІППО).
впровадження компетентнісного
підходу в освітній процес з
21.11
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географії.

2.

3.

4.

5.

6.

Творча група вчителів хімії з теми «Шляхи
підвищення
якості
хімічної
освіти:
вдосконалення сучасного уроку» (на базі
РОІППО).
«Круглий стіл» для слухачів курсів
підвищення кваліфікації з теми «Соборність
як символ сучасної України» (на базі
РОІППО).
Майстер-клас Шнайдер Лілії Павлівни та
Мальцевої Наталії Вікторівни, вчителів
математики Рівненської ЗОШ І – ІІІ ст.
№ 28,
із
теми
«Компетентнісно
зорієнтований урок – шлях до набуття
школярами життєвих компетентностей,
формування в них творчої особистості» для
керівників методичних об’єднань учителів
математики (на базі Рівненської ЗОШ І – ІІІ
ст. № 28).
Тренінг для педагогічних працівників із
теми «Виховуємо разом» (робота з
батьками):
- Рівненського району;
- Березнівського району;
- м. Дубно;
- Корецького району;
- Зарічненського району;
- Острозького району.
Міжнародний
день
пам’яті
жертв
Голокосту.
Проведення
заходів
із
вшанування пам’яті загиблих для слухачів
курсів
підвищення
кваліфікації
та

21.01
23.12

Нестерук Г. О.

22.01

Лавренчук В. П.,
Власюк О. В.,
Данильчук В. Р.,
Паніна Л. А.
Мельник Г. М.

24.01

25.01
21.02
20.02
27.11
06.03
09.04
25.01
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Підвищення
педагогічної
майстерності,
творчого
потенціалу
педагогів;
використання набутого досвіду.
Отримання інформації та обмін
досвідом
із
провідними
науковцями
закладів
вищої
освіти області.
Формування
життєвих
компетентностей,
вміння
використовувати набуті знання
на практиці.

Мінакова Н. Г.

Підвищення
професійної
компетентності педагогів області
із
застосування
сучасних
виховних технологій у роботі з
батьками.

Лавренчук В. П.,
Власюк О. В.,
Данильчук В. Р.,
Паніна Л. А.

Отримання
нових
архівних
матеріалів щодо Голокосту.

педагогічних працівників.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

«Круглий стіл» для вчителів суспільних
предметів із теми «Героїка Крут: відгомін
через століття».

29.01

Семінар-практикум
із
теми
«Компетентнісний підхід до навчання
фізики під час організації освітнього
процесу у профільній школі» (на базі
закладів
загальної
середньої
освіти
Гощанського району).
Засідання обласної творчої групи вчителівфілологів із теми «Формування ключових
компетентностей учнів у навчанні мови та
літератури»
всеукраїнського
науковопедагогічного
проекту
«Філологічний
Олімп» (на базі РОІППО).
«Круглий стіл» для слухачів курсів –
учителів трудового навчання, технологій із
теми «Формування ініціативності та
підприємливості
як
ключової
компетентності на уроках трудового
навчання, технологій за результатами
польсько-українського проекту «Уроки з
підприємницьким тлом» (на базі РОІППО).
Віртуальна майстерня. Інтернет-презентація
роботи
педагогів
області
з
теми
«Українознавчий компонент в освітній
діяльності педагогів початкової школи» (на
базі РОІППО).
Семінар-тренінг
із
теми
«Основи
психологічного консультування дітей та

29.01

30.01
17.04
18.09
27.11

30.01
17.04
12.12

Лавренчук В. П.,
Власюк О. В.,
Данильчук В. Р.,
Паніна Л. А.
Трофімчук А. Б.

Підготовка
інформації
відповідно до плану «круглого
столу»,
якою
зможуть
послуговуватися вчителі області.
Готовність учителя фізики до
роботи в умовах профільної
школи.

Лавренчук М. В.

Підвищення
та
розширення
аспектів
творчого
та
професійного
зростання
провідних
учителів-філологів
області.

Люшина В. М.,
Сорочиц А. С.

Мінакова Н. Г.,
Басараба Н. А.

31.01

Прокопчук Н. В.
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Формування та розвиток в учнів
здатності
практично діяти,
застосовувати ініціативність та
підприємливість у конкретних
ситуаціях.

Підвищення
професійної
компетентності та поширення
досвіду і напрацювань педагогів
області із заданої теми.
Сформованість
умінь
щодо
здійснення
консультативної

13.

14.

15.

16.

дорослих.
Психологічна
допомога
особистості в кризових станах». Для
працівників психологічної служби:
- Сарненського району, Клесівської та
Немовицької ОТГ. Сесії 1 – 5 (на базі
відділу освіти Сарненської РДА);
- Березнівського району. Сесії 1 – 5 (на базі
відділу освіти Березнівської РДА).
Школа
технологічної
майстерності
учасників науково-педагогічного проекту
«Інтелект України» (на базі РОІППО та
Рівненського
навчально-виховного
комплексу № 12 «Школа-ліцей» Рівненської
міської ради).
Другий (обласний) тур Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2019» у
номінаціях: «Вчитель інклюзивного класу»,
«Географія», «Захист Вітчизни», «Основи
здоров`я», «Французька мова.

січень –
травень
(1 р./міс.)
січень –
травень
(1 р./міс.)

роботи та надання допомоги
особистості в кризових станах.

щомісяця
упродовж
року

Мельник Н. А.,
Андрійчук В. В.

Підвищення
професійної
компетентності
педагогів,
усунення
труднощів
у
професійній діяльності, набуття
практичного досвіду.

Лютий

Черній А. Л.,
Мельник Н. А.,
Башинська А. І.,
Салтишева В.М.,
Лис Ю.В.,
Профорук М.Ю.,
Шагієва Р.Р.,
Чумак Н.П.
Лис Ю. В.,
Нестерук Г. О.,
Шагієва Р. Р.,
Медведчук Л. І.

Підвищення професійної
компетентності педагогів,
визначення переможців конкурсу

Семінар-тренінг із теми «Ментальні карти
як
засіб
формування
ключових
компетентностей» (на базі Деражненської
ОТГ).

08.02

Семінар для керівників методичних
об’єднань учителів початкової школи з
теми «Розвиток компетентностей молодших
школярів засобами змісту навчальних

12.02

Мельник Н. А.,
Салтишева В. М.
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Підвищення
професійної
компетентності
педагогічних
працівників та залучення їх до
науково-методичної роботи з
питань організації освітнього
процесу
з
природничих
предметів
на
засадах
компетентнісного підходу.
Сформованіть
професійних
умінь
щодо
використання
компетентнісних завдань на
уроках у початковій школі.

підручників Нової української школи» (на
базі РОІППО).

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Засідання авторської творчої майстерні
вчителів зарубіжної літератури з теми
«Формування здоров’язбережувальних та
екологічних компетентностей у навчанні
зарубіжної літератури» (на базі РОІППО).

13.02
15.05

Лавренчук М. В.

Творча група вчителів інформатики
«Особливості
вивчення
основ
алгоритмізації
та
програмування
у
шкільному курсі інформатики» (3-й рік, на
базі РОІППО, РДГУ, Дубенської гімназії
№ 2).
Майстер-клас
учителя
Здолбунівської
гімназії Піскаєвої Тамари Євгеніївни з теми
«Формування ключових компетентностей
учнів у навчанні зарубіжної літератури» (на
базі РОІППО, за результатами вивченого
досвіду).
Тренерська
школа
технологічної
майстерності вчителя початкових класів
«Упровадження інноваційних технологій
навчання в освітній процес початкової
школи»
(тренери-педагоги
локальних
центрів).
Творча група педагогів шкіл-інтернатів
«Специфіка використання методу проектів
у спеціальній школі» (на базі РОІППО).
Міжнародний день рідної мови: підготовка
інформаційних
матеріалів
та
мультимедійної
презентації
для
відеотрансляції в інституті.

14.02
11.06
18.09
17.12

Буняк В. О.

15.02
24.04

Лавренчук М. В.

Поширено педагогічний досвід із
теми «Формування ключових
компетентностей
учнів
у
навчанні зарубіжної літератури».

18.02

Мельник Н.А.,
Салтишева В. М.

Опанування
інноваційних
технологій
навчання
для
впровадження в освітній процес
початкової школи

21.02
27.09

Гузь Н. Л.

21.02

Піддубний М. А.

Упровадження
методу
в
освітню практику
педагогів
шкіл-інтернатів.
Усвідомлення
потреби
підтримувати мову як ознаку
культурної належності особи.
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Сформованість
професійних
компетентностей
сучасного
вчителя-філолога. Колективний
продукт:
укладання
рекомендацій та дидактичних
матеріалів із даного питання.
Підготовлено
навчальнометодичний
посібник
та
методичні
рекомендації
з
вивчення
програмування
у
базовому курсі інформатики.

23.
24.

25.

Семінар-тренінг із теми «Використання
цифрових інструментів у роботі вчителя
зарубіжної літератури» (на базі РОІППО).

21.02

Творча група вчителів музичного мистецтва
з теми «Ігрові технології на уроках
музичного мистецтва» (на базі РОІППО).

22.02
14.11

Семінар-тренінг із теми «Сучасні підходи
до вивчення предмета «Основи здоров'я»:
- на базі ЗЗСО Березнівського району;
- на базі ЗЗСО м. Дубно;
- на базі ЗЗСО Володимирецького району.

27.02
18.04
05.12

Тимощук О. П.,
Горницька О. В.,
Лавренчук М. В.
Моторна О. С.
Шагієва Р. Р.

26.

Семінар-практикум із теми «Упровадження
арт-терапевтичних технік у практику
реалізації
соціально-перетворювальної
функції соціальним педагогом» (на базі
Рівненської гуманітарної гімназії).

05.03
13.11

Абрамович Т. В.

27.

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
Рівненського
навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів – спеціалізована
спортивна школа» № 26.
Семінар-практикум
для
керівників
районних, міських, в ОТГ методичних
об’єднань класних керівників із теми

11.03
07.10

Медведчук Л. І.

28.

13.03

Мінакова Н. Г.
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Удосконалено
інформаційноцифрову
компетентність
педагогічних
працівників
регіону.
Узагальнено
матеріали,
обговорено загальну концепцію
та
структуру
методичного
посібника.
Підвищено рівень професійної
підготовки
педагогів
до
реалізації державних освітніх
стандартів, Концепції «Нова
українська школа».
Сформованість
компетенцій
соціальних
педагогів
щодо
використанні
технік
терапевтичного малювання для
формування
позитивної
міжособистісної
взаємодії
здобувачів освіти.
Вироблено рекомендації щодо
формування в учнів ключової
компетентності підприємливості
та ініціативності.

Сформовано гендерну культуру
педагогів
та
батьків,
упроваджено
в
практику

29.

30.

31.

32.

«Педагогіка
партнерства:
реалізація
гендерного підходу в роботі з батьками» (на
базі РОІППО).
Міжрегіональний
науково-практичний
семінар для практичних психологів закладів
освіти
Рівненської,
Волинської,
Хмельницької, Житомирської областей,
м. Києва – учасників Всеукраїнського
науково-педагогічного проекту «Інтелект
України», з теми «Медико-психологічний
супровід упровадження Всеукраїнського
науково-педагогічного проекту «Інтелект
України».
Семінар для вчителів-логопедів, учителівдефектологів шкіл-інтернатів області з теми
«Формування ключових компетентностей у
дітей з особливими потребами засобами
корекційно-розвиткової роботи як умова
успішної
їх
соціалізації» (на
базі
комунального
закладу
«Острозька
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІ ст.» Рівненської обласної ради).
Семінар-тренінг для вчителів географії й
економіки з теми «Реалізація наскрізної
змістової лінії підприємливість і фінансова
грамотність
засобами
географії
та
економіки» (на базі РОІППО).
Семінар-тренінг для соціальних педагогів із
теми
«Формування
ненасильницьких
навичок соціальної взаємодії здобувачів
освіти» (на базі РОІППО).

інтерактивні
технології
зазначеної тематики.

із

14-15.03

Мельник Н. А.,
Андрійчук В. В.

Обмін
досвідом
роботи
практичних психологів закладів
освіти
–
учасників
Всеукраїнського
науковопедагогічного проекту «Інтелект
України».

15.03

Гузь Н. Л.

Ознайомлено з досвідом роботи
закладу з даного питання.
Удосконалено практичні навички
корекційних педагогів у роботі з
розвитку
та
соціалізації
вихованців.

19.03
14.05

Лис Ю. В.,
Медведчук Л. І.

20.03

Абрамович Т. В.

Фахове
вдосконалення
для
реалізації наскрізної змістової
лінії підприємливість і фінансова
грамотність засобами географії та
економіки.
Розроблення
компетентних
стратегій,
спрямованих
на
вирішення конфліктних ситуацій
в
освітньому
середовищі,
зниження
рівня
насильства;
розвиток соціальної й емоційної
компетентності
здобувачів
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освіти.
Проблемний
семінар
для
вчителів
математики
та
керівників
районних
методичних об’єднань учителів математики
з теми «Урізноманітнення форм навчання
математики в контексті Нової української
школи. Підготовка до ЗНО засобами
навчально-математичного комплекту» за
участю авторів підручників із математики
В. Б. Полонського, А. Г. Мерзляка,
Д. А. Номіровського (на базі Рівненського
НВК № 12 ).
Віртуальна
технологічна
майстерня
«Конструктор сучасного уроку зарубіжної
літератури».

21.03

Мельник Г. М.

Підвищення рівня професійної
підготовки
педагогів
щодо
реалізації державних освітніх
стандартів, Концепції «Нова
українська школа» та підготовки
до виконання тестових завдань
у системі ЗНО.

22.03
21.11

Басараба Н. А.,
Лавренчук М. В.

Удосконалення
фахової
майстерності
педагогічних
працівників регіону. Набуття
практичних
навичок
щодо
створення
сучасного
уроку
зарубіжної літератури.

35.

Семінар-тренінг із теми «Використання
технологій Web 2.0 у педагогічній
діяльності
вчителів
природничих
предметів» (на базі Смизької ОТГ).

25.03

36.

Теоретико-практичний семінар для вчителів
польської мови з теми «Інноваційні
технології в освітньому процесі з польської
мови» ( на базі РОІППО).
Практичний семінар для відповідальних за
початкову освіту в ОТГ із теми «Нова
українська школа: проблеми та шляхи їх
подолання в умовах сільської школи» (на

25.03

Лис Ю. В.,
Нестерук Г. О.,
Шагієва Р. Р.,
Медведчук Л. І.,
Горницька О. В.,
Тимощук О. П.
Кушнерук Р. І

26.03

Салтишева В. М.

33.

34.

37.
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Підвищення рівня професійної
підготовки
педагогів
до
реалізації державних освітніх
стандартів, Концепції «Нова
українська школа».
Підвищення
фахової
майстерності вчителя польської
мови.
Поширення позитивного досвіду
впровадження Нової української
школи в практику роботи
вчителів в умовах сільської

базі Новоселівської ЗОШ І – ІІІ ст.
Млинівської селищної ради).
38.

39.

40.

41.

42.

43.

Тренінг
із
національно-патріотичного
виховання з теми «З Україною в серці» для
педагогічних працівників:
- Корецького району;
- Повчанської ОТГ Дубенського району;
- Дубенського району.
Семінар-практикум
для
вчителів
англійської мови з теми «Використання
соціальних сервісів Web 2.0 в освітньому
процесі з англійської мови» (на базі
РОІППО).
Засідання творчої групи з теми «Література
рідного краю і вивчення її в школі» (на базі
РОІППО).
Тренерська
школа
технологічної
майстерності вчителя початкових класів
«Ігрові технології навчання. Методика
ЛЕГО «Шість цеглинок. 2. 0.» (вчителі
початкової школи).
Семінар-практикум
для
практичних
психологів і соціальних педагогів закладів
освіти з теми «Правова освіта та соціальноправовий захист прав ліцеїста в умовах
освітніх
змін»
(комунальний
заклад
«Острозький обласний ліцей-інтернат із
посиленою
військово-фізичною
підготовкою»).
Творча група вчителів фізики та астрономії
з теми «Методи розв’язування олімпіадних
задач з астрономії» (на базі ЗОШ І – ІІІ
ступенів № 5 м. Рівного»).

школи.
Мінакова Н. Г.

27.03
19.09
12.04
27.03

Підвищення
професійної
компетентності педагогів області
із
застосування
сучасних
технологій
патріотичного
виховання молоді.

Кукла О. В.,
Горницька О. В.,
Тимощук О. П.

Підвищення
майстерності
англійської мови.

27.03

Піддубний М. А.

28.03

Мельник Н.А.,
Салтишева В. М.,
Андрійчук В.В.

Визначення мети, вироблення
плану дій, укладання плану
засідань.
Опанування ігрових технологій
навчання для впровадження в
освітній
процес
початкової
школи

28.03

Абрамович Т. В.,
Прокопчук Н. В.

Розвиток правових компетенцій
працівників
психологічної
служби;
популяризація
діяльності
фахівців
психологічної
служби
інтернатних закладів освіти.

29.03

Трофімчук А. Б.

Видання спецвипуску «Фізика
для фізиків».
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фахової
вчителя

44.

45.

46.

47.

48.

Семінар-практикум із теми «Сучасний урок
у контексті компетентнісної освіти»:
- на базі ЗЗСО Володимирецького району;
- на базі ЗЗСО Зарічненського району;
- на базі ЗЗСО Березнівського району;
- на базі Сарненського району.
Авторська творча майстерня Лєдяєвої О. П.,
вчителя образотворчого мистецтва, з теми
«Формування предметних мистецьких і
міжпредметних
естетичних
компетентностей на уроках образотворчого
мистецтва» (на базі Рівненської ЗОШ І – ІІІ
ст. № 1 ім. В. Короленка).
Семінар-практикум
для
вчителів
математики з теми «Задачі з параметрами в
шкільному курсі математики» за участю
Швеця В. О., завідувача кафедри
математики і теорії та методики навчання
математики Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова (на
базі закладів загальної середньої освіти
Березнівського району).
Навчальний семінар для новопризначених
відповідальних за інформаційний супровід
веб-порталу в районах, містах, ОТГ із теми
«Функціонування інформаційно-освітнього
середовища
регіону
в
умовах
децентралізації» (на базі РОІППО).
Авторська творча майстерня вчителів
трудового навчання з теми «Розвиток
ініціативності та підприємливості на уроках
трудового навчання, технологій» (на базі
НВК «Оженинська загальноосвітня школа
І – ІІІ ступенів (ліцей) – дошкільний

Шагієва Р. Р.

Підвищення рівня професійної
підготовки
педагогів
до
реалізації
Концепції
«Нова
українська школа».

Моторна О. С.

Узагальнення
матеріалів,
формування посібника.

до 30.03

Пекарська Л. В.,
Марченко О. М.

Підвищення рівня математичної
компетентності
вчителя
математики.

02.04
19.11

Вєтров І. В.,
Басараба Н. А.

Формування умінь та навичок
організації
адміністраторської
роботи
в
інформаційноосвітньому середовищі регіону.

03.04
09.10

Люшина В. М.

Удосконалення
змісту
та
розширення форм підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників,
використання
можливостей та інтелектуальних
здібностей кращих учителів-

29.03
03.04
17.10
04.11
29.03
12.06
21.11
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49.

50.

51.

52.

53.

навчальний заклад (ясла-садок)» імені
Т. Г. Шевченка Острозької районної ради).
Регіональний
навчально-методичний
семінар спільно з Міжнародним освітньометодичним центром Dinternal Education
для керівників методичних об’єднань та
вчителів англійської мови
з теми
«Формування ключових компетентностей
здобувачів освіти початкової школи
шляхом реалізації діяльнісного підходу на
уроках англійської мови».
Семінари для вчителів математики з теми
«Підготовка вчителя до використання
тестових завдань із математики в системі
ЗНО» (на базі закладів загальної середньої
освіти Дубенського району).
Тренінг для керівників музеїв при закладах
освіти області з теми «Інтерактивні форми
роботи в шкільному музеї»:
- Сарненський район (північні райони);
- Здолбунівський район (центральні
райони);
- Дубенський район (південні райони).
Педагогічна майстерня соціального педагога
за результатами проведення XVI обласного
конкурсу-ярмарку педагогічної творчості
(на базі РОІППО).

Семінар-практикум із теми «Забезпечення
компетентнісного підходу в освітньому
процесі з хімії» (на базі закладів освіти
Сарненського району).

новаторів.
03.04

Кукла О. В.

03.04

Пекарська Л. В.

Підвищення фахового рівня
педагогічних
працівників
із
питань
виконання
тестових
завдань у системі ЗНО.

Мінакова Н. Г.

Упровадження
в
практику
роботи керівників музеїв області
інноваційних методик музейної
педагогіки,
підвищення
професійної майстерності в
організації
краєзнавчої
та
музейної роботи.
Підвищення рівня рефлексії й
самосвідомості
фахівців
психологічної служби; розвиток
комунікативної компетентності;
вироблення навичок самоаналізу,
адекватної
самооцінки
і
саморегуляції.
Підвищення
професійної
компетентності
педагогічних
працівників та залучення їх до
науково-методичної роботи з

03.04
26.09
25.10
03.04
23.10
11.12

Абрамович Т. В.

05.04

Нестерук Г. О.
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Підвищення
майстерності
англійської мови.

фахової
вчителя

54.

55.

56.

57.

58.

59.

питань
запровадження
компетентнісного підходу до
навчання хімії в освітньому
закладі.
Опанування
інноваційних
технологій
навчання
для
впровадження в освітній процес
початкової школи

Тренерська
школа
технологічної
майстерності вчителя початкових класів
«Формування соціальних компетентностей
учнів
початкової
школи»
(вчителі
початкової школи).
«Майстер-клас» для слухачів курсів –
учителів трудового навчання, технологій із
теми «Проектна технологія як засіб
формування життєвих компетентностей
учнів» (на базі РОІППО).
Тренінг для класних керівників із теми
«Ціннісно-спрямоване
виховання
особистості» (на базі РОІППО).

05.04

Мельник Н.А.,
Салтишева В. М.,
Вронська В.М.

10.04
01.10

Сорочиц А. С.

18.04

Джаман Т. В.

«Круглий стіл» для слухачів курсів –
учителів трудового навчання, технологій та
креслення, з теми «Формування предметних
компетентностей шляхом застосування
інтерактивних форм та методів навчання».
Семінар-тренінг для вчителів фізики з теми
«Використання технологій Веб 2.0 у
педагогічній діяльності вчителя фізики» (на
базі закладів загальної середньої освіти
м. Вараша).
Семінар-тренінг
«Розвиток
навичок
соціальної адаптації здобувачів освіти у
рамках проекту «Вчимося жити разом» (на
базі закладів освіти Бокіймівської ОТГ).

02.04
05.06
10.10

Сорочиц А. С.,
Люшина В. М.

04.04

Трофімчук А. Б.,
Тимощук О. П.,
Горницька О. В.

Удосконалення
цифрової
педагогів.

11.04

Абрамович Т. В.
Шагієва Р. Р.

Розвиток у педагогів фахових
компетенцій для формування
психосоціальних
життєвих
навичок
здобувачів
освіти;
реалізація
компетентнісного
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Розвиток
професійної
компетентності педагогів щодо
упровадження
проектної
технології.
Підвищення
професійної
компетентності
педагогів
області із застосування сучасних
виховних
технологій
формування особистості.
Знання
щодо
використання
інтерактивних
технологій,
сприяння
підвищенню
рівня
освіченості.
інформаційнокомпетентності

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

«Круглий стіл» для вчителів математики з
теми
«Формування
компетентної
особистості учня, його світогляду, розвиток
його здібностей та обдарувань» (на базі
РОІППО).
Творча група вчителів фізики з теми
«Діагностика знань на уроках фізики у 8
класі» (на базі Рівненської гімназії
«Гармонія»).
Майстер-клас Чернишової О. П., учителя
Рівненського НВК № 12, із теми «Історикокраєзнавчі питання в умовах реформування
освітньої галузі» (за результатами вивченого
досвіду, на базі РОІППО).
Семінар-практикум
для
вихователів
закладів дошкільної освіти з теми
«Навчатися цікаво: інтерактивні технології.
Методично-практичні аспекти інтеграції в
освітньому процесі» (на базі РОІППО).
Семінар-тренінг із теми «Сучасний освітній
інструментарій
компетентнісно
орієнтованого навчання»:
- на базі ЗЗСО Гощанського району;
- на базі ЗЗСО Зарічненського району.
Веб-конференція для вчителів суспільних
предметів із теми «Методика викладання
інтегрованих курсів історії за новими
програмами та новими підручниками.
Особливості
викладання
інтегрованого
курсу «Історія: Україна і світ», 11 клас.
Вернісаж
педагогічних
інновацій
працівників психологічної служби за
підсумками
проведення
ІІ
етапу

підходу до навчання.
Створення умов для творчої
самореалізації
та
розвитку
інтелектуальних
здібностей
учнів.

11.04

Мельник Г. М.

12.04

Трофімчук А. Б.

Видання спецвипуску «Фізика
для фізиків».

12.04

Фурман В. К.,
Авдимирець Л. А

Удосконалення
майстерності,
інноваційними
технологіями.

методичної
опанування
педагогічними

12.04

Шишолік Л. А.

Актуалізація
формування
компетентності
засобами
технологій.

питання
життєвої
дошкільників
інтерактивних

Лис Ю. В.,
Медведчук Л. І.
16.04
07.05
18.04

Підвищення
фахового
рівня
учасників семінару з питань
реалізації
компетентнісно
орієнтованого навчання.

Фурман В. К.,
Авдимирець Л. А.,
Басараба Н. А

Підвищення науково-методичної
підготовки вчителів.

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

Популяризація кращого досвіду
працівників
психологічної
служби
у
реалізації

26.04
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Всеукраїнського
конкурсу
авторських
програм практичних психологів і соціальних
педагогів «Нові технології в новій школі» у
номінації «Профілактичні програми» (на
базі РОІППО).

67.

68.

69.

70.

71.

профілактичного
роботи.

напряму

Майстер-клас вчителя хімії Рівненського
природничо-математичного ліцею «Елітар»
Данилюк Р. Е. з теми «Науково-дослідна
робота з використанням експериментальної
установки Labquest 2 на уроках хімії» (на
базі РОІППО).
Тренерська
школа
технологічної
майстерності вчителя початкових класів
«Інтерактивні технології навчання в
початковій
школі»
(тренери-педагоги
локальних центрів).
Семінар-практикум
для
педагогічних
працівників закладів дошкільної освіти в
рамках фестивалю «STEM» весна – 2019» із
теми «Пошуково-дослідницька діяльність
дітей дошкільного віку засобами «STEM»
(на базі РОІППО).
Творча група «Упровадження технологій
дистанційного навчання
в практику
діяльності закладів загальної середньої
освіти» (на базі РОІППО).

22.04

Нестерук Г. О.

Популяризація кращих здобутків
та
інноваційних
розробок
учителів хімії.

03.05

Мельник Н.А.,
Салтишева В. М.,
Андрійчук В.В.

Опанування
інноваційних
технологій
навчання
для
впровадження в освітній процес
початкової школи

07.05

Шишолік Л. А.

Оволодіння
практичними
навичками
пошуководослідницької діяльності дітей
дошкільного
віку
засобами
«STEM».

07.05

Горницька О. В.

Семінар-практикум із теми «Інноваційні
підходи до організації освітнього процесу з
хімії» (на базі Здолбунівського району).

14.05

Удосконалення
інформаційноцифрової
компетентності
педагогічних
працівників
регіону,
систематизація
матеріалів.
Підвищення
професійної
компетентності
педагогічних
працівників та залучення їх до
науково-методичної
роботи з
питань
запровадження
компетентнісного підходу до

Нестерук Г. О.
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72.

73.

74.

75.

76.

Засідання інтервізійної групи практичних
психологів інтернатних закладів освіти (на
базі РОІППО).

14.05

Прокопчук Н. В.

Семінар-практикум
для
керівників
районних, міських, в ОТГ методичних
об’єднань вчителів фізики з теми
«Підготовка вчителів фізики до реалізації
змісту оновлених програм для 11 класу,
використання
науково-методичного
забезпечення в освітньому процесі» (на базі
РОІППО).
Засідання творчої групи з теми «Література
рідного краю і вивчення її в школі» (на базі
РОІППО).

15.05

Трофімчук А. Б.

15.05

Піддубний М. А.

Семінар-практикум
для
соціальних
педагогів закладів освіти області з теми
«Бібліотерапія
–
відкритий
простір
формування
моральних
цінностей
здобувачів освіти» (на базі Рівненської
гуманітарної гімназії, базовому закладі з
питань соціальної педагогіки).

15.05

Абрамович Т. В.

Вебінар для педагогів, які працюють із
дітьми з особливими освітніми потребами, з
теми «Реалізація корекційної функції
освітнього
процесу
для
дітей
з
порушеннями опорно-рухового апарату та
інтелектуальними порушеннями» (з досвіду
роботи педагогів комунального закладу

16.05

Гузь Н. Л.,
Басараба Н. А.
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навчання хімії в закладі освіти.
Вироблення єдиної стратегії та
алгоритму роботи психолога з
обраної проблеми на основі
розглянутих
випадків
із
консультативної практики.
Розвиток
професійної
компетентності
керівників
методичних
об’єднань
в
організації роботи з вчителями
під час освітнього процесу у
профільній школі.
Укладання програми «Література
Рівненщини і вивчення її в
школі: 5 – 12 класи»; складання
календарного плану відповідно
до програми.
Поширення
досвіду
міжпредметної
взаємодії
педагогів;
ознайомлення
із
методом
бібліотерапії;
напрацювання
навичок
використання читання як методу
впливу на особистість здобувачів
освіти.
Популяризація досвіду роботи
щодо психолого-педагогічного
супроводу дітей із порушеннями
ОРА
та
інтелектуальними
порушеннями.
Упровадження
сучасних технологій корекційної
роботи в освітню практику

77.

78.

79.

80.

81.

«Костопільська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ст.» Рівненської
обласної ради).
Семінар-тренінг із теми «Використання
технологій Web 2.0 у педагогічній
діяльності вчителя хімії» (на базі ЗЗСО
Гощанського району).

Навчально-методичний семінар для вчителів
німецької
мови
«Deutsche
digitale
Kinderuniversität» («Німецький цифровий
дитячий університет», на базі РОІППО).
Авторська творча майстерня вчителів
трудового навчання, технологій із теми
«Застосування інноваційних технологій у
роботі з обдарованими учнями» (на базі
Обарівської ЗОШ І – ІІІ ступенів
Рівненської районної ради).
Творча
група
вчителів
математики
«Формування предметних компетентностей
шляхом розвитку стійкої позитивної
мотивації
до
навчання»
(на
базі
Квасилівського НВК «Школа-гімназія»
Рівненського району).
Семінар-тренінг для керівників районних,
міських методичних об’єднань учителів
математики з теми «Цифрові відкриті
системи розвитку інформаційно-цифрової
компетентності вчителя математики» (на
базі РОІППО).

педагогів.

16.05

Нестерук Г. О.,
Горницька О. В.,
Тимощук О. П.

16.05

Кушнерук Р. І.

16.05
20.11

Сорочиц А. С.

17.05

Мельник Г. М.

Вєтров І. В.,
Пекарська Л. В.,
Басараба Н. А.

травень
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Опанування навичок працювати
в сервісах Google – спільноти,
формулювати навчальні, виховні
завдання, використання ресурсу;
підвищення
компетенцій:
інформаційних, організаційних
соціальних,
комунікативних,
пізнавальних.
Підвищення
фахової
майстерності вчителя німецької
мови.
Удосконалення
змісту
та
розширення форм підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників,
використання
можливостей та інтелектуальних
здібностей кращих учителівноваторів.
Розвиток
творчого
пошуку,
нових
ідей,
технологій,
нестандартних
підходів
до
навчання математики.
Розвиток інформаційно-цифрової
компетентності
вчителя
математики.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

Регіональна школа новаторства керівних і
педагогічних
працівників
закладів
позашкільної освіти з проблеми «Науковометодичні засади створення інноваційної
моделі STEM-освіти».
Методичне
об’єднання
працівників
психологічної служби закладів передвищої
освіти І-ІІ р. а. з теми «Мистецтво бути
щасливим»
(на
базі
Рівненського
автотранспортного коледжу НУВГП).

22.05

Мельник Н. А.,
Гавлітіна Т. М.,
Давидюк Н. Ю.

Поширення кращих педагогічних
практик упровадження STEMосвіти в області.

23.05

Прокопчук Н. В.

День слов’янської писемності і культури:
підготовка методичних рекомендацій та
мультимедійної презентації з нагоди
вшанування пам’яті Кирила і Мефодія для
відеотрансляції в інституті.
Інтернет-школа вчителя мистецтва.
Заняття 1. «Застосування методу проектів
на уроках мистецтва».
Семінар-тренінг із теми «Використання
технологій Web 2.0 у педагогічній
діяльності вчителя біології»:
- на базі ЗЗСО Здолбунівського району;
- на базі ЗЗСО Корецького району.
Школа авторських ініціатив «Ритмічнокомунікаційні вправи на уроках музичного
мистецтва» (на базі РОІППО).

24.05

Піддубний М. А.

Обмін досвідом із питань
оволодіння
навичками
стресостійкості та гармонізації
емоційного стану особистості як
передумови
професійного
вигорання педагога.
Вшанування пам'яті про Кирила і
Мефодія – творців слов'янської
абетки.

30.05

Басараба Н. А.,
Моторна О. С.

Упровадження методу проектів
на уроках мистецтва.

Шагієва Р. Р.,
Горницька О. В.,
Тимощук О. П.,
Позднякова Т. Є.

Засідання творчої групи вчителів біології з
теми «Дидактичне забезпечення вивчення
біології» (на базі РОІППО).
«Майстер-клас» для слухачів курсів –
учителів трудового навчання, технологій із

06.06
26.12

Шагієва Р. Р.

Підвищення рівня професійної
підготовки педагогів до реалізації
державних освітніх стандартів,
Концепції
«Нова
українська
школа».
Упровадження авторських ідей
переможця ІІ туру конкурсу
«Учитель
року
–
2017»
Кісільчук І. М. у практичну
діяльність учителів області.
Дидактичне
забезпечення
предмета.

10.06
04.10

Люшина В. М.

05.06
30.10
06.06

Моторна О. С.
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Відображення
практичного
застосування уроків трудового

90.

91.

теми «Сучасний урок трудового навчання в
умовах компетентнісної освіти: практичний
аспект» (на базі РОІППО).
Творча група вчителів математики з
проблеми «Формування готовності вчителя
до роботи з математично обдарованими
школярами» (на базі РОІППО).
Семінар-тренінг із теми «Використання
цифрових інструментів у роботі вчителя
географії»:
- на базі ЗЗСО Березнівського району;
- на базі ЗЗСО Дубровицького району.

навчання
в
компетентнісної освіти.
12.06

Пекарська Л. В.

Підготовка вчителів математики
до роботи з обдарованими
учнями.

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

Опанування вчителями географії
навичок працювати в сервісах
Google
–
спільноти,
формулювати
навчальні
та
виховні завдання використання
ресурсу.
Підвищення
професійної
компетентності
педагогів
області із застосування сучасних
виховних
технологій
формування
цінностей
здорового способу життя.
Вирішення
проблем
та
перспектив
розвитку
географічної та економічної
освіти в умовах реалізації
компетентнісної
парадигми
освіти.
Підвищення
професійної
компетентності
педагогів,
усунення
труднощів
у
професійній діяльності.

13.06
26.09

92.

Тренінг для класних керівників із теми
«Формування цінностей здорового способу
життя» (на базі РОІППО).

23.10

Джаман Т. В.

93.

«Круглий стіл» із теми «Стан та
перспективи розвитку географічної та
економічної освіти в умовах реалізації
компетентнісної парадигми освіти» (на базі
закладів освіти м. Рівного).

22.08

Лис Ю. В.,
Медведчук Л. І.

94.

Установчий семінар для педагогічних
працівників закладів загальної середньої
освіти, які у 2019-2020 навчальному році
будуть
упроваджувати
науковопедагогічний проект «Інтелект України» (на
базі РОІППО та Рівненського навчальновиховного комплексу № 12 «Школа-ліцей»
Рівненської міської ради).
Веб-конференції
в
режимі
онлайн

до 30.08

Мельник Н. А.,
Андрійчук В. В.

03 – 05.09

Черній А. Л.,

95.
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умовах

Фахове

вдосконалення

96.

97.

трансляції для учителів закладів освіти
області «Актуальні проблеми організації
освітнього процесу в закладі освіти в 20192020 н. р.».
Міжнародний
день
письменності
(підготовка
методичних
рекомендацій,
мультимедійної
презентації
для
відеотрансляції в інституті).
Семінар-тренінг
із
теми
«Методика
використання
матеріалів
українськопольського
проекту
«Уроки
з
підприємницьким
тлом»
на
уроках
географії та економіки» (на базі РОІППО).

Мельник Н. А.,
медпрацівників для здійснення
Ніколайчук Т. А., освітнього процесу у новому
завідувачі кабінетів навчальному році.
08.09

Піддубний М. А.

Усвідомлення
потреби
відповідати сучасному рівню
освіченості.

17.09

Лис Ю. В.,
Медведчук Л. І.

Оволодіння
вчителями
методиками (техніками), що
допоможуть
розвивати
підприємницьку компетентність
учнів на уроках економіки та
географії.
Поширення
досвіду
і
напрацювань педагогів області,
формування гендерної культури
педагогів,
оформлення
методичного посібника.

98.

Інтернет-фестиваль методичних розробок
педпрацівників (урок, виховна година,
тренінг) на гендерну тематику.

17.09 – 31.10

Басараба Н. А.
Мінакова Н. Г.

99.

Семінар-тренінг для вчителів фізики з теми
«Використання технологій Веб 2.0 у
педагогічній діяльності вчителя фізики» (на
базі закладів загальної середньої освіти
Березнівського району).
Засідання творчої групи з теми «Література
рідного краю і вивчення її в школі» (на базі
РОІППО).
Семінар-практикум
для
працівників
психологічної служби закладів освіти
Березнівського району з теми «Збереження
репродуктивного здоров’я молоді та
формування
навичок
відповідального
батьківства у межах реалізації програми

18.09

Трофімчук А. Б.,
Тимощук О. П.,
Горницька О. В.

Удосконалення
цифрової
педагогів.

19.09

Піддубний М. А.

24.09
08.10

Мельник Ю. В.,
Прокопчук Н. В.

Підготовка практичної частини
до програми: розробка уроків за
класами.
Розвиток фахових компетенцій
працівників
психологічної
служби
для
здійснення
просвітницько-профілактичної
роботи
щодо
збереження
репродуктивного
здоров’я

100.

101.
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інформаційнокомпетентності

«Дорослішай на здоров’я». Заняття 1, 2.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

Семінар-практикум
для
педагогічних
працівників закладів дошкільної освіти в
рамках фестивалю «STEM» весна – 2019» із
теми «Пошуково-дослідницька діяльність
дітей дошкільного віку засобами «STEM»
(на базі РОІППО).
Обласний форум молодих педагогів
«Сучасний урок в умовах реалізації
компетентнісної парадигми освіти: теорія і
практика» (на базі РОІППО).
Семінар-тренінг із теми «Використання
цифрових інструментів у роботі вчителя
географії» (на базі закладів загальної
середньої освіти Дубровицького району).
Вебінар для педагогічних працівників
закладів дошкільної освіти з теми «Джерело
батьківських знань» (із досвіду роботи з
батьками дошкільників).
Творча
група
вчителів
математики
«Формування предметних компетентностей
шляхом розвитку стійкої позитивної
мотивації
до
навчання»
(на
базі
Здолбунівської ЗОШ І – ІІІ ст. № 3).
Семінар-практикум
для
практичних
психологів
і
соціальних
педагогів
інтернатних закладів із теми «Формування
та
розвиток
усвідомленої
мотивації
здобувачів освіти як передумови їх успішної
самореалізації» (на базі комунального
закладу «Костопільський обласний ліцейінтернат ІІ-ІІІ ст. фізичної культури і

молоді та формування у них
навичок
відповідального
батьківства.
Оволодіння
практичними
навичками
пошуководослідницької діяльності дітей
дошкільного
віку
засобами
«STEM».

07.05

Шишолік Л. А.

25.09

Черній А. Л.,
Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.

26.09

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

26.09

Шишолік Л. А.,
Басараба Н. А.

26.09

Мельник Г. М.

Розвиток творчого пошуку нових
ідей, технологій, нестандартних
підходів
до
навчання
математики.

02.10

Абрамович Т. В.,
Прокопчук Н. В.

Реалізація положень Концепції
«Нова українська школа» та
пріоритетних напрямів роботи
психологічної служби системи
освіти на 2018-2019 н. р.
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Підвищення
ефективності
педагогічної
діяльності,
реалізація
компетентнісної
парадигми освіти.
Удосконалення
інформаційноцифрової
компетентності
педагогічних
працівників
регіону.
Популяризація досвіду роботи.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

спорту»).
Тренінг
для
керівників
методичних
об’єднань учителів початкових класів із
теми «Використання освітніх центрів для
організації дослідницької діяльності учнів
початкової
школи»
(на
базі
Великоомелянського НВК Рівненського
району).
Семінар-тренінг для вчителів математики з
теми «Використання технологій Веб 2.0 у
педагогічній
діяльності
вчителя
математики» (на базі закладів загальної
середньої освіти м. Рівного).
Тренерська
школа
технологічної
майстерності вчителя початкових класів
«Упровадження
технології
диференційованого навчання в освітній
процес початкової школи» (тренерипедагоги локальних центрів, вчителі
початкової школи).
Майстер-клас
учителя
географії
Сарненської гімназії Тітечко Світлани
Євстафіївни з теми «Розвиток критичного
мислення на уроках географії» (на базі
Рокитнівського району).
Семінар-практикум
із
теми
«Компетентнісний підхід до навчання
фізики під час організації освітнього
процесу у профільній школі» (на базі
Млинівської ОТГ).
Семінар-практикум
для
вчителів
англійської мови з теми «Використання
цифрових інструментів в освіті» (на базі
Рівненського ОІППО).

09.10

Салтишева В. М.

09.10

Пекарська Л. В.,
Тимощук О. П.,
Горницька О. В.

10.10

Мельник Н.А.,
Салтишева В. М.,
Андрійчук В.В.

16.10

Лис Ю. В.

17.10

Трофімчук А. Б.

17.10

Кукла О. В.,
Горницька О. В.,
Тимощук О. П.
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Засвоєння знань про доцільне
використання освітніх центрів у
процесі викладання предметів
початкової
школи
та
використання освітніх центрів у
процесі
організації
дослідницької діяльності.
Формування
інформаційноцифрової
компетентності
педагогів.
Опанування інноваційних
технологій диференційованого
навчання для впровадження в
освітній процес початкової
школи
Підвищення рівня професійної
компетентності
педагогічних
працівників;
поширення
та
передача напрацьованого досвіду
керівника майстер-класу.
Підготовка вчителя фізики до
роботи в умовах профільної
школи.
Підвищення
майстерності
англійської мови.

фахової
вчителя

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Регіональна школа новаторства керівних і
педагогічних
працівників
закладів
дошкільної
освіти
з
проблеми
«Забезпечення наступності дошкільної та
початкової освіти: упровадження ідей Нової
української школи».
Веб-конференція для вчителів суспільних
предметів із теми «Методика викладання
інтегрованих курсів історії за новими
програмами та новими підручниками.
Особливості
викладання
інтегрованого
курсу «Всесвітня історія. Історія України», 6
клас.
Майстер-клас лауреата всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2018» у номінації
«Українська
мова
та
література»
Островської К. М., учителя Рівненської
гуманітарної гімназії, з теми «Простір
таємної боротьби проектів» (для керівників
МО, на базі РОІППО).
Творча група вчителів фізики з теми
«Діагностика знань на уроках фізики у 8
класі» (на базі Рівненської гімназії
«Гармонія»).
Теоретико-практичний семінар із теми
«Підвищення рівня фахової компетентності
вчителя німецької мови в умовах співпраці з
Гете-інститутом в Україні: стажування та
міжнародні сертифікати» (на базі РОІППО).
Батьківський онлайн-форум «Педагогіка
партнерства – шлях до конструктивної
взаємодії учасників освітнього процесу».

15.10

Мельник Н. А.,
Шишолік Л.А.

Підвищення рівня професійної
компетентності
педагогічних
працівників;
поширення
та
передача напрацьованого досвіду

18.10

Фурман В. К.,
Авдимирець Л. А.,
Басараба Н. А.

Ознайомлення з суттю змін в
організації діяльності освітнього
простору
у
навчанні
інтегрованих курсів з історії.

23.10

Піддубний М. А.

Методичний практикум із теми «Реалізація

Формування вмінь проектувати
дослідницько-пошукову
діяльність учнів.

25.10

Трофімчук А. Б.

Видання спецвипуску «Фізика
для фізиків».

30.10

Кушнерук Р. І.

Підвищення
фахової
майстерності вчителя німецької
мови.

31.10

Мельник Н. А.,
Салтишева В.М.

04.11

Люшина В. М.,
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Ознайомлення з педагогікою
партнерства як шлях до
конструктивної взаємодії
учасників освітнього процесу
Практичне опанування сучасних

121.

122.

123.

124.

125.

126.

діяльнісного підходу на уроках предметів
освітньої
галузі
«Технології»
та
інтегрованого курсу «Мистецтво» (на базі
РОІППО).
Теоретико-практичний семінар із теми
«Підвищення рівня фахової компетентності
вчителя французької мови. Співпраця з
Посольством
Франції
в
Україні:
стажування за кордоном та міжнародні
сертифікати».
Семінар-практикум
для
соціальних
педагогів
закладів
освіти
області
«Організація
діяльності
соціальних
педагогів із соціально і педагогічно
занедбаними дітьми» (на базі РОІППО).

Моторна О. С.

05.11

Чумак Н. П.

06.11

Абрамович Т. В.

Семінар-практикум
із
теми
«Компетентнісний підхід до навчання
фізики під час організації освітнього
процесу у профільній школі» (на базі
закладів
загальної
середньої
освіти
м. Вараша).
Регіональний інтернет-форум із теми
«Духовно-моральний розвиток особистості
в умовах соціокультурної реальності».

06.11

Трофімчук А. Б.

06.11

Данильчук В. Р.

Відзначення Дня української писемності та
мови:
підготовка
мультимедійної
презентації для відеотрансляції в інституті,
організація
написання
диктанту
працівниками інституту та слухачами
курсів.
Майстер-клас
Головницької А. В.,

09.11

Піддубний М. А.

умінь та навичок для реалізації
діяльнісного підходу на уроках
мистецтва і технологій.
Підвищення
майстерності
французької мови.

фахової
вчителя

Побудова
моделі
взаємодії
соціального педагога з дітьми
«групи
ризику»;
навички
профілактики
поведінкових
відхилень в індивідуальному
розвитку здобувачів освіти на
різних вікових етапах.
Підготовка вчителя фізики до
роботи в умовах профільної
школи.
Формування посібника з теми
«Духовно-моральний розвиток
особистості
в
умовах
соціокультурної реальності».
Відчуття причетності до справи
популяризації, захисту і розвитку
української мови.

Гузь Н. Л.

21.11
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Поширення досвіду роботи.

127.

128.

129.

130.

131.

вихователя
комунального
закладу
«Мізоцька
спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат
І-ІІ
ст.»
із
теми
«Формування ключових компетентностей
дітей із особливими освітніми потребами»
(за результатами вивченого досвіду).
«Круглий стіл» для вчителів математики з
теми «Сучасний урок – спільна творчість
вчителя та учня в процесі компетентісного
підходу до формування особистості дитини
та підготовка її до життя» (на базі
РОІППО).
Семінар-тренінг для вчителів математики з
теми «Використання технологій Веб 2.0 у
педагогічній
діяльності
вчителя
математики» (на базі закладів загальної
середньої освіти Дубенського району).
Засідання обласного базового закладу з
основ здоров'я з теми «Технологія освіти на
основі життєвих навичок у закладі загальної
середньої освіти» (на базі
Іваннівської
ЗОШ І-ІІ ступенів Дубенського району).
Тренінг із теми «Формування гендерної
культури педагога» для педагогічних
працівників:
- ЗЗСО Гощанського району;
- ЗЗСО Сарненського району.
Тренерська
школа
технологічної
майстерності вчителя початкових класів
«Технологія проблемного навчання та
особливості її застосування в освітньому
процесі початкової школи» (тренерипедагоги локальних центрів,
вчителі
початкової школи).

19.11

Мельник Г. М.

20.11

Пекарська Л. В.,
Тимощук О. П.,
Горницька О. В.

20.11

Шагієва Р. Р.

Мінакова Н. Г.
20.11
08.10
22.11

Мельник Н.А.,
Салтишева В. М.,
Тищенко Л.Р.
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Розвиток критичного мислення,
інтелектуальних,
творчих
здібностей учнів.

Формування
цифрової
педагогів.

інформаційнокомпетентності

Підвищення рівня володіння та
використання
педагогами
сучасних освітніх технологій;
презентація досвіду обласного
базового закладу.
Підвищення
професійної
компетентності
класних
керівників
із
проблеми
формування гендерної культури
педагогів.
Опанування інноваційних
технологій проблемного
навчання для впровадження в
освітній процес початкової
школи

132.

133.

134.

135.
136.

137.

Школа
технологічної
майстерності
Баюн Н. В.,
учителя
математики
Рівненської спеціалізованої школи І – ІІІ
ступенів «Центр надії» Рівненської міської
ради,
з
теми
«Формування
загальнопредметних компетентностей та
створення цілісної системи знань на уроках
математики» (на базі РОІППО).
Майстер-клас
учителя
хімії
Великоолексинського НВК «школа-сад»
Рівненського району Куцак С. О. з теми
«Особистісно зорієнтоване навчання на
уроках хімії – один із напрямів розвитку
креативної особистості» (на базі РОІППО).
Семінар-практикум
для
практичних
психологів закладів освіти області з теми
«Психолого-педагогічні аспекти супроводу
обдарованої
дитини
в
освітньому
середовищі» (на базі РОІППО).
Інтернет-школа вчителя мистецтва.
Заняття 2. «Лепбук на уроках мистецтва».
Інтернет-форум
для
педагогічних
працівників області з теми «Система освіти
в Україні, проблеми і перспективи
реформування».

26.11

Мельник Г. М.

Підвищення
майстерності
математики.

27.11

Нестерук Г. О.

Підвищення рівня професійної
компетентності
педагогічних
працівників;
поширення
та
передача
досвіду
керівника
майстер-класу.

28.11

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

Розробка моделі психологопедагогічного
супроводу
обдарованої дитини у закладі
освіти.

28.11

Басараба Н. А.,
Моторна О. С.
Савчук Л. О.,
Басараба Н. А.

Широке застосування методу
проектів на уроках мистецтва.
Підвищення
професійної
компетентності
з
питань
забезпечення освітнього процесу.

Творча група керівників районних, міських,
в ОТГ методичних об’єднань учителів
трудового навчання, технологій, креслення
з теми «Інтерактивні методи та форми
роботи на уроках трудового навчання,
технологій, креслення» (на базі закладів
загальної середньої освіти Гощанського
району).

04.12

Сорочиц А. С.,
Люшина В. М.

Знання та використання учнями
інтерактивних
технологій,
сприяння підвищенню рівня
їхньої освіченості.

28.11

149

фахової
вчителів

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

Творча група вчителів фізики та астрономії
з теми «Методи розв’язування олімпіадних
задач
з
астрономії»
(на
базі
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів
№ 5 м. Рівного).
Семінар для вчителів математики з теми
«Підготовка учителя до використання
тестових завдань із математики в системі
ЗНО» (на базі закладів загальної середньої
освіти Острозького району).
Творча група вчителів фізики з теми
«Діагностика знань на уроках фізики у 8
класі» (на базі Рівненської гімназії
«Гармонія»).
Семінар-тренінг із теми «Використання
цифрових інструментів у роботі вчителів
французької та німецької мов» (на базі
РОІППО).
Тематичний вебінар для педагогічних
працівників із теми «Готуємося до
математичних конкурсів».
Вебінар для учасників всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2020» у номінації
«Зарубіжна література».
Семінар для педагогічних працівників із
теми «Особливості організації освітнього
процесу на уроках математики в умовах
реалізації Концепції «Нова українська
школа»
та
оновлених
програм
з
математики» (на базі РОІППО та закладів
загальної середньої освіти області).
Семінари для вчителів математики з теми
«Підготовка вчителя до використання
тестових завдань із математики в системі

06.12

Трофімчук А. Б.

Видання спецвипуску «Фізика
для фізиків».

11.12

Пекарська Л. В.

Підвищення фахового рівня з
питань
виконання
тестових
завдань у системі ЗНО.

13.12

Трофімчук А. Б.

Видання спецвипуску «Фізика
для фізиків».

17.12

Тимощук О. П.,
Горницька О. В.,
Кушнерук Р. І.,
Чумак Н. П.
Пекарська Л. В.,
Басараба Н. А.

Удосконалення
інформаційноцифрової
компетентності
педагогічних
працівників
регіону.
Підготовка вчителів математики
до роботи з обдарованими
учнями.
Підготовка вчителів зарубіжної
літератури до творчих перегонів
професійного конкурсу.
Розвиток
професійної
компетентності
вчителів
математики
в
умовах
реформування освітньої галузі.

18.12

20.12

Лавренчук М. В.,
Басараба Н. А.

відповідно до
запитів

Пекарська Л. В.

відповідно до
запитів

Пекарська Л. В.
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Підвищення фахового рівня з
питань підготовки вчителя та
учня до виконання тестових

146.

147.

148.

1.

2.

ЗНО» (на базі РОІППО та закладів загальної
середньої освіти області).
Семінар-практикум з елементами тренінгу
для
вчителів
математики
з
теми
«Формування
інформаційно-цифрової
компетентності при вивченні математики у
сучасному закладі освіти» (на базі РОІППО
та закладів загальної середньої освіти
області).
Семінар-тренінг із теми «Формування
просоціальної поведінки учнів».

завдань у системі ЗНО.
відповідно до
запитів

Мельник Г. М.,
Тимчина Н. С.

відповідно до
запитів

Давидюк Н. Ю.

Удосконалення
інформаційноцифрової
компетентності
педагогів засобами освітнього
інформаційного середовища в
світлі вимог Нової української
школи.

Підвищення
професійної
компетентності
педагогічних
працівників
із
питань
формування
просоціальної
поведінки учнів.
Авторські вебінари сесій онлайн-проекту
упродовж
Мельник Н. А.,
Підвищення
професійної
«Інтерактивна школа творчого вчителя»
року
Басараба Н. А.
компетентності
педагогів
видавництва «Ранок».
за графіком
області, отримання практичної
вид. «Ранок»
інформації щодо проведення
уроків за актуальними темами,
поновлення інформаційної бази
учителів новими педагогічними
ідеями, порадами.
3.4. Науково-методичний супровід конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу січень-лютий
Давидюк Н. Ю.
Підвищення
мотивації
до
«Джерело творчості».
розвитку
професійної
компетентності
працівників
закладів позашкільної освіти.
Другий (обласний) тур Всеукраїнського
лютий
Мельник Н. А.,
Сприяння
творчому
конкурсу «Учитель року – 2019» у
Башинська А. І.,
педагогічному
пошуку,
номінаціях: «Вчитель інклюзивного класу»,
Салтишева В. М., вдосконаленню
професійної
«Географія», «Захист Вітчизни», «Основи
Лис Ю. В.,
майстерності,
самореалізації
здоров`я», «Французька мова.
Профорук М. Ю., педагога, виявлення й підтримка
Шагієва Р. Р.,
талановитих
педагогів,
Чумак Н. П.
поширення
кращого
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3.

4.

5.

6.

7.

I
тур
Всеукраїнського
конкурсу
екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край,
в якому я живу».
Всеукраїнський конкурс авторських програм
практичних
психологів
і
соціальних
педагогів «Нові технології у новій школі»
(організація і проведення другого етапу).
Номінація «Профілактичні програми».
Робота
експертних
комісій
щодо
визначення переможців XVІ обласного
конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.

XVІ
обласний
конкурс-ярмарок
педагогічної творчості у номінаціях:
«Біологія та екологія», «Трудове навчання»,
«Образотворче
мистецтво»,
«Основи
здоров`я», «Фізична культура», «Хімія»,
«Практична
психологія»,
«Соціальна
педагогіка», «Музичне мистецтво», «Етика
та християнська етика».

V

Всеукраїнський

конкурс

фахової

24.01

Мельник Н. А.,
Мінакова Н. Г.

до 31.01

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

01 – 05.03

Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.,
Шагієва Р. Р.,
Сорочиц А. С.,
Люшина В. М.,
Моторна О. С.,
Нестерук Г. О.,
Профорук М. Ю.,
Мельник Ю. В.,
Абрамович Т. В.,
Фурман В. К.
Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.,
Шагієва Р. Р.,
Сорочиц А. С.,
Люшина В. М.,
Моторна О. С.,
Нестерук Г. О.,
Профорук М. Ю.,
Мельник Ю. В.,
Абрамович Т. В.,
Фурман В. К.

27.03

Лис Ю. В.

27.03
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педагогічного досвіду.
Поширення досвіду кращих
практик шкільних музеїв серед
екскурсоводів.
Визначення
переможця
у
номінації для участі у ІІІ етапі
конкурсу.
Визначення переможців.

Популяризація кращих здобутків
та
інноваційних
розробок
педагогічних працівників.

Підвищення фахової підготовки

майстерності для вчителів природничих
предметів «Геліантус-учитель – 2019».
Організаційна
підтримка
XIII
всеукраїнського
фестивалю-конкурсу
«Учитель (вихователь) року з предметів
духовно-морального спрямування».
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу
рукописів навчальної літератури для
закладів позашкільної освіти.

28-29.03

Фурман В. К.

квітеньтравень

Давидюк Н. Ю.

10.

І Фестиваль музеїв при закладах освіти
Рівненщини з теми «Моя земля – земля моїх
батьків».

14-15.05

Мельник Н. А.,
Мінакова Н. Г.

11.

Участь у професійному конкурсі-огляді «На
хвилі сучасності – 2018» у рамках
Всеукраїнського
науково-педагогічного
проекту «Філологічний Олімп».

01.12.2018 –
01.03.2019

Лавренчук В. П.,
Лавренчук М. В.

Всеукраїнський
учитель».

відповідно до
листа МОН
України

Кузьмін О. Є.,
Піддубний М. А.

8.

9.

12.

13.

1.

конкурс

Обласний
конкурс
дошкільної освіти».

«Соняшник-

«Кращий

заклад

вчителів,
створення
неформального простору для
спілкування
вчителів
природничих предметів.
Обмін досвідом, зростання
професійної
майстерності
вчителів із предметів духовноморального спрямування.
Підготовка якісної навчальнометодичної
літератури
для
працівників
закладів
позашкільної освіти.
Поширення досвіду роботи
кращих
шкільних
музеїв,
виготовлення
анотованого
каталогу.
Реалізація розвитку творчих
здібностей учасників проекту.
Публікація матеріалів конкурсу
в
електронному
журналі
«Філологічний
Олімп».
Отримання сертифікатів.
Професійне зростання вчителя.

Виявлення
та
поширення
Шишолік Л. А.
досвіду кращих
закладів
дошкільної освіти області.
3.5. Вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду
Вивчення педагогічного досвіду вчителя
17.01
Нестерук Г. О.
Підвищення
педагогічної
хімії Великоолексинського НВК «школамайстерності,
творчого
сад» Рівненського району Куцак С. О. з
потенціалу
педагогів;
теми «Особистісно зорієнтоване навчання
використання набутого досвіду.
на уроках хімії – один із напрямів розвитку
жовтень,
листопад
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2.

3.

4.

5.

6.

креативної особистості».
Вивчення
педагогічного
досвіду
Кісільчук І. М.,
учителя
музичного
мистецтва Рівненської ЗОШ І-ІІ ст. № 16
Рівненської
міської
ради,
з
теми
«Застосування нетрадиційних способів
колективного музикування як однієї з умов
формування
активного,
творчого,
конкурентоспроможного випускника –
інноватора Нової української школи».
Вивчення
педагогічного
досвіду
Парфенюк Н. В., учителя Рівненського
економіко-правового
ліцею,
з
теми
«Формування
інформаційнокомунікаційного
простору
вчителя
економіки».
Поширення досвіду Островець І. М.,
учителя математики Дубровицького НВК
«Ліцей-загальноосвітня
школа
І-ІІ
ступенів» Дубровицького району, з теми
«Формування
у
дітей
інтересу
до
математики
шляхом
упровадження
інноваційних технологій».
Вивчення
педагогічного
досвіду
Яковець Р. М.,
учителя
математики
Млинівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1
Млинівської селищної ради Рівненської
області, з теми «Розвиток творчих
здібностей учнів на уроках математики
шляхом використання інтерактивних форм і
методів навчання».
Узагальнення досвіду роботи Бистрицького
НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. – ДНЗ»
Березнівського району з теми «Формування

25.01
11.10

Моторна О. С.

Узагальнення та поширення
досвіду роботи Кісільчук І. М.

29.01
12.11

Медведчук Л. І.

Узагальнення та поширення з
метою підвищення педагогічної
майстерності,
творчого
потенціалу
педагогів;
використання набутого досвіду.

до 27.12

Мельник Г. М.
.

Упровадження в педагогічну
практику
досвіду
творчих
учителів.

лютий,
жовтень,
листопад
(згідно з
планом
вивчення
досвіду)

Пекарська Л. В.

Вивчення,
узагальнення
та
впровадження в педагогічну
практику досвіду використання
інноваційних
технологій
і
сучасних
форм
організації
освітнього процесу.

лютийберезень

Мінакова Н. Г.

Набуття
теоретичних
та
практичних знань, вмінь щодо
ефективних форм та методів
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життєвих компетентностей особистості на
засадах музейної педагогіки» (опис роботи
Бистрицького НВК).

організації діяльності шкільного
музею з метою формування
життєвих
компетентностей
особистості на засадах музейної
педагогіки.
Опанування
сучасними
методиками навчання учнів
початкових класів.

7.

Узагальнення досвіду вчителя початкових
класів Бабинської ЗОШ І – ІІІ ст.
Гощанського району Гречич Р. Д. із теми
«Створення умов для самореалізації
особистості школяра та розвитку його
життєтворчості шляхом упровадження
сучасних педагогічних технологій».

14.02
26.09
21.11

Андрійчук В. В.

8.

Вивчення педагогічного досвіду вчителя
фізики Вараської загальноосвітньої школи І
– ІІІ ступенів № 1 Сидорчик Катерини
Михайлівни
з
теми
«Використання
мультимедійних засобів навчання на уроках
фізики».
Вивчення педагогічного досвіду директора
НВК «Оженинська ЗОШ І – ІІІ ступенів (ліцей)
– ДНЗ (ясла-садок)» імені Т. Г. Шевченка
Острозької районної ради Хімін Н. В. із теми
«Реалізація засад державно-громадського
управління в освітній практиці сучасного
закладу освіти».
Вивчення педагогічного досвіду директора
Сарненського НВК «Школа-колегіум»
імені Т. Г. Шевченка Сарненської районної
ради Тіткової Н. А. з теми «Управлінський
супровід реалізації державних освітніх
стандартів в умовах Нової української
школи».
Вивчення
педагогічного
досвіду

14.02
06.06
06.11

Трофімчук А. Б.

Упровадження в педагогічну
практику
досвіду
творчих
учителів.

21.02,
11.04,
17.10,
05.12

Люшин М. О.

Визначення
оптимальних
шляхів реалізації інноваційного
змісту означеного педагогічного
досвіду для широкого кола
фахівців.

28.02,
04.04,
10.10,
07.11

Климко Л. В.

Розкриття
актуальності
освоєння
означеного
педагогічного доробку з метою
забезпечення
ефективності
освітнього процесу.

20.03

Люшина В. М.

Визначення оригінальності та

9.

10.

11.
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12.

13.

14.

15.

16.

Шевчук В. П., учителя трудового навчання
Здолбунівської ЗОШ І – ІІІ ст. № 6, з теми
«Формування
і
розвиток
життєвих
компетентностей на уроках трудового
навчання».
Вивчення
педагогічного
досвіду
Шевчука В. М., учителя трудового
навчання Сатиївської ЗОШ І – ІІІ ст.
Дубенського району, з теми «Розвиток
творчих здібностей учнів на уроках
трудового навчання».
Узагальнення досвіду реалізації І етапу
проекту «Соціально значущі ініціативи
молоді для розвитку громади».

13.11

Вивчення досвіду Майданець Н. С., учителя
математики Сарненського районного ліцею
«Лідер», з теми «Формування математичної
компетентності учнів у вимірі освітніх
інновацій».
Узагальнення
педагогічного
досвіду
вчителя біології Великожолудського НВК
«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів –
дошкільний
навчальний
заклад»
Володимирецької
районної
ради
Снітко Г. Г. із теми «Використання
кімнатних рослин як навчально-наочних
посібників при формуванні наскрізних
умінь у процесі виконання дослідницької
роботи при вивченні біології».
Вивчення досвіду роботи заступника
директора
з
виховної
роботи
Костопільського НВК «ЗОШ І ступеня –
гімназія ім. Т. Г. Шевченка» Бирди Л. О. з

новизни в діяльності педагога та
поширення його педагогічного
досвіду в області.

27.03
29.11

Сорочиц А. С.

Поширення
кращого
педагогічного
досвіду
за
межами закладу освіти.

29.03

Давидюк Н. Ю.

12.04
05.12

Мельник Г. М.
.

Систематизація досвіду роботи
учасників проекту «Соціально
значущі ініціативі молоді для
розвитку громади».
Поширення
кращого
педагогічного
досвіду
за
межами закладу освіти.

16.05
27.12

Шагієва Р. Р.

Вивчення педагогічного досвіду
з метою поширення його в
практику
роботи
вчителів
біології.

20.05

Джаман Т. В.

Вивчення та поширення досвіду
роботи.

156

17.

18.

19.

20.

21.

22.

теми «Система роботи закладу освіти з
сімейно-родинного виховання та реалізації
програми «Сімейні цінності».
Поширення
педагогічного
досвіду.
Майстер-клас учителя початкових класів
Рівненської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 8
Барабаш С. І. з теми «Активізація розумової
та пізнавальної діяльності молодших
школярів на уроках у початковій школі».
Майстер-клас директора Жук Л. І. та
керівника
музею
Ткачука
С.
Ф.
(Бистрицький НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. – ДНЗ»)
із
теми
«Формування
життєвих
компетентностей особистості на засадах
музейної педагогіки».
Узагальнення
педагогічного
досвіду
вчителя хімії Великоолексинського НВК
«школа-сад»
Рівненського
району
Куцак С. О. з теми
«Особистісно
зорієнтоване навчання на уроках хімії –
один із напрямів розвитку креативної
особистості».
Вивчення
досвіду
роботи
Володимирецького районного методичного
кабінету з теми «Формування професійнопедагогічної
компетентності
педагога
засобами ІКТ в умовах районного
методичного кабінету».
Узагальнення досвіду роботи Бірук І. В.,
вихователя-методиста закладу дошкільної
освіти № 5 м. Вараша, з теми «Організація
та модернізація безпеки життєдіяльності
дітей дошкільного віку».
Вивчення досвіду роботи Пилиповича Т. В.,

18.10

Андрійчук В. В.

07.11

Мінакова Н. Г.

Поширення досвіду роботи.

18.12

Нестерук Г. О.

Підвищення
педагогічної
майстерності,
творчого
потенціалу
педагогів,
використання набутого досвіду.

упродовж
року

Башинська А. І.

Поширення та популяризація
педагогічного досвіду.

вересень –
листопад

Шишолік Л. А.

Узагальнення
методичних
надбань вихователя-методиста
Бірук І. В.

упродовж

Фурман В. К.
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Поширення педагогічного
досвіду.

Виявлення

і

поширення

23.

24.

25.

1.

2.

учителя історії і правознавства Рівненської
року
педагогічного досвіду.
гімназії «Гармонія», кандидата історичних
наук, із теми «Формування навчальнодослідницьких умінь учнів у шкільних
курсах суспільствознавчих дисциплін».
Вивчення
досвіду
роботи
вчителяупродовж
Лавренчук М. В.
Презентація
та
поширення
методиста Рівненської загальноосвітньої
року
педагогічного досвіду вчителяшколи І – ІІІ ступенів № 22 Кравчук
майстра.
Світлани Фадеївни.
Вивчення
досвіду
роботи
лауреата
упродовж
Піддубний М. А. Укладання
перспективного
всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
року
плану вивчення та поширення
2018» у номінації «Українська мова та
досвіду.
література» Островської К. М., учителя
Рівненської гуманітарної гімназії, з теми
«Формування
інформаційно-цифрової
компетентності
школярів
на
уроках
української мови та літератури в умовах
компетентнісно зорієнтованої освіти» (І етап
– підготовча робота).
Узагальнення досвіду роботи вчителявересень –
Лавренчук М. В.
Пропаганда
новаторського
методиста Рівненської загальноосвітньої
листопад
досвіду
для
підвищення
школи І – ІІІ ступенів № 22 Кравчук
фахового рівня вчителів.
Світлани
Фадеївни
в
рамках
Всеукраїнського
науково-педагогічного
проекту «Філологічний Олімп».
3.6. Надання методичної допомоги місцевим органам управління освітою, працівникам методичних служб та закладів освіти
Надання адресної методичної допомоги відповідно до
Люшин М. О.,
Методична
підтримка
установам і закладам освіти за напрямом
запитів
Климко Л. В.
використання
організаційних
«Управління закладами загальної середньої
механізмів
управління
освіти як активними системами: моделі та
закладами ЗСО та моделей їх
механізми розвитку».
реалізації.
Вивчення стану організації та проведення ІІ
листопад –
Кузьмін О. Є.
Надання методичної допомоги
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад,
грудень
новопризначеним методистам в
надання методичної допомоги методистам
організації проведення ІІ етапу
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

міських, районних методичних кабінетів із
питань організації та проведення ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад.
Батьківський
онлайн-форум
із
теми
«Педагогіка партнерства – шлях до
конструктивної
взаємодії
учасників
освітнього процесу».
Надання
методичної
допомоги
педагогічним та керівним кадрам закладів
освіти з теми «Сучасний урок у контексті
компетентнісної освіти».
Надання методичної допомоги вчителямсловесникам. Тренінг із теми «Сучасний
урок української мови в контексті Концепції
«Нова українська школа».
Надання методичної допомоги вчителямсловесникам. Тренінг із теми «Сучасний
урок української літератури в контексті
Концепції «Нова українська школа».
Надання
методичної
допомоги
педагогічним та керівним кадрам закладів
освіти з теми «Стратегія мовно-літературної
освіти
Нової
української
школи:
нормативно-правові документи».
Надання
методичної
допомоги
педагогічним та керівним кадрам закладів
освіти. Тренінг із теми «Імідж сучасного
учителя».
Надання
методичної
допомоги
педагогічним та керівним кадрам закладів
освіти з теми «4+4. Реалізація наскрізних та
предметних змістових ліній у навчанні
зарубіжної
літератури».
Семінарпрактикум.

Всеукраїнських
олімпіад.
31.10

Мельник Н. А.,
Салтишева В. М.

відповідно до
запитів

Піддубний М. А.

відповідно до
запитів

Піддубний М. А.

відповідно до
запитів

Піддубний М. А.

відповідно до
запитів

Лавренчук М. В.

відповідно до
запитів

Лавренчук М. В.

відповідно до
запитів

Лавренчук М. В.
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учнівських

Ознайомлення
батьків
із
основними шляхами співпраці
учасників освітнього процесу в
Новій українській школі.
Володіння вчителем методикою
і технологією сучасного уроку.
Опанування
методики
і
технології
компетентнісно
орієнтованого уроку української
мови.
Опанування
методики
і
технології
компетентнісно
орієнтованого уроку української
літератури.
Ознайомлення з нормативноправовим
забезпеченням
реалізації Концепції
«Нова
українська школа».
Створення іміджу сучасного
вчителя, умов для реалізації
Концепції «Нова українська
школа».
Надання методичної допомоги у
практичній
реалізації
наскрізних змістових ліній на
сучасному уроці.

10.

11.

12.

13.

14.

Надання
методичної
допомоги
педагогічним та керівним кадрам закладів
освіти. Тренінг із теми «Методичні та
змістові особливості курсу «Громадянська
освіта».
Надання
методичної
допомоги
педагогічним та керівним кадрам закладів
освіти. Тренінг із теми «Формування
освітнього простору інтегрованих курсів
«Історія: Україна і світ» та «Громадянська
освіта».
Надання
методичної
допомоги
педагогічним та керівним кадрам закладів
освіти.
Семінар-практикум
із
теми
«Використання
ментального
картографування як методичного прийому
навчання історії».

відповідно до
запитів

Фурман В. К.,
Авдимирець Л. А.

Надання методичної допомоги
задля ефективної та якісної
організації освітнього процесу з
громадянської освіти.

відповідно до
запитів

Фурман В. К.,
Авдимирець Л. А.

відповідно до
запитів

Авдимирець Л. А.,
Фурман В. К.

Опанування
інтерактивними
методиками для формування
освітнього
простору
інтегрованих курсів «Історія:
Україна
і
світ»
та
«Громадянська освіта».
Формування
в
педагогів
навичок створення ментальних
карт як методичного прийому
навчання історії, використання
ментальних карт в освітньому
процесі.

Надання
методичної
допомоги
педагогічним та керівним кадрам закладів
освіти. Тренінг із теми «Реалізація
наскрізної змістової лінії «Громадянська
відповідальність» у процесі викладання
суспільних предметів».
Надання
методичної
допомоги
педагогічним та керівним кадрам закладів
освіти.
Семінар-практикум
із
теми
«Планування сучасного уроку іноземної
мови з урахуванням очікуваних результатів
учіння».

відповідно до
запитів

Авдимирець Л. А.,
Фурман В. К.

відповідно до
запитів

Кукла О. В.,
Кушнерук Р. І.,
Чумак Н. П.
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Формування
соціальної
і
громадянської компетентності
на уроках суспільних предметів
у
межах
змістової
лінії
«громадянська
відповідальність».
Уміння
прогнозувати
результати роботи у кожному
класі, враховуючи рамковість
навчальної програми, підбирати
найбільш
ефективні
види
діяльності на уроці, добирати та
створювати
дидактичні
матеріали, які сприятимуть
досягненню
очікуваних
результатів та мотивуватимуть

15.

16.

1.

2.

3.

учнів до навчання.
Надання
методичної
допомоги відповідно до
Кукла О. В.,
Ознайомлення
педагогів
із
педагогічним та керівним кадрам закладів
запитів
Кушнерук Р. І.,
основними
шляхами
та
освіти.
Семінар-тренінг
із
теми
Чумак Н. П.
напрямами щодо формування
«Формування компетенцій 21-го століття на
ключових
компетентностей
уроках іноземної мови в умовах Нової
учнів у системі предметів
української школи».
освітньої галузі «Іноземна мова
в умовах реалізації основних
завдань
Нової
української
школи.
Надання
методичної
допомоги відповідно до
Кукла О. В.,
Ознайомлення педагогів
із
педагогічним та керівним кадрам закладів
запитів
Кушнерук Р. І.,
основними
аспектами
освіти з питань ЗНО з іноземної мови
Чумак Н. П.
сертифікаційних
робіт
з
(англійської, німецької, французької).
іноземних мов (підготовка учнів
до
успішного
виконання
тестових завдань, ознайомлення
з типами завдань, форматом
проведення,
особливостями
аудіювання).
3.7 Науково-методичний супровід організаційних форм проведення учнівських інтелектуальних конкурсів
Міжнародний конкурс з інформатики
упродовж
Буняк В. О.
Формування
талановитої
«Бобер».
року
учнівської молоді в сфері
інформаційних технологій та
програмування.
Організація участі учнів у Всеукраїнських Відповідно до
Мельник Н. А.,
Надання учням можливості
(Міжнародних) конкурсах.
листів МОН
Кузьмін О. Є.,
самовизначення
та
України та
Гурова Н. В.
самореалізації.
ІМЗО,
упродовж
року
Спільне
засідання
голів
журі
та
08.01
Мельник Н. А.,
Прийняття
рішень
щодо
оргкомітетів третього етапу Всеукраїнських
Кузьмін О. Є.,
процедури проведення апеляцій
учнівських олімпіад.
голови журі та
під час ІІІ етапу Всеукраїнських
оргкомітетів
учнівських олімпіад.
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5.
6.
7.
8.
9.

Третій етап Всеукраїнських учнівських Відповідно до
олімпіад:
наказу УОН
РОДА
Інформатика
09-10.01
Польська мова і література
11.01
Іспанська мова
11.01
Екологія
15-16.01
Математика
20.01

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Українська мова і література
Історія
Астрономія
Біологія
Правознавство
Трудове навчання (технології)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

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

4.

26.

27.

Відбірково-тренувальні збори з підготовки
до ІV етапу Всеукраїнських учнівських

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

22.01
23.01
25.01
26.01
29.01
31.01-01.02
02-03.02
05.02
06.02
08.02
12.02
14.02
15.02
13.02
23-24.02
відповідно до
наказу МОН
України
відповідно до
наказу МОН
України
відповідно до
наказів УОН
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Визначення переможців ІІІ
етапу
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад
та
учасників
відбірковотренувальних зборів.

Долучення учнів Рівненщини до
участі в фінальному етапі
міжнародних змагань.

Підготовка
та
визначення
учасників заключного етапу

олімпіад.

28.

29.

30.

РОДА

Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.

Обласний конкурс есе для здобувачів
освіти, які вивчають французьку мову, в
рамках відзначення Року французької мови
в Україні та Всесвітнього дня Франкофонії.
Всеукраїнська
українознавча
гра
«Соняшник».

лютий березень

Чумак Н. П.

05.03

Кузьмін О. Є.

Організація участі учнівських команд у ІV
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із
базових дисциплін.

12-20.03

14.03

Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
голови журі
олімпіад
Авдимирець Л. А.

31.
Міжнародний учнівський конкурс юних
істориків «Лелека».

32.

Всеукраїнський історичний інтерактивний
конкурс юних суспільствознавців
«Кришталева сова»: організація участі
учнів.

16.03

Авдимирець Л. А.

33.

Конкурс-фестиваль французької пісні для
здобувачів освіти у рамках відзначення

20.03

Чумак Н. П.
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Всеукраїнських
учнівських
олімпіад
із
навчальних
предметів.
Реалізація розвитку творчих
здібностей учнів, які вивчають
французьку мову.
Надання учням можливості
самовизначення
та
самореалізації,
формування
ключових
компетентностей
школярів
засобами
інтелектуальної гри.
Участь команди Рівненської
області у заключному етапі
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад.
Популяризація
історичних
знань серед учнівської молоді
для пізнання власної історії в
контексті
загальносвітової;
активізація
та
актуалізація
вивчення історії у закладах
освіти; підвищення рівня знань
з історії.
Розвиток
дослідницьких
здібностей учнів; патріотичне
виховання учнів та формування
у них історичної пам’яті;
популяризація ідей конкурсу
серед учнівської молоді в інших
державах.
Активізація та стимулювання
творчої ініціативи молоді.

34.

Року французької мови в Україні та
Всесвітнього дня Франкофонії.
Міжнародний етап математичного конкурсу
«Кенгуру».

до 21.03

Пекарська Л. В.

Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Фурман В. К..
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Піддубний М. А.
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Фурман В. К.
Трофімчук А. Б.

35.

Обласний етап Всеукраїнського турніру
юних істориків.

20-21.03

36.

Обласний етап Всеукраїнського турніру
юних журналістів.

02.04

37.

Обласний етап Всеукраїнського турніру
юних філософів і релігієзнавців.

05.04

38.

Всеукраїнський
«Левеня».

конкурс

03.04

39.

Обласний
етап
олімпіади
обдарування» для учнів 4 класу.

«Юне

16.04

Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Салтишева В. М.

16.04-16.05

Басараба Н. А.,
Лавренчук М. В.

фізичний

40.

Інтернет-фестиваль учнівської творчості на
кращий фанфік та буктрейлер «Мій
улюблений твір зарубіжної літератури».
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Розвиток здібностей, логічного
мислення учнів; активізація
творчої діяльності вчителів;
популяризація
оригінальних
математичних ідей.
Формування
ключових
компетентностей
старшокласників
засобами
інтелектуальної рольової гри.

Розвиток здібностей, логічного
мислення учнів; популяризація
предмета «Фізика».
Визначення переможців ІІІ
етапу олімпіади, підготовка
молодших школярів до участі в
інтелектуальних змаганнях.
Активізація та стимулювання
творчої ініціативи вчителівфілологів та їх вихованців,
упровадження
інноваційних
форм у процес вивчення
літератури;
забезпечення
методично-технологічного
супроводу
формування
креативних
компетентностей
учнів відповідно до їх задатків,
здібностей,
індивідуальних

41.

Організаційна підтримка XI Всеукраїнської
олімпіади «Юні знавці Біблії».

27.04
1.06

Фурман В. К.

42.

Організація участі учнів у Всеукраїнських
учнівських олімпіадах.

Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.

43.

Організація
участі
Всеукраїнських турнірах.

44.

Організація Міжнародної гри з літератури
«Sunflower».

відповідно до
наказів МОН
України,
серпень
відповідно до
наказів МОН
України,
серпень
вересеньлистопад

45.

Організація Всеукраїнської українознавчої
гри «Соняшник».

вересеньсічень

Кузьмін О. Є

46.

Обласний етап Всеукраїнського турніру
юних правознавців.

26-27.09

47.

Обласний етап Всеукраїнського турніру
юних географів.

01-02.10

48.

Обласний етап Всеукраїнського турніру
юних біологів.

08-09.10

Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Фурман В. К.
Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Лис Ю. В.
Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Шагієва Р. Р.,
Гурова Н. В.

школярів

у
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нахилів.
Підвищення інтересу учнів
до Біблії, виховання духовнобагатої, національно свідомої
особистості,
залучення
школярів до вивчення курсів
духовно-морального
спрямування.
Надання учням можливості
самовизначення
та
самореалізації.

Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.

Надання учням
самовизначення
самореалізації.

можливості
та

Кузьмін О. Є.

Надання учням можливості
самовизначення
та
самореалізації.
Надання учням можливості
самовизначення
та
самореалізації.
Формування
ключових
компетентностей
старшокласників
засобами
інтелектуальної рольової гри.

49.

Обласний етап Всеукраїнського турніру
юних хіміків.

10-11.10

50.

Обласний етап Всеукраїнського турніру
юних економістів.

15.10

51.

Обласний етап Всеукраїнського турніру
юних раціоналізаторів та винахідників.

17.10

52.

Організація
Міжнародного
мовнолітературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Організація Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика.

упродовж
жовтня

53.

54.

Міжнародна гра з літератури «Sunflower».

55.

Учнівський
конкурс-огляд
«Стежками
літературних героїв – 2019» у рамках
Всеукраїнського
науково-педагогічного
проекту «Філологічний Олімп».
природознавча

Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Нестерук Г. О.
Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Медведчук Л. І.
Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.
Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.
Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.
Кузьмін О. Є.

упродовж
жовтня
відповідно до
листа МОН
України,
листопад
01.11.2018 –
01.03.2019

Лавренчук М. В.

56.

Міжнародна
«Геліантус».

гра

15.11

Лис Ю. В.

57.

Міжнародний мовно-літературний конкурс
учнівської та студентської молоді імені

30.11

Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
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Надання учням можливості
самовизначення
та
самореалізації.
Надання учням можливості
самовизначення
та
самореалізації.
Формування
ключових
компетентностей
школярів
засобами інтелектуальної гри.
Розвиток творчих здібностей
учнів із зарубіжної літератури.
Публікація матеріалів конкурсу
в
електронному
журналі
«Філологічний
Олімп».
Отримання сертифікатів.
Популяризація
природничих
знань, розвиток пізнавального
інтересу
до
природничих
предметів, розвиток критичного
мислення.
Визначення переможців ІІІ
етапу конкурсу, популяризація

Тараса Шевченка (обласний етап).
58.

Всеукраїнський
етап
Міжнародного
математичного конкурсу «Кенгуру».

до 06.12

59.

Міжнародний конкурс з української мови
імені Петра Яцика (обласний етап).

07.12

1.

2.

3.

4.

Гурова Н. В.,
Піддубний М. А.
Пекарська Л. В.

української
мови
у
молодіжному середовищі.
Розвиток здібностей, логічного
мислення учнів; активізація
творчої діяльності вчителів;
популяризація
оригінальних
математичних ідей.
Визначення переможців ІІІ
етапу конкурсу, популяризація
української
мови
у
молодіжному середовищі.

Мельник Н. А.,
Кузьмін О. Є.,
Гурова Н. В.,
Піддубний М. А.
4. Наукова діяльність
4.1. Напрями наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів
Моніторинг якості професійної діяльності
упродовж
Опольський І. В.
Напрацювання
моделі
педагогічних працівників закладів загальної
року
управління якістю професійної
середньої освіти.
діяльності
педагогічних
працівників закладів загальної
середньої освіти.
Мотиваційний менеджмент і його роль у
упродовж
Лютко О. М.
Проаналізовано
теоретичні
сучасному закладі освіти.
року
джерела
з
досліджуваної
проблеми,
розроблено
дидактичне
забезпечення
процесу
підтримки
управлінської
діяльності
з
питання
активізації
професійного
потенціалу
педагогів.
упродовж
Тригубець Г. Є.
Вивчено
особливості
Моделювання
системи
стратегічного
року
стратегічного
управління
управління освітою на субрегіональному
освітою на субрегіональному
рівні.
рівні в умовах децентралізації.
Управління
розвитком
інформаційної
упродовж
Ворон О. Г.
Проаналізовано взаємозв’язок
культури
педагога
загальноосвітнього
року
між управлінням розвитком
навчального закладу.
організаційної
культури
та
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Психолого-педагогічні та організаційнометодичні особливості формування та
розвитку
професійної
компетентності
педагогів в роботі по виявленню та
реалізації креативних можливостей учнів
засобами
післядипломної
педагогічної
освіти.
Проблеми сучасної освіти в контексті
глобалізаційних процесів.

упродовж
року

Демченко В. В.

упродовж
року

Долід В. В.

7.

Теоретико-методологічні засади ресурсного
забезпечення освітнього округу.

упродовж
року

Мельник Н. А.

8.

Компетентнісно зорієнтовані технології
розвитку особистості в контексті НУШ.

упродовж
року

Паніна Л. А.

9.

Формування
літературознавчих
компетентностей засобами поетичного
слова.
Вивезення українського населення на
примусові роботи до Третього рейху в
період Другої світової війни та його

упродовж
року

Мельникович Г. Г.

упродовж
року

Данильчук В. Р.

5.

6.

10.
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формуванням
ефективного
освітнього середовища.
Проаналізовано стан вивчення
проблеми, відпрацьовано її
теоретичні основи та розпочато
дослідження
стану
компетентності та розробки
методики її формування.
Проаналізовано
проблеми
сучасної освіти в умовах
глобалізації та інформатизації
суспільства,
досліджено
модернізаційні процеси, що
відбуваються в українському
освітньому просторі.
Проаналізовано
стан
нормативно-правового
забезпечення та практичної
організації управління освітнім
округом, проблеми підвищення
його ефективності в сучасних
умовах.
Опрацьовано концепцію «Нова
українська школа». Складено
список літератури, визначено
етапи дослідження. Видано
статтю.
Опрацьовано концепцію «Нова
українська школа». Видано
статтю.
Визначено об’єкт і предмет
дослідження.
Досліджено
другий етап. Видано статтю.

11.

репатріація.
Проектні технології в методиці навчання
суспільних дисциплін.

упродовж
року

Власюк О. В.

Створено
низку
суспільнозначущих проектів для вчителів
суспільних предметів.
Проведено
семінар
для
викладачів та членів творчої
групи в рамках всеукраїнського
проекту «Філологічний Олімп».
Розроблено майстер-клас для
слухачів курсів підвищення
кваліфікації.
Розроблено блок практичних
занять для слухачів курсів
підвищення
кваліфікації
в
рамках реалізації I етапу
дослідження.
Видано
підручник,
рекомендований Міністерством
освіти та науки України для
використання
в
закладах
загальної середньої освіти.
Опубліковано наукову статтю.
Опрацьовано концепцію «Нова
українська школа».

12.

Використання ноосферних технологій у
процесі здійснення мовно-літературної
освіти.

упродовж
року

Лавренчук В. П.

13.

Використання теорії множинних інтелектів
у професійній діяльності вчителя іноземної
мови.

упродовж
року

Снічук О. А.

14.

Підручник французької мови як засіб
формування ключових компетентностей
учнів початкової та середньої школи.

упродовж
року

Чумак Н. П.

15.

Особливості формування мотиваційної
сфери учнів у процесі вивчення іноземної
мови в умовах реалізації Концепції «Нова
українська школа».
Формування психологічної компетентності
медсестер ДНЗ (дисертаційне дослідження).

упродовж
року

Саприкіна О. П.

упродовж
року

Вронська В. М.

Виконано план дисертаційного
дослідження.

Формування готовності педагогічних кадрів
до роботи з дітьми з особливими освітніми
потребами в умовах інклюзивного навчання
(дисертаційне дослідження).
Організаційно-педагогічні умови розвитку
критичного
мислення
керівника

упродовж
року

Яценюк Л. І.

Виконано план дисертаційного
дослідження.

упродовж
року

Овадюк О. О.

Виконано план дисертаційного
дослідження,
теоретично

16.

17.

18.
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загальноосвітнього навчального закладу в
системі післядипломної педагогічної освіти
(дисертаційне дослідження).

19.

1.

2.

3.

4.

Теоретичні і методичні основи підвищення
кваліфікації педагогічних працівників ПТО.

упродовж
Цимбалюк І. М.
року
4.2. Реалізація наукової теми інституту
Організація та проведення роботи на
упродовж
Люшин М. О.,
третьому
(апробаційнороку
Климко Л. В.
впроваджувальному)
етапі
реалізації
науково-методичної
проблемної
теми
кабінету «Науково-методичний супровід
реалізації функцій маркетингу як складника
управління закладом загальної середньої
освіти».
Дослідження наукової теми кафедри
упродовж
Науковофілософії, економіки та менеджменту
року
педагогічні
освіти
«Науково-філософські
основи
працівники
управління процесом розвитку мотивації
кафедри філософії,
підвищення професійного рівня керівних і
економіки та
педагогічних кадрів».
менеджменту
освіти
Дослідження наукової теми кафедри
упродовж
Лавренчук В. П.,
суспільно-гуманітарної освіти: «Емоційнороку
викладачі кафедри
ціннісний підхід як мотивація освітньої
діяльності педагога в післядипломній
освіті».

Дослідження наукової теми кафедри
педагогіки, психології та корекційної освіти

упродовж
року

Савчук Л. О.,
викладачі кафедри
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обгрунтовано
проблеми
організаційно-педагогічних
умов
розвитку
критичного
мислення керівника закладу
загальної середньої освіти.
Виконано план дисертаційного
дослідження.
Застосування моделі науковометодичного
супроводу
реалізації функцій маркетингу
як
складника
управління
закладом ЗСО
у системі
післядипломної
педагогічної
освіти.
Виконання
дослідження
наукової теми кафедри на
аналітико-діагностичному етапі.

Створено
практичні
рекомендації щодо реалізації
наукової
теми
кафедри.
Проведено серію показових
занять та затверджено модель
науково-методичної роботи з
використанням
емоційноціннісного підходу як мотивації
освітньої діяльності педагога.
Виконана робота на одному з
етапів дослідження наукової

5.

6.

1.

2.

3.

«Формування і розвиток мотиваційної
сфери особистості педагога в умовах
післядипломної освіти».
Семінари для викладачів кафедри:
1. «Вивчення та інтерпретація діагностики
проблем
формування
та
розвитку
мотиваційної сфери особистості педагога».
2. «Педагогічні умови формування та
розвитку мотиваційної сфери особистості
педагога в умовах післядипломної освіти».
Дослідження наукової теми кафедри
«Педагогічно доцільні інформаційні сервіси
як чинник мотивації педагогічних кадрів у
системі
післядипломної
педагогічної
освіти».
Всеукраїнська
науково-практична
конференція з теми «Особистість на шляху
до духовності: теорія, практика, пошук».
Регіональна інтернет-конференція з теми
«Сучасний урок зарубіжної літератури:
досвід, проблеми, моделювання».
Міжнародна
науково-практична
конференція з теми «Сучасні тенденції
розвитку
інформаційно-комунікаційних
технологій в освіті» у рамках проведення ІІ
Міжнародного господарського форуму
«Смарт-місто та екосистема» (м. ІваноФранківськ).

теми кафедри.
березень
листопад

Савчук Л. О.,
викладачі кафедри

Обговорено педагогічні умови з
формування
та
розвитку
мотиваційної сфери особистості
педагогів
в
умовах
післядипломної освіти.

упродовж
року

Викладачі кафедри
природничоматематичної
освіти

Розроблено модель мотивації
педагогічних працівників у
природничо-математичному та
інформаційному напрямах під
час підвищення кваліфікації.

4.3. Наукові конференції
25.01
Гавлітіна Т. М.
01 – 28.02

Лавренчук М. В.,
Басараба Н. А.

07-08.02

Вєтров І. В.,
Басараба Н. А.
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Теоретико-методологічне
осмислення духовного розвитку
особистості.
Обмін практичним досвідом
організації
сучасного уроку
зарубіжної літератури .
Об'єднання зусиль учених і
практиків
різних
регіонів
України, які ведуть наукові та
прикладні
дослідження
з
обговорюваної проблеми, для
вироблення спільної стратегії та
узгоджених
підходів
щодо
розвитку
інформаційнокомунікаційних технологій в
освіті; залучення до комунікації
та
співпраці
закордонних
партнерів.

4.

5.

6.

7.

Міжрегіональна практична конференція в
рамках
Всеукраїнського
проекту Посольства Франції в Україні
«Регіональний день 2.0» для вчителів
французької
мови
Рівненської
та
Волинської
областей
із
теми
«Використання
сучасних
цифрових
технологій та ресурсів для організації
освітнього процесу з французької мови».
Конференція
науковців,
педагогівдослідників із теми «Результативність та
громадська підтримка експериментів й
інноваційних освітніх проектів закладів
Рівненщини».

16.05

Чумак Н. П.

17.05

Гавлітіна Т. М.

Узагальнення досвіду роботи
педагогічних
працівників
закладів освіти з виховання
особистості
та
експертиза
поширення результатів.

Всеукраїнський онлайн-«круглий стіл» у
межах Всеукраїнської школи новаторства
керівних,
науково-педагогічних
і
педагогічних працівників післядипломної
педагогічної
освіти
«Компетентнісний
потенціал Нової української школи:
механізми реалізації» спільно з ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН
України», УВУПО (на базі Рівненського
ОІППО).
VIІI всеукраїнська інтерактивна науковопрактична
інтернет-конференція
всеукраїнської
інтерактивної
науковопрактичної
конференції
«Цифрові
технології в освітньому процесі закладів
освіти» (спільно з ІМЗО МОН України та
ІІТЗН НАПН України).

21.08

Черній А. Л.,
Мельник Н. А.,
Ніколайчук Т. А.

Обмін
досвідом
учасників
Всеукраїнської
школи
новаторства керівних, науковопедагогічних і педагогічних
працівників
післядипломної
педагогічної освіти з питань
компетентнісного
потенціалу
Нової української школи.

24.09 – 24.10

Вєтров І. В.,
Басараба Н. А.

Об'єднання зусиль учених і
практиків
різних
регіонів
України, які ведуть наукові та
прикладні
дослідження
з
обговорюваної проблеми, для
вироблення спільної стратегії та
узгоджених
підходів
у
проектуванні
і
створенні
електронних засобів навчання.
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Підвищення
майстерності
французької мови.

фахової
вчителя

8.

9.

10.

11.

12.

1.

Всеукраїнська науково-практична Інтернетконференція з теми «Нові підходи до
розвитку методологічної культури вчителя
в умовах становлення НУШ» (на базі
РОІППО).
ХХVI Всеукраїнські педагогічні читання з
теми «Василь Сухомлинський у діалозі з
сучасністю».

25.09

Лютко О. М.

Розвиток
методологічної
культури вчителя в умовах
становлення НУШ.

17.10

Черній А. Л.,
Гавлітіна Т. М.,
Пустовіт Г. П.

Ознайомлення
педагогічної
громадськості
області
з
теоретико-методологічними,
педагогічними
практиками
Василя Сухомлинського.
Підведення
підсумків
всеукраїнської
інтерактивної
науково-практичної
інтернетконференції та обговорення
перспектив проектування та
створення цифрових засобів
навчання.
Публікація збірника наукових
матеріалів.

Підсумкове пленарне онлайн-засідання VIII
25.10
Вєтров І. В.,
всеукраїнської
інтерактивної
науковоБасараба Н. А
практичної інтернет-конференції «Науковоприкладні основи створення
цифрових
засобів навчання та їх використання у
закладах освіти» (спільно з ІМЗО МОН
України та ІІТЗН НАПН України).
Міжрегіональна
науково-практична
07-08.11
Лавренчук В. П.
конференція до Дня української писемності
та мови з теми «Актуальні проблеми
культури української мови і мовлення» (на
базі Рівненського району).
Регіональна інтернет-конференція з обміну
02-20.12
Мінакова Н. Г.,
Підвищення
професійної
досвідом для вчителів українознавства з
Басараба Н. А.
майстерності вчителів з питань
теми
«Формування
ключових
упровадження
компетентностей
учнів
на
уроках
компетентнісного підходу на
українознавства».
уроках українознавства.
4.4. Науково-дослідна та експериментальна робота
Здійснення
дослідно-експериментальної
упродовж
Мельник Н. А.,
Удосконалення
системи
роботи регіонального рівня з теми року згідно з
Люшин М. О.,
управлінської
діяльності
«Організаційно-педагогічні
умови
планом
Ніколайчук Т. А. закладу освіти з урахуванням
створення системи мультипрофільного
дослідноупровадження
системи
навчання в закладі освіти» на третьому експеримент.
мультипрофільного навчання та
(програмно-моделюючому) етапі на базі
роботи
проектування
особистісно
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Радивилівського НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів
№ 1 – гімназія» Радивилівської міської ради
(навчально-методичний семінар, вебінар,
онлайн-нарада).
Засідання ТНДК із апробації програми
«Нова українська школа у поступі до
цінностей» на базі Острожецького ліцею
Млинівського району.

розвивального змісту освітнього
процесу.

17.01

Гавлітіна Т. М.,
Гуцман С. В.

Регіональний
компонент
програми виховання в НУШ.

Засідання ТНДК із теми «Актуальність
проблеми дослідження найбільш цінних
природних комплексів та біоти Рівненської
області» інноваційного освітнього проекту
«Я досліджую Рівненщину».
Щоквартальна
онлайн-нарада
для
працівників районних, міських методичних
кабінетів, керівників експериментальних
закладів освіти із проблем науковометодичного
супроводу
інноваційної
освітньої діяльності.

12.02

Пустовіт Г. П.,
Гуцман С. В.

Концепція
дослідження.

14.02
15.05
14.11

Гавлітіна Т. М.,
Гуцман С. В.,
Антонюк Л. В.,
Басараба Н. А.

5.

Науково-практичний
семінар
ТНДК
учасників регіонального експерименту з
теми
«Пластика
тіла
як
техніка
самовираження
учнів
у
музичній
діяльності» на базі ЗОШ І – ІІІ ступенів
№ 11 м. Рівного.

15.02

Моторна О. С.,
Антонюк Л. В.

Ознайомлення
методистів
районних, міських методичних
кабінетів
та
керівників
експериментальних
закладів
освіти з науково-методичним
забезпеченням
інноваційної
освітньої діяльності.
Розроблення
технік
самовираження учнів.

6.

Засідання
лабораторії
психології
професіоналізму з теми «Технологія
соціально-педагогічного
проектування
особистості» за програмою «Універсал-4»
Киричука В. О.

21.02

Гавлітіна Т. М.

2.

3.

4.
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та

Ухвала
рішень
лабораторії
професіоналізму.

програма

засідання
психології

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Засідання
школи-лабораторії
з
міжкультурної комунікації з теми «Мова і
духовність як пріоритети міжкультурного
спілкування в умовах європейського і
світового простору» на базі НВК «Центр
надії».
Відкриття фестивалю «STEM-весна – 2019».
Підписання
плану
спільних
заходів
Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна –
2019» між учасниками-партнерами заходу.
Науково-практичний семінар із теми
«Реалізація сучасних підходів в освітньому
процесі закладу освіти з урахуванням
мультипрофільної системи навчання» (на
базі Радивилівського НВК «ЗОШ І – ІІІ
ступенів № 1 – гімназія» Радивилівської
міської ради).
Науково-практичний семінар для учасників
експерименту
регіонального
рівня
«Розроблення і впровадження навчальнометодичного
забезпечення
початкової
освіти
в
умовах
реалізації нового
Державного стандарту початкової освіти»
на базі закладів освіти на 2017 – 2022 роки
з теми «Створення кращих практик із
розроблення
навчально-методичного
забезпечення предметів початкової школи,
роботи вчителів».
Науково-практичний семінар лабораторії
психології освіти з теми «Формування і
розвиток психологічної компетентності
педагога НУШ».
Засідання лабораторії освітніх технологій із

27.02

Гавлітіна Т. М.

Розроблення
рекомендацій
засідання школи-лабораторії.

01.03-01.06

Гавлітіна Т. М,
Давидюк Н. Ю.

Поширення
кращих
педагогічних
практик
упровадження STEM-освіти в
області.

05.03

Гавлітіна Т. М.,
Мельник Н. А.,
Люшин М.О.

Модернізація
системи
мультипрофільного навчання в
закладі освіти.

12.03

Мельник Н. А.,
Олійник І. М.

Створення кращих практик із
розроблення
навчальнометодичного
забезпечення
предметів початкової школи.

21.03

Гавлітіна Т. М.,
Шестопал І. А.

Діагностичний інструментарій
визначення
психологічної
компетентності.

28.03

Чаюк Т. Л.

Підготовка вчителя до реалізації
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13.

14.

теми «Створення технології компетентнісно
зорієнтованого розвитку учнів в освітньому
середовищі».
Здійснення
дослідно-експериментальної
роботи регіонального рівня з теми
«Розроблення і впровадження навчальнометодичного
забезпечення
початкової
освіти
в
умовах
реалізації нового
Державного стандарту початкової освіти»
(навчально-практичний семінар, вебінар,
«круглий стіл»).
Організація та проведення засідання для
учасників
регіонального
експерименту
«Розроблення і впровадження навчальнометодичного
забезпечення
початкової
освіти
в
умовах
реалізації нового
Державного стандарту початкової освіти» з
теми «Розробка варіантів навчальних
модельних
програм
та
навчальнометодичних матеріалів для початкової
школи».

15.
Реалізація
ІІ
етапу
всеукраїнського
експерименту з розвитку методологічної
культури вчителя з кафедрою освітнього
менеджменту Дніпропетроського ОІППО,
Опорним закладом Балашівська ЗОШ
Березнівської районної ради, Млинівською
гуманітарною
гімназією
Млинівської
районної ради, Котівською ЗОШ І – ІІІ ст.
Рівненської районної ради.

компетентнісного
та
особистісно
зорієнтованого
підходів в освіті.
Розроблення і впровадження
навчально-методичного
забезпечення початкової освіти
в умовах регіону.

упродовж
року згідно з
планом
дослідноексперимент.
роботи

Мельник Н. А.,
Олійник І. М.

упродовж
року
(згідно з
планом
експерим.)

Мельник Н. А.,
Олійник І. М.,
Тищенко Л. Р.

Підготовлено
варіанти
навчальних модельних програм
та
навчально-методичні
матеріали
для
початкової
школи.

упродовж
року

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

Виконання
ІІ
етапу
(концептуально-діагностичного)
всеукраїнського експерименту з
розвитку
методологічної
культури
вчителя
(систематизовано та підібрано
діагностичний інструментарій
для
проведення
дослідноекспериментальної
роботи,
виявлено
закономірності
процесу
розвитку
методологічної
культури
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

вчителя, що суттєво впливають
на рівень його професійної
компетентності).
Упровадження
методик
діагностики
загальної
обдарованості учнів.

Вебінар із теми «Особливості діагностики
загальної обдарованості дітей та молоді в
процесі здійснення їх навчання та
виховання».
Науково-практичний семінар лабораторії
інноваційних виховних технологій із теми
«Технологія моделювання виховної системи
школи» (на базі Сварицевицького НВК
«ЗОШ І – ІІІ ст. – ДНЗ» Дубровицького
району).
Засідання ТНДК із апробації програми
«Нова українська школа у поступі до
цінностей»
(на
базі
Цепцевицької
ЗОШ І – ІІІ ст. Сарненського району).

квітень,
листопад

Демченко В. В.,
Басараба Н. А.

11.04

Гавлітіна Т. М.,
Гуцман С. В.

Технологія створення виховної
системи закладів освіти.

18.04

Гавлітіна Т. М.,
Гуцман С. В.

Регіональний
компонент
програми виховання в НУШ.

Педагогічні
читання
обсерваторії
педагогічних інновацій з теми «Визначні
науковці та видатні педагоги Рівненщини».
Семінар-практикум із теми «Пошуководослідницька діяльність дітей дошкільного
віку засобами STEM» (на базі закладу
дошкільної
освіти
ясла-садок
компенсуючого типу (санаторний для дітей
з неспецифічними захворюваннями органів
дихання) № 40 м. Рівного).
Засідання ТНДК із теми «Бази та банки
даних дослідження Рівненщини: узгодження
напрямів
та
завдань
дослідження»
інноваційного освітнього проекту «Я
досліджую Рівненщину».

07.05

Гавлітіна Т. М.

Підготовлено посібник.

07.05

Давидюк Н. Ю.
Шишолік Л. А.

Поширення
кращих
педагогічних
практик
упровадження STEM-освіти в
області.

14.05

Пустовіт Г. П.,
Гуцман С. В.

Бази та банки
Рівненщину.
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даних

про

22.

16.05

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

Практичний семінар із теми «Моделювання
та проектування методологічної культури
вчителя в системі сучасної шкільної освіти».

Оволодіння
теоретичними
знаннями
і
практичними
навичками щодо моделювання
методологічної
культури
вчителя у системі сучасної
шкільної освіти.
Поширення
кращих
педагогічних
практик
упровадження STEM-освіти в
області.
Ухвала
звітів
дослідноекспериментальної
роботи
експериментів.

23.

Підсумки фестивалю «STEM-весна – 2019»
«круглий стіл» із теми «STEM-весна – 2019:
результати, надбання, перспективи».

31.05

Давидюк Н. Ю.

24.

Засідання експертної комісії з інноваційної
освітньої діяльності:
- звіт І етапу (пошуково-організаційний)
експерименту
з
теми
«Технологія
колективного музикування як спосіб
самовираження
учнів
у
музичній
діяльності»;
звіт
ІІІ
етапу
(формувальний)
експерименту з теми «Психологічні засади
розвитку професіоналізму педагогічних
працівників в умовах післядипломної
педагогічної освіти».
Теоретико-методологічний
семінар
інноваційно-дослідницького проекту з теми
«Психологічні засади розвитку соціальних
компетентностей педагогічних працівників
в умовах Нової української школи».
Засідання ТНДК із апробації програми
«Нова українська школа у поступі до
цінностей» (на базі Птицької ЗОШ І-ІІ ст.
Дубенського району).

08.06

Гавлітіна Т. М.

12.06

Гавлітіна Т. М.

Концепція дослідження.

19.06

Гавлітіна Т. М.,
Гуцман С. В.

Регіональний
компонент
програми виховання в НУШ.

Теоретико-методологічний
семінар
інноваційного освітнього проекту з теми

20.06

Гавлітіна Т. М.,
Люшин М. О.

Обговорення та розроблення
концепції дослідження.

25.

26.

27.
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28.

29.

30.

31.

32.

«Теоретичне
обґрунтування
новизни
дослідження
авторських
педагогічних
систем та моделей закладів загальної
середньої освіти».
Засідання ТНДК із теми «Стан та
діагностичний інструментарій дослідження
Рівненщини» інноваційного освітнього
проекту «Я досліджую Рівненщину».
Засідання ТНДК із апробації програми
«Нова українська школа у поступі до
цінностей» (на базі Корецької ЗОШ І – ІІІ
ст. № 1 Корецького району).
Науково-практичний семінар для учасників
експерименту
регіонального
рівня
«Розроблення і впровадження навчальнометодичного
забезпечення
початкової
освіти
в
умовах
реалізації нового
Державного стандарту початкової освіти»
з теми «Стратегії розвитку критичного
мислення в умовах НУШ».
Науково-практичний семінар лабораторії
інноваційних виховних технологій з теми
«Виховні
системи
шкіл-партнерів
у
європейському освітньому просторі» (на
базі Могилянівської ЗОШ І – ІІІ ступенів
Острозького району).
Засідання експертної комісії з інноваційної
освітньої діяльності:
звіт І-ІІ етапів (організаційнопідготовчий,
навчально-методичного
комплексу) регіонального експерименту з
теми «Розроблення та впровадження
навчально-методичного
забезпечення

10.09

Пустовіт Г. П.,
Гуцман С. В.

Методи
та
дослідження.

19.09

Гавлітіна Т. М.,
Гуцман С. В.

Регіональний
компонент
програми виховання в НУШ.

27.09

Мельник Н. А.,
Олійник І. М.

Підготовлено
навчальнопрактичні матеріали з розвитку
критичного мислення в умовах
НУШ.

10.10

Гавлітіна Т. М.,
Гуцман С. В.

Порівняльний аналіз досвіду.

11.10

Гавлітіна Т. М.,

Підготовлено
звіт
за
результатами
дослідноекспериментальної роботи.

Мельник Н. А.,
Олійник І. М.
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методика

початкової освіти в умовах реалізації
Державного стандарту початкової освіти»;
звіт
ІІ
етапу
(адаптаційнокоригуючий)
експерименту
з
теми
«Організаційно-педагогічні
умови
створення системи мультипрофільного
навчання в закладі освіти»;
звіт
ІІ
етапу
(діагностикоконцептуальний) експерименту з теми
«Комплексне
дослідження
системи
виховання
в
учнівській
школі
з
урахуванням
розвитку
європейського
освітнього простору».
33.

34.

35.

36.

Мельник Н. А.

Науково-практичний
семінар
ТНДК
регіонального
експерименту
з
теми
«Фольклорний
танець
як
техніка
самовираження
учнів
у
музичній
діяльності» (на базі ЗОШ І-ІІ ступенів № 16
м. Рівного).
Засідання лабораторії освітніх технологій із
теми «Організаційно-педагогічні умови
здійснення
освітнього
процесу
компетентнісно зорієнтованого розвитку
особистості».
Засідання ТНДК із теми «Проектування
навчально-методичного
комплексу
з
дослідження Рівненщини» інноваційного
освітнього
проекту
«Я
досліджую
Рівненщину».

18.10

Моторна О. С.,
Антонюк Л. В.,
Гумінська О. О.

Розробка техніки фольклорного
танцю учнів.

24.10

Чаюк Т. Л.

Підготовка вісника лабораторії
освітніх технологій.

12.11

Пустовіт Г. П.,
Гуцман С. В.

Навчально-методичний
комплекс.

Науково-практичний
психології освіти

26.11

Гавлітіна Т. М.,
Шестопал І. А.

Психологічний інструментарій.

семінар лабораторії
з теми «Віково-
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

орієнтована модель освітньої діяльності
педагога».
Засідання школи-лабораторії ціннісного
ставлення до праці (на базі Семидубського
ліцею).
Науково-практичний семінар інноваційного
освітнього проекту з теми «Практичне
значення
дослідження
моделювання
авторських
педагогічних
систем
та
моделей».
Координація дослідно-експериментальної
роботи з теми «Розроблення і впровадження
навчально-методичного
забезпечення
інтегрованого курсу «природничі науки»
для 10-11 класів закладів загальної
середньої освіти»
Координація дослідно-експериментальної
роботи з теми «Науково-методичні засади
впровадження фінансової грамотності в
освітній процес закладів освіти».
Координація дослідно-експериментальної
роботи з теми «Стандартизація наскрізної
соціально-психологічної моделі масового
впровадження медіаосвіти у вітчизняну
педагогічну практику».
Координація дослідно-експериментальної
роботи з теми «Теоретико-методологічні
засади моделювання розвитку авторських
шкіл».
Координація дослідно-експериментальної
роботи з теми «Технологія навчання учнів
початкової школи «Розумники» (Smart
Kids)».

11.12

Гавлітіна Т. М.

Впровадження рекомендацій в
освітній процес.

19.12

Гавлітіна Т. М.,
Люшин М. О.

Методи і методика дослідження.

упродовж
року

Шагієва Р. Р.

упродовж
року

Медведчук Л. І.

Розроблення і впровадження
навчально-методичного
забезпечення
інтегрованого
курсу «природничі науки» для
10-11 класів закладів загальної
середньої освіти.
Розроблення та впровадження
навчально-методичного
забезпечення в освітній процес.

упродовж
року згідно з
планом
дослідноексперимент.
роботи
упродовж
року

Мельник Н. А.,
Тимощук О. П.

Підготовка
педпрацівників
експериментальних закладів до
впровадження медіаосвіти.

Гавлітіна Т. М.

Науково-консультативна рада.

упродовж
року

Вєтров І. В.,
Новак Ю. П.

Науково-консультативна рада.
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44.

45.

46.

Координація і проведення дослідноекспериментальної
роботи
з
теми
«Реалізація компетентнісного підходу в
науково-педагогічному проекті «Інтелект
України» на базі закладів загальної
середньої освіти».
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
закладу освіти всеукраїнського рівня).
Координація дослідно-експериментальної
роботи
з
теми
«Розроблення
та
впровадження
навчально-методичного
забезпечення початкової освіти в умовах
реалізації нового Державного стандарту
початкової освіти».

47.

Координація дослідно-експериментальної
роботи Всеукраїнського рівня з теми
«Розроблення та впровадження навчальнометодичного
забезпечення
початкової
освіти
в
умовах
реалізації нового
Державного стандарту початкової освіти».

48.

Координація
інноваційно-дослідницького
проекту з теми «Психологічні засади
розвитку
соціальних
компетентностей
педагогічних працівників в умовах Нової
української школи».
Координація дослідно-експериментальної

49.

упродовж
року згідно з
планом
дослідноексперимент.
роботи
упродовж
року

Мельник Н. А.,
Андрійчук В. В.

Підготовка педпрацівників до
впровадження
науковопедагогічного проекту «Інтелект
України».

Крутова Н. І.,
Гуцман С. В.

Підготовлено
звіт
за
результатами
дослідноекспериментальної роботи.

упродовж
року
згідно з
планом
дослідноексперимент.
роботи
упродовж
року
згідно з
планом
дослідноексперимент.
роботи
упродовж
року

Мельник Н. А.,
Олійник І. М.

Розроблення та впровадження
навчально-методичного
забезпечення початкової освіти.

Мельник Н. А.,
Салтишева В. М.

Розроблення,
апробація
та
впровадження
навчальнометодичного
забезпечення
початкової освіти на базі
чотирьох пілотних закладів
освіти.

Папуша В. В.

Розробка психологічних засад
соціальних компетентностей.

упродовж

Абрамович Т. В.,

Підготовка науково-методичних
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50.

51.

52.

53.

54.

роботи з теми «Науково-методичні основи
психологічної підготовки вчителя до
забезпечення освітнього процесу в умовах
реалізації Концепції «Нова українська
школа».
Координація дослідно-експериментальної
роботи з теми «Науково-методичні засади
створення моделі психолого-педагогічної та
соціальної реабілітації й інтеграції дітей з
загальними розладами розвитку (спектр
аутизму)» на базі Клеванської спеціальної
загальноосвітньої
школи-інтернат
І-ІІ
ступенів, експериментального навчального
закладу всеукраїнського рівня.
Координація дослідно-експериментальної
роботи з теми «Комплексне дослідження
системи виховання в українській школі з
урахуванням
розвитку
європейського
освітнього простору».
Координація дослідно-експериментальної
роботи з теми «Організаційно-педагогічні
умови
створення
системи
мультипрофільного навчання в закладі
освіти».
Координація дослідно-експериментальної
роботи з теми «Психологічні засади
розвитку професіоналізму педагогічних
працівників в умовах післядипломної
педагогічної освіти».
Координація дослідно-експериментальної
роботи з теми «Технологія колективного
музикування як спосіб самовираження учнів

року

Шестопал І. А.

упродовж
року

Козак Р. С.

упродовж
року

Гавлітіна Т. М.

Розробка системи виховання
ціннісного
ставлення
в
освітньому просторі.

упродовж
року
згідно з
планом
дослідноексперимент.
роботи
упродовж
року

Мельник Н. А.,
Люшин М. О.,
Ніколайчук Т. А.

Створення
системи
мультипрофільного навчання в
закладі освіти

Гавлітіна Т. М.,
Антонюк Л. В.

Модель
професіоналізму
педагогічних
працівників
післядипломної освіти.

упродовж
року

Гумінська О. О.,
Моторна О. С.

Упровадження
технології
колективного музикування в
закладах освіти.
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рекомендацій
психологічної
підготовки
вчителя
до
забезпечення
освітнього
процесу в умовах реалізації
Концепції.
Розробка моделі психологопедагогічної
та
соціальної
реабілітації та інтеграції.

55.

1.

2.

3.

4.

у музичній діяльності».
Координація дослідно-експериментальної
упродовж
Паніна Л. А.,
Розробка
технології
роботи
з
теми
«Компетентнісно
року
Чаюк Т. С.
компетентнісно зорієнтованого
зорієнтована
технологія
розвитку
розвитку особистості.
особистості в контексті Нової української
школи» (14 закладів освіти регіонального
рівня).
5. Моніторинг та експертиза якості освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання
5.1. Моніторинг якості освіти
Моніторинг стану забезпечення посадами
15.06
Абрамович Т. В., Аналіз
стану
забезпечення
(ставками)
практичних
психологів
і
15.10
Прокопчук Н. В.
посадами
практичних
соціальних педагогів закладів освіти
психологів
і
соціальних
області.
педагогів
закладів
освіти
області.
Моніторинг
ефективності
діяльності
25.06
Прокопчук Н. В., Підсумковий
лист
щодо
керівників психологічних служб районних,
Абрамович Т. В.
ефективності
діяльності
міських методичних кабінетів, об’єднаних
керівників психологічних служб
територіальних громад.
районних, міських методичних
кабінетів,
об’єднаних
територіальних громад..
Супровід інформаційного середовища сайту
постійно
Опольський І. В.
Організація
PR-кампанії.
інституту в розділах «Моніторинг якості
Забезпечення інформаційного
освіти».
супроводу
та
ефективної
діяльності роботи методичної
служби з питань моніторингу
якості освіти.
Навчально-методичні
вебінари
для
згідно з
Опольський І. В., Забезпечення поінформованості
спеціалістів відділів, управлінь освіти наказом МОН методисти кабінету спеціалістів
ВУО
РДА,
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст
України,
ВКРМОП, ОТГ актуальною
обласного значення, методистів районних,
листами
інформацією щодо проведення
міських методичних кабінетів, органів
УЦОЯО,
моніторингових
досліджень
управління освітою ОТГ із тем актуальних
ЛРЦОЯО
якості освіти; забезпечення
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моніторингових досліджень.

5.

Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
керівників,
педагогічних
працівників
закладів освіти, випускників із теми
«Міжнародне порівняльне моніторингове
дослідження
PISA
(Programme
for
International Student Assessment)».

постійно

6.

Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
керівників,
педагогічних
працівників
закладів освіти, випускників із теми
«Моніторинг якості освіти: національне
моніторингове
дослідження
якості
початкової освіти».

постійно

оперативного
зворотного
зв’язку.
Підвищення фахового рівня
освітян із питань моніторингу
якості освіти.
Опольський І. В.
Виконання замовлення МОН
України
щодо
участі
у
міжнародних порівняльних та
національних моніторингових
дослідженнях якості освіти.
Забезпечення ефективної PRкампанії у Рівненській області
щодо питань організації та
проведення
міжнародного
порівняльного моніторингового
дослідження якості освіти PISA2018;
забезпечення
оперативного
зворотного
зв’язку.
Підвищення фахового рівня
вчителів із питань моніторингу
якості освіти.
Опольський І. В., Виконання замовлення МОН
методисти кабінету України
щодо
участі
у
національних моніторингових
дослідженнях якості освіти.
Забезпечення ефективної PRкампанії у Рівненській області
щодо питань організації та
проведення
національного
моніторингового дослідження
якості
початкової
освіти;
забезпечення
оперативного
зворотного зв’язку.
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7.

8.

9.

Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
керівників,
педагогічних
працівників
закладів освіти, випускників із теми
«Інструктивно-методичні наради, навчальні
семінари, вебінари з питань організації та
проведення ЗНО, експертизи якості освіти
та моніторингу якості освіти у 2018-2019
навчальному році».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів
рад
міст
обласного
підпорядкування, методистів районних,
міських методичних кабінетів, органів
управління освітою ОТГ, керівників,
педагогічних працівників закладів освіти,
випускників із теми «Моніторинг якості
освіти
від
УЦОЯО:
Сертифікація
педагогічних працівників».
Організація та проведення міжнародних
порівняльних моніторингових досліджень
якості освіти. PISA-2018: PR-кампанія. IV
етап.

постійно

постійно

згідно з
наказом
МОН,
листами
ІМЗО,
УЦОЯО,
ЛРЦОЯО

Підвищення фахового рівня
вчителів із питань моніторингу
якості освіти.
Опольський І. В., Забезпечення поінформованості
методисти кабінету освітянської спільноти, зокрема
відповідальних
у
районах,
містах, ОТГ, закладах освіти
про проведення інструктивнометодичних нарад, навчальних
семінарів,
вебінарів
з
актуальних питань ЗНО, ЕЯО та
МЯО.
Підвищення фахового рівня з
питань
організації
та
проведення ЗНО, ЕЯО, МЯО.
Опольський І. В., Забезпечення ефективної PRметодисти кабінету кампанії у Рівненській області
щодо вказаного питання.
Забезпечення поінформованості
освітянської спільноти щодо
актуальних питань організації та
проведення
сертифікації
педагогічних
працівників;
забезпечення
оперативного
зворотного зв’язку.
Опольський І. В., Виконання замовлення МОН
методисти кабінету України
щодо
участі
у
міжнародних порівняльних та
національних моніторингових
дослідженнях якості освіти.
Забезпечення поінформованості
закладів освіти Рівненської
області щодо умов, формату,
термінів
проведення
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10.

Організація та проведення національних
моніторингових досліджень.

11.

Організація та проведення національного
моніторингового
дослідження
якості
початкової освіти «Стан сформованості
читацької та математичної компетентностей
випускників початкової школи».

12.

Організація та проведення регіональних
моніторингових досліджень.

1.

2.

3.

згідно з
наказом
МОН,
листами
ІМЗО,
УЦОЯО,
ЛРЦОЯО
згідно з
наказом
МОН,
листами
ІМЗО,
УЦОЯО,
ЛРЦОЯО
згідно з
наказом УОН
РОДА,
листами ВУО

міжнародного моніторингового
дослідження
PISA-2018
в
Україні.
Опольський І. В., Виконання замовлення МОН
методисти кабінету України
щодо
участі
у
національних моніторингових
дослідженнях якості освіти.

Опольський І. В., Виконання замовлення МОН
методисти кабінету України
щодо
участі
у
національних моніторингових
дослідженнях якості освіти в
частині моніторингу якості
початкової освіти.

Опольський І. В., Виконання замовлення УОН
методисти кабінету РОДА, РОІППО, ВУО РДА,
органів управління освітою ОТГ
тощо
щодо
участі
у
регіональних
моніторингових
дослідженнях якості освіти.
5.2. Експертно-аналітична діяльність. Апробація навчальної літератури
Апробація та узагальнення результатів відповідно до
Пекарська Л. В.,
Апробація та узагальнення
апробації підручників із математики.
наказів МОН,
Мельник Г. М.
результатів
апробації
листів ІМЗО
підручників із математики.
Експертиза навчальних програм закладів
05.06
Давидюк Н. Ю.
Встановлення
відповідності
позашкільної освіти для подання на розгляд
поданих програм вимогам, які
науково-методичної ради інституту.
визначені
нормативними
документами.
Супровід мережевої методичної спільноти
постійно
Опольський І. В., Організація
PR-кампанії.
«Спільнота методистів, які відповідають за
методисти кабінету Забезпечення
ефективної
організацію та проведення моніторингових
діяльності роботи методичної
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досліджень, експертизи якості освіти та
зовнішнього незалежного оцінювання».
4.

Супровід інформаційного середовища сайту
інституту в розділах «Експертиза якості
освіти».

постійно

5.

Навчально-методичні
вебінари
для
спеціалістів відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст
обласного значення, методистів районних,
міських методичних кабінетів, органів
управління освітою ОТГ із актуальних тем
експертизи якості освіти.

згідно з
наказом МОН
України,
листами
УЦОЯО,
ІМЗО,
ЛРЦОЯО,
УОН РОДА

6.

Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
керівників,
педагогічних
працівників
закладів освіти, випускників із теми
«Інструктивно-методичні наради, навчальні
семінари, вебінари з питань організації та
проведення ЗНО, експертизи якості освіти

постійно

служби
з
питань
ЗНО,
експертизи
якості
освіти,
моніторингу якості освіти.
Опольський І. В.
Організація
PR-кампанії.
Забезпечення інформаційного
супроводу
та
ефективної
діяльності роботи методичної
служби з питань моніторингу
якості освіти.
Опольський І. В., Виконання замовлення МОН
методисти кабінету України щодо організації та
проведення
процедур
експертизи якості освіти.
Забезпечення поінформованості
спеціалістів
ВУО
РДА,
ВКРМОП, ОТГ актуальною
інформацією щодо проведення
експертизи
якості
освіти;
забезпечення
оперативного
зворотного зв’язку.
Підвищення фахового рівня з
питань
організації
та
проведення
процедур
експертизи якості освіти.
Опольський І. В., Забезпечення ефективної PRметодисти кабінету кампанії у Рівненській області
щодо вказаного питання.
Забезпечення поінформованості
освітянської спільноти, зокрема
відповідальних
у
районах,
містах, ОТГ, закладах освіти
про проведення інструктивнометодичних нарад, навчальних
семінарів,
вебінарів
з
188

та моніторингу якості освіти у навчальному
році».

7.

Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
керівників,
педагогічних
працівників
закладів освіти, випускників із теми
«Експертиза якості освіти: підготовка
експертів – кандидатів у вчителіекзаменатори ЗНО з української мови та
літератури».

постійно

8.

Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
керівників,
педагогічних
працівників
закладів освіти, випускників із теми
«Експертиза якості освіти: апробація
тестових завдань для наповнення банку
тестів Українського центру оцінювання
якості освіти».

постійно

актуальних питань ЗНО, ЕЯЯО
та МЯО.
Виконання замовлення МОН
України щодо організації та
проведення ЗНО-2019 в частині
навчання
педагогічних
працівників, які забезпечують
роботу пунктів тестування під
час проведення ЗНО.
Опольський І. В.
Забезпечення ефективної PRкампанії у Рівненській області
щодо вказаного питання.
Забезпечення поінформованості
освітян
щодо
здійснення
процедур експертизи якості
освіти в частині підготовки
експертів
–
вчителівекзаменаторів, яких планується
залучати до перевірки відкритої
частини робіт учасників ЗНО з
української мови і літератури;
забезпечення
оперативного
зворотного зв’язку.
Опольський І. В., Забезпечення ефективної PRметодисти кабінету кампанії у Рівненській області
щодо вказаного питання.
Забезпечення поінформованості
освітян
щодо
здійснення
процедур експертизи якості
освіти в частині апробації
тестових завдань; забезпечення
оперативного
зворотного
зв’язку.
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9.

10.

11.

Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
керівників,
педагогічних
працівників
закладів освіти, випускників із теми
«Експертиза якості освіти: експертиза
електронних версій підручників для учнів 2,
6 та 11 класів ЗЗСО».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
керівників,
педагогічних
працівників
закладів освіти, випускників із теми
«Експертиза якості освіти: підготовка
експертів – вчителів-екзаменаторів з
англійської мови».

постійно

Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
керівників,
педагогічних
працівників
закладів освіти, випускників із теми
«Експертиза якості освіти: підготовка
експертів – вчителів-екзаменаторів з
математики».

постійно

постійно

Козловська С. С., Забезпечення ефективної PRметодисти кабінету кампанії у Рівненській області
щодо вказаного питання.
Забезпечення поінформованості
освітян
щодо
здійснення
процедур експертизи якості
освіти в частині експертизи
електронних версій підручників;
забезпечення
оперативного
зворотного зв’язку.
Вавуліч В. А.
Забезпечення ефективної PRкампанії у Рівненській області
щодо вказаного питання.
Забезпечення поінформованості
освітян
щодо
здійснення
процедур експертизи якості
освіти в частині підготовки
експертів
–
вчителівекзаменаторів, яких планується
залучати до перевірки відкритої
частини робіт учасників ЗНО з
англійської мови; забезпечення
оперативного
зворотного
зв’язку.
Опольський І. В.
Забезпечення ефективної PRкампанії у Рівненській області
щодо вказаного питання.
Забезпечення поінформованості
освітян
щодо
здійснення
процедур експертизи якості
освіти в частині підготовки
експертів
–
вчителівекзаменаторів, яких планується
залучати до перевірки відкритої
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12.

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.

згідно з
листами
ЛРЦОЯО

Опольський І. В.

13.

Підготовка
експертів
з
математики.
Навчальний семінар для кандидатів у
вчителі-екзаменатори, які перевіряють
відкриту частину робіт учасників ЗНО з
математики.

згідно з
листами
ЛРЦОЯО

Опольський І. В.
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частини робіт учасників ЗНО з
математики;
забезпечення
оперативного
зворотного
зв’язку.
Виконання замовлення МОН
України щодо організації та
проведення ЗНО-2019 в частині
навчання
педагогічних
працівників, які забезпечують
роботу пунктів тестування під
час проведення ЗНО.
Виконання замовлення УЦОЯО,
ЛРЦОЯО, УОН РОДА щодо
навчання
кандидатів
в
екзаменатори з української мови
та літератури.
Підвищення фахового рівня
вчителів із питань підготовки
вчителя та учня до виконання
тестових завдань.
Виконання замовлення МОН
України щодо організації та
проведення ЗНО-2018 в частині
навчання
педагогічних
працівників, які забезпечують
роботу пунктів тестування під
час проведення ЗНО.
Виконання замовлення УЦОЯО,
ЛРЦОЯО, УОН РОДА щодо
навчання
кандидатів
в
екзаменатори з математики.
Підвищення фахового рівня
вчителів із питань підготовки
вчителя та учня до виконання

14.

Підготовка експертів з англійської мови.
Навчальний семінар для кандидатів у
вчителі-екзаменатори, які перевіряють
відкриту частину робіт учасників ЗНО з
англійської мови.

згідно з
листами
ЛРЦОЯО

15.

Експертиза електронних версій проектів
підручників для учнів 2, 6, 11 класів
закладів загальної середньої освіти, що
будуть
подаватися
для
проведення
конкурсного відбору.

згідно з
наказом
МОН,
листами
ІМЗО

16.

Організація
(апробації)
наповнення
УЦОЯО.

згідно з
листом
ЛРЦОЯО

та проведення експертизи
тестових
завдань
для
банку тестових
завдань

тестових завдань.
Опольський І. В.
Виконання замовлення МОН
України щодо організації та
проведення ЗНО-2018 в частині
навчання
педагогічних
працівників, які забезпечують
роботу пунктів тестування під
час проведення ЗНО.
Виконання замовлення УЦОЯО,
ЛРЦОЯО, УОН РОДА щодо
навчання
кандидатів
в
екзаменатори з англійської
мови.
Підвищення фахового рівня
вчителів із питань підготовки
вчителя та учня до виконання
тестових завдань.
Козловська С. С. Виконання замовлення МОН,
ІМЗО
щодо
проведення
процедур експертизи якості
освіти в частині експертизи
(апробації) електронних версій
проектів підручників.
Підвищення фахового рівня
вчителів із питань здійснення
процедур експертизи.
Опольський І. В., Виконання замовлення МОН,
методисти кабінету УЦОЯО щодо проведення ЗНО
в частині здійснення експертизи
(апробації) тестових завдань для
наповнення
банку
тестів
УЦОЯО.
Підвищення фахового рівня із
питань підготовки вчителя та
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17.

Організація роботи експертів, які беруть
участь у розробці порогу «склав/не склав» з
української мови та літератури в ЛРЦОЯО
та УЦОЯО. Пробне тестування. Основна та
додаткова сесії.

згідно з
листами
ЛРЦОЯО

18.

Організація та проведення експертизи
відкритої частини робіт учасників ЗНО з
української мови та літератури. Робота
пункту перевірки.

26.05 – 06.06.

19.

Інформаційно-аналітичний
вісник
«Експертиза електронних версій проектів
підручників для учнів 2, 6, 11 класів
закладів загальної середньої освіти».

до 19.07

20.

Організація роботи щодо он-лайн-реєстрації
експертів – кандидатів в екзаменатори, які
перевірятимуть відкриту частину робіт
учасників ЗНО:
- з української мови та літератури;

згідно з
листами
ЛРЦОЯО

учня до виконання тестових
завдань.
Опольський І. В., Виконання замовлення МОН,
методисти кабінету УЦОЯО щодо проведення ЗНО
в частині здійснення експертизи
тестових
завдань,
зокрема
визначення порогу «склав/не
склав» під час проведення
пробного ЗНО.
Підвищення фахового рівня із
питань підготовки вчителя та
учня до виконання тестових
завдань.
Опольський І. В.
Виконання замовлення МОН
України щодо організації та
проведення ЗНО-2019 в частині
навчання
педагогічних
працівників, які забезпечують
роботу пунктів тестування під
час проведення ЗНО.
Козловська С. С. Виконання замовлення МОН,
ІМЗО
щодо
проведення
процедур експертизи якості
освіти в частині експертизи
(апробації) електронних версій
проектів підручників.
Підвищення фахового рівня
вчителів із питань здійснення
процедур експертизи.
Опольський І. В.
Виконання замовлення МОН
України щодо організації та
проведення ЗНО-2019 в частині
навчання
педагогічних
працівників, які забезпечують
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-

1.

2.

3.

англійської мови;
математики.

роботу пунктів тестування під
час проведення ЗНО.
Здійснення перевірки відкритої
частини сертифікаційних робіт
учасників ЗНО з української
мови та літератури, англійської
мови, математики.

5.3. Зовнішнє незалежне оцінювання
Супровід мережевої методичної спільноти
постійно
Опольський І. В., Організація
PR-кампанії.
«Спільнота методистів, які відповідають за
методисти кабінету Забезпечення
ефективної
організацію та проведення моніторингових
діяльності роботи методичної
досліджень, експертизи якості освіти та
служби
із
питань
ЗНО,
зовнішнього незалежного оцінювання».
експертизи
якості
освіти,
моніторингу якості освіти.
Супровід інформаційного середовища сайту
постійно
Опольський І. В.
Організація
PR-кампанії.
інституту в розділах «Зовнішнє незалежне
Забезпечення інформаційного
оцінювання».
супроводу
та
ефективної
діяльності роботи методичної
служби із питань моніторингу
якості освіти.
Навчально-методичні
вебінари
для
згідно з
Опольський І. В., Виконання замовлення МОН
спеціалістів відділів, управлінь освіти
листами
методисти кабінету України щодо організації та
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст
УЦОЯО,
проведення
процедур
обласного значення, методистів районних,
ЛРЦОЯО,
зовнішнього
незалежного
міських методичних кабінетів, органів УОН РОДА
оцінювання, зкрема ДПА у
управління освітою ОТГ із актуальних тем
формі ЗНО.
зовнішнього незалежного оцінювання.
Забезпечення поінформованості
спеціалістів
ВУО
РДА,
ВКРМОП, ОТГ актуальною
інформацією щодо проведення
експертизи
якості
освіти;
забезпечення
оперативного
зворотного зв’язку.
Підвищення фахового рівня із
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4.

Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
керівників,
педагогічних
працівників
закладів освіти, випускників із теми
«Вступна кампанія до
закладів вищої
освіти України у 2019 році».

постійно

5.

Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
керівників,
педагогічних
працівників
закладів овіти, випускників із теми
«Зовнішнє незалежне оцінювання у 2019
році: ДПА у формі ЗНО у закладах ЗСО,
ПТО та ВНЗ І-ІІ р.а.».

постійно

6.

Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
керівників,
педагогічних
працівників
закладів освіти, випускників із теми
«Підготовка до ЗНО: база тестових завдань.

постійно

питань
організації
та
проведення
процедур
експертизи якості освіти.
Опольський І. В., Організація та проведення в
методисти кабінету Рівненській області PR-кампанії
щодо вказаного питання.
Забезпечення поінформованості
освітян щодо вступної кампанії
в частині здійснення процедур
зовнішнього
незалежного
оцінювання;
забезпечення
оперативного
зворотного
зв’язку.
Опольський І. В., Організація та проведення в
методисти кабінету Рівненській області PR-кампанії
щодо вказаного питання.
Забезпечення поінформованості
освітян, учнів, їх батьків щодо
здійснення
процедур
зовнішнього
незалежного
оцінювання
(державної
підсумкової атестації у формі
зовнішнього
незалежного
оцінювання);
забезпечення
оперативного
зворотного
зв’язку.
Опольський І. В.
Організація та проведення в
Рівненській області PR-кампанії
щодо вказаного питання.
Забезпечення поінформованості
освітян, учнів щодо здійснення
процедур
зовнішнього
незалежного
оцінювання
в
частині
підготовки
до
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Тренувальне on-line тестування».

7.

8.

9.

Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
керівників,
педагогічних
працівників
закладів освіти, випускників із теми
«Інструктивно-методичні наради, навчальні
семінари, вебінари з питань організації та
проведення ЗНО, експертизи якості освіти
та моніторингу якості освіти у 2018-2019
навчальному році».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
керівників,
педагогічних
працівників
закладів освіти, випускників із теми
«Пробне зовнішнє незалежне оцінювання у
2019 році».

постійно

Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
керівників,
педагогічних
працівників
закладів освіти, випускників із теми «ЗНО:
українська
література.
Учням.

постійно

постійно

проведення ЗНО; забезпечення
оперативного
зворотного
зв’язку.
Опольський І. В., Забезпечення ефективної PRметодисти кабінету кампанії у Рівненській області
щодо вказаного питання.
Забезпечення поінформованості
освітянської спільноти, зокрема
відповідальних
у
районах,
містах, ОТГ, закладах освіти
про проведення інструктивнометодичних нарад, навчальних
семінарів,
вебінарів
з
актуальних питань ЗНО, ЕЯО та
МЯО.
Опольський І. В., Організація та проведення в
методисти кабінету Рівненській області PR-кампанії
щодо вказаного питання.
Забезпечення поінформованості
освітян, учнів щодо здійснення
процедур
зовнішнього
незалежного
оцінювання
в
частині
підготовки
до
проведення пробного ЗНО;
забезпечення
оперативного
зворотного зв’язку.
Опольський І. В.
Організація
та
проведення
ефективної
PR-кампанії
у
Рівненській
області
щодо
вказаного питання.
Забезпечення поінформованості
освітянської спільноти, учнів
щодо
здійснення
процедур
зовнішнього
незалежного
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Письменники, яких не вивчають у школі».

10.

11.

Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
керівників,
педагогічних
працівників
закладів освіти, випускників із теми «Вступ
до магістратури у 2019 році: за
спеціальностями 081 «Право» та 293
«Міжнародне право»; 027 «Музеєзнавство,
пам’яткознавство»,
028
«Менеджмент
соціокультурної
діяльності»,
029
«Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа» галузі знать 02 «Культура і».
Інструктивно-методичні
наради
для
головних спеціалістів, відділів, управлінь
освіти райдержадміністрацій, виконавчих
комітетів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, представників ОТГ, ПТНЗ, ВНЗ ІІІ р. а., закладів ЗСО обласного
підпорядкування із питань організації та
проведення ЗНО.

постійно

оцінювання
в
частині
підготовки
до
проведення
пробного ЗНО; забезпечення
оперативного
зворотного
зв’язку.
Опольський І. В., Організація та проведення в
методисти кабінету Рівненській області PR-кампанії
щодо вказаного питання.
Забезпечення поінформованості
освітян,
абітурієнтів
щодо
здійснення процедур вступу до
магістратури у 2019 році за
технологією
зовнішнього
незалежного
оцінювання;
забезпечення
оперативного
зворотного зв’язку.

згідно з
листом
ЛРЦОЯО

Опольський І. В.
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Виконання замовлення МОН
України щодо організації та
проведення ЗНО-2019 в частині
навчання
педагогічних
працівників, які забезпечують
роботу пунктів тестування під
час проведення ЗНО.
Забезпечення поінформованості
спеціалістів
ВУО
РДА,
ВКРМОП, ОТГ актуальною
інформацією щодо проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання;
забезпечення
оперативного
зворотного
зв’язку.

12.

Організація і проведення PR-кампанії щодо
умов, формату проведення ЗНО-2019
(Наказ УОН РОДА та ЛРЦОЯО від
03.10.2018 № 362/123-о).

за окремим
планом,
згідно з
листами
ЛРЦОЯО

13.

Організація та проведення пробного
зовнішнього
незалежного
оцінювання
навчальних досягнень випускників закладів
системи загальної середньої освіти в 2019
році (наказ УЦОЯО). Реєстрація учасників.

08.01 – 31.01

14.

Організація роботи з питань реєстрації
учасників ЗНО-2019.
Організація
роботи
інформаційноконсультаційного пункту на базі кабінету

05.02 – 25.03

Підвищення фахового рівня із
питань
організації
та
проведення
процедур
експертизи якості освіти.
Опольський І. В., Виконання замовлення МОН
методисти кабінету щодо організації та проведення
ЗНО-2019.
Організація ефективної PRкампанії щодо умов, формату
проведення
ЗНО-2019.
Підвищення фахового рівня та
забезпечення поінформованості
спеціалістів
ВУО
РДА,
ВКРМОП, ОТГ актуальною
інформацією щодо проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання;
забезпечення
оперативного
зворотного
зв’язку.
Опольський І. В., Виконання замовлення МОН
методисти кабінету щодо організації та проведення
ЗНО-2019 в частині пробного
ЗНО.
Організація ефективної PRкампанії щодо умов, формату
проведення ЗНО-2019, зокрема
пробного ЗНО; сприяння у
реєстрації
учасників;
забезпечення
оперативного
зворотного зв’язку.
Опольський І. В., Виконання замовлення МОН
методисти кабінету щодо організації та проведення
ЗНО-2019 в частині пробного
ЗНО.
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для реєстрації учасників ЗНО-2019.

15.

Організація та проведення пробного
зовнішнього
незалежного
оцінювання
навчальних досягнень випускників закладів
системи загальної середньої освіти в 2019
році
(наказ
УЦОЯО).
Проведення
тестування.

24.03,
31.03

16.

Навчальні семінари для педагогічних
працівників,
які
працюватимуть
інструкторами під час проведення пробного
ЗНО-2019.

згідно з
листами
ЛРЦОЯО

17.

Інструктивно-методична
нарада
для
керівників пунктів пробного тестування.

згідно з
листами
ЛРЦОЯО

18.

Інструктивно-методична
нарада
для
помічників керівників пунктів пробного
тестування.

згідно з
листами
ЛРЦОЯО

Організація ефективної роботи
пунктів реєстрації у Рівненській
області;
надання
їм
консультацій.
Опольський І. В., Виконання замовлення МОН
методисти кабінету щодо організації та проведення
ЗНО-2019 в частині пробного
ЗНО.
Організація ефективної PRкампанії щодо умов, формату
проведення ЗНО-2019, зокрема
пробного ЗНО; ознайомлення
учасників із процедурою.
Опольський І. В., Виконання замовлення МОН
методисти кабінету України щодо організації та
проведення ЗНО-2019 в частині
навчання
педагогічних
працівників, які забезпечують
роботу пунктів тестування під
час проведення пробного ЗНО.
Опольський І. В.
Виконання замовлення МОН
України щодо організації та
проведення ЗНО-2019 в частині
навчання
педагогічних
працівників, які забезпечують
роботу пунктів тестування під
час проведення ЗНО.
Опольський І. В.
Виконання замовлення МОН
України щодо організації та
проведення ЗНО-2019 в частині
навчання
педагогічних
працівників, які забезпечують
роботу пунктів тестування під
час проведення ЗНО.
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19.

Організація та проведення основної сесії
зовнішнього
незалежного
оцінювання
навчальних досягнень випускників закладів
системи загальної середньої освіти в 2019
році (Наказ УОН РОДА та ЛРЦОЯО від
03.10.2018 № 362/123-о).

20.

Організація та проведення додаткової сесії
зовнішнього
незалежного
оцінювання
навчальних досягнень випускників закладів
системи загальної середньої освіти в 2019
році (Наказ УОН РОДА та ЛРЦОЯО від
03.10.2018 №
362/123-о).
Реєстрація
учасників.
Навчальні семінари для педагогічних
працівників,
які
працюватимуть
інструкторами,
черговими
під
час
проведення сертифікаційного ЗНО-2019.

21.

21.05,
23.05,
27.05,
28.05,
30.05,
04.06,
06.06,
11.06,
13.06.
згідно з
наказом
УЦОЯО

Опольський І. В., Виконання замовлення МОН
методисти кабінету України щодо організації та
проведення
ЗНО-2019
(державної
підсумкової
атестації у формі зовнішнього
незалежного оцінювання).

згідно з
листами
ЛРЦОЯО

Опольський І. В., Виконання замовлення МОН
методисти кабінету України щодо організації та
проведення ЗНО-2019 в частині
навчання
педагогічних
працівників, які забезпечують
роботу пунктів тестування під
час проведення ЗНО.
Опольський І. В.
Виконання замовлення МОН
України щодо організації та
проведення ЗНО-2019 в частині
навчання
педагогічних
працівників, які забезпечують
роботу пунктів тестування під
час проведення ЗНО.
Опольський І. В.
Виконання замовлення МОН
України щодо організації та
проведення ЗНО-2019 в частині
навчання
педагогічних

22.

Інструктивно-методична
нарада
для
керівників
пунктів
сертифікаційного
тестування.

згідно з
листами
ЛРЦОЯО

23.

Інструктивно-методична
нарада
уповноважених осіб УЦОЯО.

згідно з
листами
ЛРЦОЯО

для

Опольський І. В., Виконання замовлення МОН
методисти кабінету України щодо організації та
проведення ЗНО-2019.
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24.

Інструктивно-методична
нарада
для
помічників
керівників
пунктів
сертифікаційного тестування.

25.

Організація і проведення PR-кампанії щодо
умов, формату проведення ЗНО-2020
(Наказ УОН РОДА та ЛРЦОЯО).

26.

Організація та проведення навчальних
семінарів для вчителів української мови та
літератури закладів загальної середньої
освіти із питань підготовки до проведення
державної підсумкової атестації у формі
зовнішнього
незалежного
оцінювання
«Підготовка вчителя та учня до виконання

працівників, які забезпечують
роботу пунктів тестування під
час проведення ЗНО.
згідно з
Опольський І. В.
Виконання замовлення МОН
листами
України щодо організації та
ЛРЦОЯО
проведення ЗНО-2019 в частині
навчання
педагогічних
працівників, які забезпечують
роботу пунктів тестування під
час проведення ЗНО.
за окремим
Опольський І. В., Виконання замовлення МОН
планом,
методисти кабінету щодо організації та проведення
згідно з
ЗНО-2020.
листами
Організація ефективної PRЛРЦОЯО
кампанії щодо умов, формату
проведення
ЗНО-2020.
Підвищення фахового рівня та
забезпечення поінформованості
спеціалістів
ВУО
РДА,
ВКРМОП, ОТГ, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ
р. а., закладів ЗСО обласного
підпорядкування
актуальною
інформацією щодо проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання;
забезпечення
оперативного
зворотного
зв’язку.
згідно з
Опольський І. В.
Виконання замовлення МОН
листами ВУО,
України щодо організації та
РММК, ОТГ
проведення ЗНО-2020 в частині
навчання
педагогічних
працівників, які забезпечують
роботу пунктів тестування під
час проведення ЗНО.
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27.

28.

29.

30.

тестових завдань у форматі зовнішнього
незалежного оцінювання».
Організація та проведення пробного
зовнішнього
незалежного
оцінювання
навчальних
досягнень
випускників
навчальних закладів системи загальної
середньої освіти в 2020 році (наказ УЦОЯО
про проведення пробного зовнішнього
незалежного оцінювання в 2020 році).
PR-кампанія.
Реєстрація учасників.
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
керівників,
педагогічних
працівників
закладів освіти, випускників із теми
«Вступна кампанія до закладів
вищої
освіти України у 2020 році».
Загальний форум для спеціалістів відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення,
методистів районних, міських методичних
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
керівників,
педагогічних
працівників
закладів освіти, випускників із теми
«Інструктивно-методичні наради, навчальні
семінари, вебінари з питань організації та
проведення ЗНО, експертизи якості освіти
та моніторингу якості освіти у 2019-2020
навчальному році».
Загальний форум для спеціалістів відділів,

за окремим
планом,
згідно з
листами
ЛРЦОЯО

постійно

постійно

постійно

Опольський І. В., Виконання замовлення МОН
методисти кабінету щодо організації та проведення
ЗНО-2020 в частині пробного
ЗНО.
Організація ефективної PRкампанії щодо умов, формату
проведення ЗНО-2020, зокрема
пробного ЗНО; ознайомлення
учасників із процедурою.
Опольський І. В., Організація та проведення в
методисти кабінету Рівненській області PR-кампанії
щодо вказаного питання.
Забезпечення поінформованості
освітян щодо вступної кампанії
в частині здійснення процедур
зовнішнього
незалежного
оцінювання;
забезпечення
оперативного
зворотного
зв’язку.
Опольський І. В., Забезпечення ефективної PRметодисти кабінету кампанії у Рівненській області
щодо вказаного питання.
Забезпечення поінформованості
освітянської спільноти, зокрема
відповідальних
у
районах,
містах, ОТГ, закладах освіти
про проведення інструктивнометодичних нарад, навчальних
семінарів,
вебінарів
із
актуальних питань ЗНО, ЕЯО та
МЯО.
Опольський І. В., Виконання замовлення МОН
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31.

1.

2.

управлінь освіти райдержадміністрацій,
методисти кабінету щодо організації та проведення
виконкомів рад міст обласного значення,
ЗНО-2019 в частині пробного
методистів районних, міських методичних
ЗНО.
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
Організація ефективної PRкерівників,
педагогічних
працівників
кампанії щодо умов, формату
закладів освіти, випускників із теми
проведення ЗНО-2020, зокрема
«Пробне зовнішнє незалежне оцінювання у
пробного ЗНО; ознайомлення
2020 році».
учасників з процедурою.
Загальний форум для спеціалістів відділів,
постійно
Опольський І. В., Організація та проведення в
управлінь освіти райдержадміністрацій,
методисти кабінету Рівненській області PR-кампанії
виконкомів рад міст обласного значення,
щодо вказаного питання.
методистів районних, міських методичних
Забезпечення поінформованості
кабінетів, органів управління освітою ОТГ,
освітян, учнів, їх батьків щодо
керівників,
педагогічних
працівників
здійснення
процедур
закладів освіти, випускників із теми
зовнішнього
незалежного
«Зовнішнє незалежне оцінювання У 2020
оцінювання;
забезпечення
році: ДПА у формі ЗНО у закладах ЗСО,
оперативного
зворотного
ПТО та ВНЗ І-ІІ р. а.».
зв’язку.
6. Формування єдиного освітнього інформаційного простору
Організаційно-методичний
супровід
упродовж
Люшин М. О.,
Налагодження
оптимальної
мережевих спільнот: директори закладів
року
Климко Л. В.
мережевої взаємодії на основі
ЗСО; члени обласних методичних структур
інформаційних
можливостей
для керівників закладів ЗСО, керівники
освітніх
веб-сайтів,
блогів,
районних, міських методичних структур
соціальних
мереж,
інших
для керівників закладів ЗСО; інтернет-клуб
електронних
ресурсів
як
директорів
закладів
ЗСО
«Нащадки
низьковитратного
й
спадщини В. О. Сухомлинського».
ефективного
інструменту
дисемінаційної діяльності.
Підтримка
мережевих
спільнот
упродовж
Моторна О. С.,
Поширення
інформації
та
педагогічних
працівників
предметів
року
Профорук М. Ю. консультування
з
проблем
художньо-естетичного циклу на веб-порталі
сучасного розвитку освіти,
«Освіта Рівненщини».
новітніх підходів до викладання
предметів
художньоестетичного циклу.
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3.

4.

5.

6.

Наповнення сторінки кафедри філософії,
економіки та менеджменту освіти РОІППО
у
соціальній
мережі
«Facebook»
(https://www.facebook.com/groups/189895571
0327681/).
Наповнення сторінки кафедри педагогіки,
психології та корекційної освіти РОІППО у
соціальній
мережі
«Facebook»
(https://www.facebook.com/groups/).
Супровід мережевої педагогічної спільноти,
що об'єднує вчителів математики районів
(міст) Рівненської області.
Підтримка
сайту
кабінету
фізики
(www.kabfiz-roippo.at.ua)

постійно

постійно

Лютко О. М.,
науковопедагогічні
працівники кафедр
Савчук Л. О.,
науковопедагогічні
працівники кафедр

упродовж
року

Пекарська Л. В.,
Мельник Г. М.

упродовж
року

Трофімчук А. Б.

7.

Забезпечення діяльності інформаційного
середовища сайту інституту.

упродовж
року

Новак Ю. П.

8.

Забезпечення діяльності інформаційноосвітнього середовища веб-порталу «Освіта
Рівненщини» в сфері діяльності Інституту
та координації із методичними службами
районів, міст, ОТГ.

упродовж
року

Лимич М. А.

9.

Створення, підтримка та наповнення
мережевих методичних і педагогічних
спільнот,
складових
освітнього

упродовж
року

Басараба Н. А.,
Лимич М. А.,
Новак Ю. П.,
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Із діяльністю кафедри ФЕМО
РОІППО
періодично
ознайомлюються 600 учасників
групи.
Із діяльністю кафедри ППКО
РОІППО
періодично
ознайомлюються
учасники
групи.
Організація мережевої взаємодії
вчителів математики області та
популяризація нових ідей.
Інформаційно-методичне
забезпечення
педагогічних
працівників.
Забезпечення
стійкого
та
безперебійного функціонування
інформаційно-освітнього
середовища інституту: сайт
РОІППО, веб-портал «Освіта
Рівненщини»,
сайт
дистанційного навчання, канал
YouTube «Кабінет ДО».
Забезпечення
стійкого
та
безперебійного функціонування
інформаційно-освітнього
середовища інституту: сайт
РОІППО, веб-портал «Освіта
Рівненщини»,
сайт
дистанційного навчання, канал
YouTube «Кабінет ДО».
Забезпечення
стійкого
та
безперебійного функціонування
інформаційно-освітнього

регіонального середовища.

працівники
інституту

10.

Супровід
Рівненського
регіонального
центру дистанційної науково-методичної
підтримки
педагогічних
працівників
закладів освіти у міжатестаційний період.

упродовж
року

Мельник Н. А.,
Басараба Н. А.

11.

Оформлення, систематизація, зберігання
відеоматеріалів для поповнення відеотеки.

упродовж
року

Лимич М. А.

12.

Супровід
заходів.

упродовж
року

Лимич М. А.,
Новак Ю. П.

13.

Супровід обласної
школи.

упродовж
року

Кузьмін О. Є.,
Басараба Н. А.,
методисти
РОІППО

науково-методичних

інтернет-

учнівської інтернет-
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середовища інституту: сайт
РОІППО, веб-портал «Освіта
Рівненщини»,
сайт
дистанційного навчання, канал
YouTube «Кабінет ДО».
Забезпечення
стійкого
та
безперебійного функціонування
інформаційно-освітнього
середовища інституту: сайт
РОІППО, веб-портал «Освіта
Рівненщини»,
сайт
дистанційного навчання, канал
YouTube «Кабінет ДО».
Забезпечення
стійкого
та
безперебійного функціонування
інформаційно-освітнього
середовища інституту: сайт
РОІППО, веб-портал «Освіта
Рівненщини»,
сайт
дистанційного навчання, канал
YouTube «Кабінет ДО».
Забезпечення
стійкого
та
безперебійного функціонування
інформаційно-освітнього
середовища інституту: сайт
РОІППО, веб-портал «Освіта
Рівненщини»,
сайт
дистанційного навчання, канал
YouTube «Кабінет ДО».
Забезпечення
стійкого
та
безперебійного функціонування
інформаційно-освітнього
середовища інституту: сайт
РОІППО, веб-портал «Освіта

14.

Забезпечення діяльності інформаційноосвітнього середовища сайту дистанційного
навчання інституту.

упродовж
року

Басараба Н. А.,
Горницька О. В.

15.

Супровід
педагогічної
«Навчаємося з Google».

спільноти

упродовж
року

Тимощук О. П.

16.

Супровід
регіональної
мережевої
педагогічної спільноти «Сервіси Google в
освіті».

упродовж
року

Тимощук О. П.

17.

Супровід мережевої спільноти творчих
вчителів Рівненської області з теми
«Упровадження технологій дистанційного
навчання в практику діяльності закладу
освіти».
Координація створення та вдосконалення
електронних
навчальних
курсів
дистанційного підвищення кваліфікації
керівних та педагогічних працівників.
Консультування педагогічних працівників
закладів освіти області з питань:
- функціонування інформаційно-освітнього
середовища області;
- упровадження технологій дистанційного
навчання в практику діяльності закладу

упродовж
року

Горницька О. В.

упродовж
року

Басараба Н. А.,
Горницька О. В.

18.

19.

упродовж
року

Басараба Н. А.,
Лимич М. А.
Горницька О. В.
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Рівненщини»,
сайт
дистанційного навчання, канал
YouTube «Кабінет ДО».
Забезпечення
стійкого
та
безперебійного функціонування
інформаційно-освітнього
середовища інституту: сайт
РОІППО, веб-портал «Освіта
Рівненщини»,
сайт
дистанційного навчання, канал
YouTube «Кабінет ДО».
Удосконалення інформаційноцифрової
компетентності
педагогічних
працівників
регіону.
Удосконалення інформаційноцифрової
компетентності
педагогічних
працівників
регіону.
Удосконалення інформаційноцифрової
компетентності
педагогічних
працівників
регіону.
Упровадження
технологій
дистанційного
навчання
в
освітню діяльність закладу
освіти.
Упровадження
технологій
дистанційного
навчання
в
освітню діяльність закладу
освіти.

освіти.
20.

Супровід Всеукраїнської групи на Фейсбуці
«Digital Educator Group».

упродовж
року

Тимощук О. П.

21.

Інформаційно-комунікаційний
супровід
підготовки та проведення конкурсів фахової
майстерності педагогічних працівників.

упродовж
року

22.

Науково-методичний супровід спільноти
методистів, які відповідають за роботу з
обдарованими учнями.

упродовж
року

Басараба Н. А.,
Лимич М. А.,
Новак Ю. П.,
працівники
інституту
Кузьмін О. Є.

23.

Наповнення обласної учнівської інтернетшколи:
- завдання для підготовки до ІІІ та ІV
етапів
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад;
- матеріали для самоконтролю;
- завдання для підготовки до І та ІІ етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад та
Всеукраїнських учнівських турнірів;
- завдання для підготовки до ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад та
Міжнародних
мовно-літературних
конкурсів.
Інтернет-фестиваль відеороликів, дослідів
та експериментів із природничих предметів
(хімія, біологія, географія).

24.

Гурова Н. В.
Басараба Н. А.,
методисти
РОІППО

до 05.01
до 15.03
до 15.06
до 15.09
до 05.04
до 05.07

Удосконалення інформаційноцифрової
компетентності
педагогічних
працівників
регіону.
Удосконалення інформаційноцифрової
компетентності
педагогічних
працівників
регіону.
Швидке
інформування
працівників методичних служб
про заходи та результати
роботи.
Забезпечення
стійкого
та
безперебійного функціонування
інформаційно-освітнього
середовища інституту: сайт
РОІППО, веб-портал «Освіта
Рівненщини»,
сайт
дистанційного навчання, канал
YouTube, «Кабінет ДО».

до 05.10
01.11 – 29.11

Лис Ю. В.,
Нестерук Г. О.,
Шагієва Р. Р.,
Басараба Н. А.
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Підвищення рівня володіння та
використання
вчителями
сучасних освітніх технологій;
презентація авторського досвіду
організації навчання хімії в
умовах
Нової
української

Супровід мережевих спільнот методистів,
працівників
ОТГ,
які
здійснюють
методичний супровід освітнього процесу з
природничих предметів, економіки та основ
здоров'я, учителів природничих предметів,
економіки та основ здоров'я.
Методичне
забезпечення
обласної
учнівської інтернет-школи (підготовка та
розміщення олімпіадних завдань).

упродовж
року

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

упродовж
року

27.

Науково-методичний супровід спільноти
завідувачів районних, міських методичних
кабінетів та відповідальних із питань освіти
в об`єднаних територіальних громадах на
веб-порталі «Освіта Рівненщини».

упродовж
року

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

28.

Супровід методичної та педагогічної
мережевих спільнот української мови і
літератури.

упродовж
року

29.

Супровід мережевих спільнот методистів та
учителів зарубіжної літератури і російської
мови.

30.

Супровід методичної та педагогічної
мережевих спільнот учителів суспільних
предметів.
Супровід методичної та педагогічної
мережевих спільнот учителів англійської та
німецької мов.

25.

26.

31.

школи; створення віртуального
майданчика
для
обміну
досвідом формування ключових
компетентностей
учнів
на
уроках хімії, біології, географії.
Підвищення
науковометодичної підготовки учителів
природничих
предметів,
економіки та основ здоров'я.
Організація
мережевої
взаємодії.
Допомога учням та педагогам у
підготовці до олімпіад.

Організація мережевої взаємодії
завідувачів районних, міських
методичних
кабінетів
та
відповідальних із питань освіти
в об`єднаних територіальних
громадах.
Піддубний М. А. Підвищення
науковометодичної підготовки вчителів
української мови і літератури.
Лавренчук М. В
Підвищення
науковометодичної підготовки вчителів
зарубіжної
літератури
і
російської мови.
Фурман В. К.,
Підвищення
науковоАвдимирець Л. А. методичної підготовки вчителів
суспільних предметів.
Кукла О. В.,
Підвищення
науковоКушнерук Р. І.
методичної підготовки вчителів
англійської та німецької мов.

упродовж
року
упродовж
року
упродовж
року
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32.

Методичне
забезпечення
обласної
учнівської інтернет-школи (підготовка і
розміщення конкурсних завдань).

упродовж
року

33.

Науково-методичний супровід мережевих
спільнот:
«методистів
зарубіжної
літератури»,
«учителів
зарубіжної
літератури області», «учасників обласної
творчої групи Всеукраїнського науковопедагогічного
проекту
«Філологічний
Олімп».
Супровід
мережевої
спільноти
відповідальних за інноваційну освітню
діяльність
веб-порталу
«Освіта
Рівненщини».

упродовж
року

Піддубний М. А.,
Лавренчук М. В.,
Фурман В. К.,
Братасюк Н. П.,
Авдимирець Л. А.,
Кукла О. В.,
Кушнерук Р. І,
Чумак Н. П.
Лавренчук М. В.,
Басараба Н. А.

упродовж
року

Басараба Н. А.,
Антонюк Л. В.

34.

1.

2.

Оволодіння
практичними
вміннями і навичками наукової,
дослідно-експериментальної
діяльності відповідно до потреб
дитини.

Створення
інноваційного
освітнього мобільного контенту.

7. Міжнародна діяльність
7.1. Міжнародні проекти та програми
Методичний
супровід
формування
упродовж
Вєтров І.В.,
Формування та розвиток в учнів
підприємливості та ініціативності у ЗЗСО за
року
Люшина В. М.
здатності практично діяти,
результатами
польсько-українського
застосовувати ініціативність та
проекту «Уроки з підприємницьким тлом».
підприємливість у конкретних
ситуаціях.
Реалізація проекту МОЕ України і Гете
упродовж
Мельник Н. А.,
Підвищення професійного рівня
інституту в Україні GIDELFO-Professionelle
року
Кушнерук Р. І.
вчителів
німецької
мови
Qualifizierung von Deutschlehrern.
закладів освіти. Отримання
двомовних
сертифікатів
GIDELFO
(Professionelle
Qualifizierung
von
Deutschlehrern).
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3.

Реалізація проекту «Go Camps».

упродовж
року

Мельник Н. А.,
Кукла О. В.

4.

Реалізація Міжнародного проекту ПроФле
для вчителів французької мови закладів
загальної середньої освіти.

упродовж
року

Мельник Н. А.,
Чумак Н. П.

5.

Співпраця з представниками методичних
відділів видавництв Oxford University Press,
MMPublications, Cambridge University Press,
Pearson Dinternal, 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.
Реалізація
міжнародного
українськоестонського проекту «Міксіке в Україні»
(обласний фінал змагань з усного рахунку
«Прангліміне – 2019») (РОІППО).

упродовж
року

Кукла О. В.

02 .02

Вєтров І.В.

7.

Реалізація
міжнародного
українськоестонського проекту «Міксіке в Україні»
(національний фінал змагань з усного
рахунку
«Прангліміне
–
2019»)
(віртуальний фінал).

02.03

Вєтров І.В.

8.

Реалізація
міжнародного
українськоестонського проекту «Міксіке в Україні»
(міжнародний фінал змагань з усного

27.04

Вєтров І.В.

6.
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Підвищення професійного рівня
вчителів
англійської
мови
закладів освіти.
Узгодження плану реалізації
чергового етапу Міжнародного
проекту PROFLE для вчителів
французької
мови
закладів
загальної середньої освіти.
Вивчення та популяризація
іноземних мов.

Професійний розвиток педагогів
у
використанні
сучасних
цифрових
технологій
у
навчально-виховному процесі,
покращення
навичок
учнів
закладів освіти області з усного
рахунку,
розвиток
творчих
здібностей.
Участь учнів та вчителів
закладів освіти
області –
переможців обласного етапу
конкурсу у Національному
чемпіонаті.
Участь учнів та вчителів
закладів освіти області –
переможців
Національного

рахунку «Прангліміне – 2019») (Естонія,
Kilingi Nõmme).
1.

2.

3.

4.

5.

6.

етапу
конкурсу
Міжнародному чемпіонаті.

у

7.2. Розвиток міжнародних зв’язків
Співпраця з представниками Рівненської
упродовж
Кушнерук Р. І.
Обмін досвідом з організації
громадської організації «Асоціація вчителів
року
освітнього процесу та методики
німецької мови» (AUG-Ukraine).
викладання.
Співпраця з Гете-інститутом в Україні,
упродовж
Кушнерук Р. І.
Обмін досвідом з організації
проведення заходів для вчителів німецької
року
освітнього процесу та методики
мови області (семінари, конференції,
викладання.
стажування, підвищення кваліфікації у
Німеччині).
Співпраця з посольством Франції в Україні
упродовж
Чумак Н. П.
Обмін досвідом з організації
- консультація
з
представниками
року
освітнього процесу та методики
французької сторони щодо спільних дій та
викладання.
узгодження плану роботи на 2019 рік;
- підвищення кваліфікації вчителів у
Франції.
Співпраця з громадською організацією
упродовж
Вєтров І.В.,
Обмін досвідом з організації
«Альянс Франсез» м. Рівного.
року
Чумак Н. П.
освітнього процесу та методики
викладання.
Освітні практики Рівненського обласного
Упродовж
Вєтров І.В.,
Двохсторонній
обмін
інституту післядипломної педагогічної
року
Долід В.В.,
практичними напрацюваннями в
освіти та Брестського обласного інституту
Мельник Н.А.,
організації навчального процесу
розвитку освіти
Гавлітіна Т.М.
та
методичного
супроводу
підвищення
кваліфікації
керівних
та педагогічних
кадрів.
Онлайн-курс
«Проектний
підхід
у
23.01
Вєтров І.В.,
Отримання практичних порад
діяльності сучасного закладу освіти»
13.02
Басараба Н.А.
щодо етапів підготовки до
(спільно із Центральною Європейською
20.02
роботи
з
європейськими
Академією
навчань
та
сертифікації
дотаційними
коштами;
(CEASC)
(Бидгощ,
Польща),
ГО
ознайомлення з інструментами,
«Асоціацією
проектних
менеджерів
прикладами
та
реалізацією
України».
освітніх проектів.
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7.

Семінар для керівників закладів освіти та
органів управління освітою ОТГ «Як знайти
партнерів для проектів, дофінансованих
Європейською комісією» (спільно із
Центральною Європейською Академією
навчань та сертифікації (CEASC) (Бидгощ,
Польща).

Березеньквітень

Вєтров І.В.

8.

Семінар
для працівників органів
управління освітою в ОТГ «Стратегія ОТГ
як інструмент розвитку громади» (спільно
із Центральною Європейською Академією
навчань та сертифікації (CEASC) (Бидгощ,
Польща). за участі Асоціації проектних
менеджерів та Consulting Group 2027
(Лодзь, Польща).
Спільна науково-практична конференція
«Сучасні технології навчання і виховання в
контексті
післядипломної
освіти
педагогічних працівників» (спільно з
Брестським обласним інститутом розвитку
освіти) (м. Брест, Білорусь).

Березеньквітень

Вєтров І.В.

Травень

Черній А.Л.,
Вєтров І.В.

9.

1.

2.

Отримання знань
стосовно
можливостей дофінансування
різного
типу
проектів:
інвестиційних,
навчальних,
інформаційних тощо.
Здобуття навиків написання та
подачі проектних заявок на
дофінансування, бізнес-планів.
Формування компетенцій з
питань методології підготовки
проектів з розвитку регіону та
громади,
що
фінансуються
донорами.

Об'єднання зусиль учених і
практиків обох інститутів у
питаннях
використання
сучасних
технологій
в
освітньому процесі підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників. Видання збірника
наукових праць за матеріалами
конференції, друк статей у
науково-методичному журналі
«Нова педагогічна думка».
8. Всеукраїнська та регіональна партнерська взаємодія
8.1. Всеукраїнські та регіональні проекти, програми та заходи
Методичний супровід основних орієнтирів
упродовж
Джаман Т. В.
Корекція знань та вмінь із
виховання учнів 1-11 класів закладів
року
питань реалізації програми.
загальної середньої освіти.
Науково-методичний супровід програми
упродовж
Давидюк Н. Ю.
Консультативна
підтримка
виховної роботи з учнями з питань протидії
року
педагогів,
які
реалізують
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

торгівлі людьми «Особиста гідність.
Безпека життя. Громадянська позиція».
Реалізація
регіонального
проекту
«Соціально значущі ініціативи молоді в
розвитку громади».

програму.
упродовж
року

Давидюк Н. Ю.

Консультаційна підтримка та методичний
супровід
програми
національного
виховання учнівської молоді Рівненщини на
2008 – 2020 роки.
Науково-методичний супровід Програми
МОН України «Сімейні цінності».
Методичний супровід проекту «Вчимося
жити разом».

упродовж
року

Джаман Т. В.,
Мінакова Н. Г.

упродовж
року
упродовж
року

Джаман Т. В.

Програма розвитку природо-заповідного
фонду
та
формування
регіональної
екологічної мережі Рівненської області на
2010 – 2020 роки.
Про
реалізацію
Стратегії
розвитку
Рівненської області на період до 2020 року
(розп. ОДА «Про план на 2015-2017 рр. із
реалізації Стратегії розвитку Рівненської
області на період до 2020 року».
Обласний план заходів з реалізації
положень
Комюніке
9-го
засідання
Міжурядової українсько-німецької комісії із
співробітництва у справах осіб німецького
походження, які проживають в Україні.
План заходів з реалізації Державної
соціальної програми протидії торгівлі
людьми на період до 2020 року в
Рівненській області.
План заходів із реалізації Стратегії

упродовж
року

Шагієва Р. Р.

упродовж
року

Вєтров І.В.,
Мельник Н.А.
Долід В.В.,
Гавлітіна Т.М.

Реалізація
заходів,
передбачених розпорядженням.

упродовж
року

Вєтров І.В.,
Мельник Н.А.
Долід В.В.

Реалізація
передбачених планом.

заходів,

упродовж
року

Мельник Н.А.,
Долід В.В.

Реалізація
передбачених планом.

заходів,

упродовж

Мельник Н.А.,

Реалізація

заходів,

Шагієва Р. Р.
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Інформаційно-методичний
супровід реалізації проекту,
консультативна
підтримка
учасників.
Корекція знань із питань
реалізації програми.
Сприяння підтримці учасників
реалізації програми.
Підвищення
професійної
компетентності вчителів основ
здоров'я.
Сприяння підтримці учасників
реалізації програми.

інтеграції внутрішньо переміщених осіб.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

року

Вєтров І.В.,
Долід В.В.

передбачених планом.

План заходів з виконання плану дій з
реформування системи інституційного
догляду.
Програма протидії ВІЛ-інфекції СНІДУ на
2014-2019
План заходів щодо реалізації в Рівненській
області Закону України "Про запобігання та
протидію домашньому насильству" на 2019
рік.
Обласна цільова програма „Національний
план дій з реалізації Конвенції про права
інвалідів” на період до 2020 року.

упродовж
року

Мельник Н.А.,
Долід В.В.

Реалізація
передбачених планом.

упродовж
року
упродовж
року

Реалізація
заходів,
передбачених програмою.
Реалізація
заходів,
передбачених законом.

План обласних заходів щодо реалізації
Стратегії захисту та інтеграції в українське
суспільство
ромської
національної
меншини на період до 2020 року.
План заходів з реалізації Концепції
державної системи професійної орієнтації
населення.
Заходи з реалізації Національного плану дій
з виконання резолюції Ради Безпеки ООН
1325 «Жінки, мир, безпека».
Заходи МОН щодо підтримки закордонних
українців у сфері загальної середньої освіти
на 2016 – 2020 рр.

упродовж
року

Мельник Н.А.,
Джаман Т.В.
Мельник Н.А.,
Савчук Л.О.,
Джаман Т.В.,
Мельник Ю.В.
Мельник Н.А.,
Савчук Л.О.,
Джаман Т.В.,
Мельник Ю.В.
Мельник Н.А.,
Башинська А.І.
Реалізація заходів,
передбачених
концепцією.
Мельник Н.А.,
Абрамович Т.В.

Реалізація
заходів,
передбачених концепцією.

упродовж
року

Заходи з реалізації Національного плану дій
з виконанням рекомендацій, вкладених у
заключних зауваженнях комітету ООН з

упродовж
року

упродовж
року

упродовж
року
упродовж
року
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заходів,

Реалізація
заходів,
передбачених програмою.
Реалізація
заходів,
передбачених стратегією.

Реалізація
передбачених планом.

заходів,

Мельник Н.А.,
Вєтров І. В.,
Долід В.В.,
Гавлітіна Т. М.

Реалізація
передбачених планом.

заходів,

Мельник Н.А.,
Долід В.В.

Реалізація
передбачених планом.

заходів,

21.

22.

23.

24.

ліквідації дискримінації щодо жінок до
2021 року.
Державна
програма
співпраці
із
закордонними українцями на період до 2020
року.
План заходів щодо зміцнення національної
єдності,
консолідації
українського
суспільства та підтримки українських
ініціатив.
План заходів із реалізації комплексної
програми щодо підтримки громадян
України, які переселилися з тимчасово
окупованих територій та зони АТО в інші
регіони.
Обласний план заходів у зв’язку з 80-ми
роковинами великого терору

упродовж
року

Вєтров І. В.

упродовж
року

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

Реалізація
передбачених планом.

упродовж
року

Мельник Н.А.,
Долід В.В.,
Мельник Ю.В.

Реалізація
заходів,
передбачених програмою.

упродовж
року

Мельник Н.А.,
Долід В.В.,
Шевчук В.Б.,
Фурман В.К.
Мельник Н.А.,
Долід В.В.,
Мінакова Н.Г.,
Мельник Ю.В.
Мельник Н.А.,
Долід В.В.,
Фурман В.К.

Реалізація
передбачених планом.

упродовж
року

Мельник Н. А.,
Фурман В. К.

упродовж
року

Мельник Н. А.,
Фурман В. К.

Поширення освітніх матеріалів
з протидії антисемізму та
ромофобії.
Висвітлення
дидактичних
можливостей усно історичних
методик з прикладами їх
успішного
застосування
в

25.

План заходів із реалізації Національної
стратегії у сфері прав людини на період до
2020 року у Рівненській області.

упродовж
року

26.

Обласний план заходів з відзначення у
навчальних закладах області 100-річчя
подій Української революції 1917-1921 рр.
та вшанування пам’яті її учасників на
період до 2021 р.
Методичний супровід проекту з поширення
освітніх матеріалів з протидії антисемізму
та ромофобії.
Науково-методичний
супровід
чеськоукраїнського проекту з теми «Усна історія
як метод і джерело».

упродовж
року

27.

28.
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Реалізація
заходів,
передбачених програмою.
заходів,

заходів,

Реалізація
заходів,
передбачених стратегією.
Реалізація
передбачених планом.

заходів,

29.

Науково-методичний супровід науковопедагогічного проекту «Інтелект України»

упродовж
року

Мельник Н. А.,
Андрійчук В. В.

30.

Науково-методичний супровід проекту
«Підтримка освіти прав людини та
демократичного громадянства у країнах
Східного партнерства».
Науково-методичний супровід проекту
Українського центру вивчення історії
Голокосту
та
фундації
«Пам'ять,
відповідальність та майбутнє».

упродовж
року

Мельник Н. А.,
Фурман В. К.

упродовж
року

Мельник Н. А.,
Фурман В. К.

32.

Науково-методичний
супровід
партисипативних (спільна справа) проектів
для дітей та молоді.

упродовж
року

Мельник Н. А.,
Фурман В. К.

33.

Науково-методичний супровід реалізації ІІІ
етапу (формувального) всеукраїнського
науково-педагогічного
проекту
«Філологічний Олімп».
Здійснення наукового керівництва та
методичного супроводу дослідницькокраєзнавчого проекту «Соціально значущі
проекти молоді – громаді Острожчини».

упродовж
року

Лавренчук В. П.,
Лавренчук М. В.

упродовж
року

Лавренчук В. П.

Реалізація
регіонального
краєзнавчого
проекту «Історія рідного краю. Очима
краєзнавця» для слухачів курсів суспільних

упродовж
року

Власюк О.В.

31.

34.

35.
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Україні.
Готовність педпрацівників до
роботи за проектом «Інтелект
України».
Упровадження
державної
стратегії в галузі освіти прав
людини та демократичного
громадянства.
Сприяння підтримці вивчення
історії Голокосту, пам'яті про
нього, проведенні досліджень на
національному
та
міжнародному рівнях, розвиток
освітнього
та
наукового
потенціалу.
Сприяння участі вчителів та
учнів
у
проектах,
які
допомагають
формуванню
життєвих
компетенцій
школярів.
Створення
інноваційного
простору
професійного
та
творчого зростання педагогівфілологів.
Видання збірника напрацювань
учасників проекту. Долучення
закладів
освіти
з
інших
областей, погодження теми
досліджень та затвердження
плану реалізації проекту на
2019 – 2020 р.р.
Створення координаційної ради
проекту.
Визначення
закладів,

предметів.

36.

37.

1.

погодження теми досліджень та
затвердження плану реалізації
проекту на 2019- 2020 р.р. та
систематизація матеріалів за
2018 рік.
Реалізація регіонального проекту з теми
упродовж
Данильчук В. Р.
Створення координаційної ради
«Духовно-моральний розвиток особистості
року
проекту.
в
умовах
сучасної
соціокультурної
Визначення
закладів,
реальності».
погодження теми досліджень та
затвердження плану реалізації
проекту на 2019-2020 р.р.
Організаційно-методичний супровід участі
упродовж
Люшин М. О.,
Розбудова регіональної мережі
керівників закладів ЗСО у реалізації
року
Климко Л. В.
ГАШ у межах реалізації
програми «Школа як осередок розвитку
програми «Школа як осередок
громади»
неурядової
організації
розвитку
громади»
Всеукраїнський фонд «Крок за кроком».
Всеукраїнського фонду «Крок
за кроком».
8.2. Співпраця із закладами вищої освіти, установами освіти та громадськими організаціями в межах України
Міжрегіональна творча зустріч керівників
лютий
Мельник Н. А.,
Ознайомлення
з
кращими
освіти Рівненської та Житомирської
Люшин М. О.,
практиками управління у сфері
областей із теми «Управління розвитком
Климко Л. В.
загальної
середньої
освіти,
закладу освіти: сучасні засади, інноваційна
здійснення обміну інноваційним
практика».
педагогічним досвідом щодо
забезпечення
оптимальних
шляхів
розбудови
Нової
української школи.

2.

Організація участі керівників закладів ЗСО
у засіданнях Всеукраїнського клубу
«Директор школи» за програмою Асоціації
керівників шкіл України (Київ).

за окремим
графіком

Люшин М. О.

3.

Співпраця з громадською організацією
«Дитячий фонд. Здоров'я через освіту».

упродовж
року

Шагієва Р. Р.
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Підтримка
особистісно
зорієнтованої
взаємодії
партнерів у сфері освіти на
основі ресурсних можливостей
громадських об’єднань.
Підвищення
професійної
компетентності вчителів основ

4.

Співпраця
з
обласним
громадського здоров'я.

Центром

упродовж
року

Шагієва Р. Р.

5.

Співпраця з Українським інститутом
вивчення Голокосту «Ткума», музеєм
«Пам’ять єврейського народу та Голокост в
Україні»,
Голландського
єврейського
гуманітарного фонду «Dutch Fund» «Уроки
війни та Голокосту – уроки толерантності».

упродовж
року

Фурман В. К.

6.

Вивчення проблем і шляхів трансферу
інновацій у систему управління закладами
освіти спільно з кафедрами менеджменту
Волинського та Хмельницького ОІППО,
ЖДУ ім. Франка.

упродовж
року

Долід В. В.,
науковопедагогічні
працівники
кафедри ФЕМО

7.

Розробка технології формування і розвитку
професійної компетентності педагогів в
роботі з обдарованими дітьми спільно з
Івано-Франківським,
Миколаївським,
Чернігівським регіональними центрами
Інституту обдарованої дитини НАПН
України, Ковельською міською гімназією
(Волинська область).
Підготовка спільних із неурядовими
організаціями (Фундація імені князівблагодійників Острозьких, ГО «Центр
політики пам’яті та публічної історії
«Мнемоніка», ГО «Центр суспільних дій
«Світас», ГО «Сприяння розвитку села»)
проектів.

упродовж
року

Демченко В. В.

упродовж
року

Долід В. В.

8.
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здоров'я.
Підвищення
професійної
компетентності вчителів основ
здоров'я.
Підтримка вивчення історії
Голокосту, пам'яті про нього,
проведення
досліджень
на
національному
та
міжнародному рівнях, розвиток
освітнього
та
наукового
потенціалу шляхом переймання
та
використання
світового
досвіду.
Проведення
міжкафедральної
зустрічі з актуальних проблем
управління освітою на етапі її
оновлення
з
педагогами
кафедри менеджменту РОІППО,
ВОІППО та ХОІППО.
Розроблені
елементи
та
компоненти
системи
формування технології розвитку
професійної
компетентності
педагогів у роботі з виявлення
та
розвитку
креативних
можливостей учнів.
Підготовлено та направлено
донорським
організаціям
проекти
для
вирішення
нагальних питань реалізації
освітньої реформи.

9.

10.

11.

Співпраця
в
рамках
дослідницької
діяльності з архівами: Державний архів
Рівненської області, Державний архів
Волинської області.
Співпраця із лабораторією дошкільної
освіти і виховання Інституту проблем
виховання НАПН України.
Міжрегіональне
засідання
учасників
творчої групи Всеукраїнського науковопедагогічного
проекту
«Філологічний
Олімп» Рівненської та Волинської областей
(на базі РОІППО).

упродовж
року

викладачі кафедри
суспільногуманітарної
освіти
Савчук Л. О.,
викладачі кафедри

Підписано угоду про співпрацю
та затверджено план спільних
досліджень та участі у заходах
викладачів кафедри.
Ознайомлення з науковими
напрацюваннями лабораторії.

16.05

Лавренчук В. П.,
Лавренчук М. В.

Створення
інноваційного
освітнього середовища для
навчання зарубіжної літератури.
Обговорення та популяризація
інноваційних
технологій
навчання зарубіжної літератури
та всебічне впровадження їх у
практику, обмін практичним
досвідом організації освітнього
процесу. Видача сертифікатів
учасникам.
Набуття учасниками знань та
навичок
медіаосвіти
і
медіаграмотності,
поширення
упровадження
медіаосвітніх
елементів у навчальні програми
закладів
освіти,
курсів
медіаосвітнього спрямування.
Обмін досвідом функціонування
методичних служб в регіонах.
Ознайомлення із практиками
реформування.

упродовж
року

12.

Школа медіаосвіти і медіаграмотності
(спільно з Академією української преси)

червень

Вєтров І.В.,
Мельник Н.А.,
Лавренчук В.П.,
Власюк О.В.

13.

Міжрегіональний
круглий
стіл
«Пріоритетні
напрями
діяльності
методичних служб в умовах реформування
освітньої галузі» (на базі Рівненського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної освіти)
Міжрегіональний круглий стіл «Науковометодичний супровід фахового розвитку
педагога» (на базі Івано-Франківського

Квітень

Вєтров І.В.,
Мельник Н.А.

Вересень

Вєтров І.В.,
Мельник Н.А.

14.
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Обмін досвідом функціонування
методичних служб в регіонах.
Ознайомлення із практиками

обласного
інституту
педагогічної освіти)

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

післядипломної

реформування.

9. Інформаційно-видавнича діяльність
9.1. Посібники, підручники, програми, методичні рекомендації тощо
Електронний посібник «Аутизм – теорія і
лютий
Савчук Л. О.
практика корекційної роботи».
Періодичне видання кафедри «Вісник
лютий
Гурнік Л. В.
Узагальнено
матеріали
кафедри
педагогіки,
психології
та
публікацій для видання. Видано
корекційної освіти № 23».
журнал
кафедри
«Вісник
№
23».
Опубліковано
методичний збірник тиражем 5
примірників.
Посібник
«Готуємося
до
ЗНО
з
до 31.03
Пекарська Л. В.
математики».
Методичні рекомендації щодо науководо 20.05
Лавренчук М. В.
методичного супроводу освітнього процесу
вивчення
зарубіжної
літератури
та
російської мови у закладах загальної
середньої
освіти.
Стратегія
мовнолітературної освіти Нової української
школи.
Методичні
рекомендації
«Організація
до 20.05
Мельник Н. А
мережевої
взаємодії
регіональних
методичних
служб
в
умовах
децентралізації».
Посібник
«Методика
розв’язування
до 31.05
Тимчина В. І.,
Тимчина Н. С.
компетентнісних задач з інформатики».
Методичні рекомендації щодо організації
освітнього процесу з іноземних мов у 20192020 навчальному році.

до 20.05

Кукла О. В.,
Кушнерук Р. І.,
Чумак Н. П.
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8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Навчально-методичний
посібник
для
вчителів початкових класів з курсу «Я
досліджую світ»: змістове та навчальнометодичне забезпечення у 1 класі».
Навчально-методичний посібник
«Математична освітня галузь у початковій
школі: змістове та навчально-методичне
забезпечення у 2 класі».
Посібник курсу «Довкілля» для 2 класу.
Програма гуртка з позашкільної освіти
«Юні екскурсоводи-краєзнавці».
Методичні рекомендації «Коуч-технологія
як інструмент ефективного управління
закладом загальної середньої освіти».
Методичні
рекомендації
«Методичні
рекомендації щодо використання цифрових
освітніх ресурсів в освітньому процесі в
2019-2020 навчальному році».
Методичні рекомендації щодо діяльності
музеїв при закладах освіти в 2019-2020 рр.
Методичні рекомендації щодо організації
виховної роботи в закладах освіти області у
2019-2020 навчальному році.
Методичні
рекомендації
«Методичні
поради щодо вивчення української мови та
літератури в закладах загальної середньої
освіти області у 2019-2020 навчальному
році».
Методичні рекомендації щодо організації
виховної роботи в закладах освіти в
сучасних умовах.
Методичні рекомендації щодо організації

червень

Олійник І. М.

червень

Тищенко Л. Р.

червень
до 05.06

Олійник І. М.
Мінакова Н. Г.

до 20.05

Климко Л. В.

до 20.05

Крутова Н. І.

до 20.05

Мінакова Н. Г.

до 20.05

Мінакова Н. Г.

до 20.05

Піддубний М. А.

до 20.05

Джаман Т. В.

до 20.05

Давидюк Н. Ю.
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позашкільної
освіти
та
науковометодичного супроводу
професійного
розвитку педагогів ПНЗ у 2019-2020
навчальному році, методичні рекомендації
щодо попередження ситуацій насильства
щодо дітей.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Посібник «Збірник тестових завдань із
біології для учнів 8 кл.».
Навчально-методичний
посібник
«Технологія
використання
Google
Classroom на уроках інформатики» (ВГ
«Основа»).
Довідник «Географія в таблицях і цифрах».

до 30.06

Позднякова Т. Є.

до 30.06

Горницька О. В.

до 01.07

Медведчук Л. І.,
Лис Ю. В.

Навчально-методичний
посібник
«Інноваційні методи навчання з підготовки
вчителя інформатики у вищих навчальних
закладах Польщі».
Французька мова: підручник для 6 класу
закладів
загальної середньої
освіти/
Н. П. Чумак, Т. В. Кривошеєва.
Французька мова: підручник для 2 класу
закладів загальної середньої освіти /
Н. П. Чумак, Т. В. Кривошеєва.
Методичні рекомендації «Рекомендації
щодо організації освітнього процесу з
математики у 2019-2020 навчальному році».
Зошит для експериментальних робіт.
Фізика. 11 клас.

до 01.07

Юзик О. П.

серпень

Чумак Н. П.

серпень

Чумак Н. П.

до 20.05

Пекарська Л. В.

до 31.08

Трофімчук А. Б.

Завдання

до 31.08

Трофімчук А. Б.

для

тематичного

контролю.
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Популяризація
географічної
науки,
підвищення
пізнавального інтересу учнів до
вивчення предмета.

28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.

Фізика. 11 клас.
Збірник задач. Фізика. 11 клас.
Навчально-методичне видання «Фізика для
фізиків» (спецвипуск № 21).
Посібник «Програми розвитку креативних
можливостей дітей та підлітків».
Навчально-методичний
посібник
за
результатами роботи обласної творчої
групи
«Упровадження
технологій
дистанційного навчання
в практику
діяльності закладів загальної середньої
освіти».
Монографія
«Релігійне
життя
Житомирщини наприкінці 1970-х – початку
1990-х
років»
(доопрацювання
та
доповнення для перевидання).
Посібник
для
вчителів
зарубіжної
літератури (10 клас).
Періодичне видання кафедри «Вісник
кафедри
педагогіки,
психології
та
корекційної освіти № 24».
Методичні
рекомендації
«Створення
інноваційного освітнього середовища та
методичний
супровід
педагогічних
працівників
у
процесі
формування
конкурентоспроможного
фахівця
гуманітарних предметів».
Укладання посібника «Гендерний аспект в
освітній діяльності закладу освіти».
Навчально-методичне видання «Фізика для
фізиків» (спецвипуск № 22).
Посібник «Обдарована дитина: від теорії до
практики».

до 31.08
до 31.08

Трофімчук А.Б.
Трофімчук А. Б.

до 15.09

Демченко В. В.

до 30.09

Горницька О. В.

вересень

Паніна Л. А.

жовтень

Лавренчук В. П.

Видано посібник для вчителів
зарубіжної літератури 10 клас.

листопад

Гурнік Л. В.

Узагальнено
матеріали
публікацій для видання. Видано
журнал кафедри «Вісник № 24».

до 01.11

Лавренчук М. В.

до 25.12

Мінакова Н. Г.

до 31.12

Трофімчук А. Б.

до 31.12

Демченко В. В.
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39.

Посібник «Географія. Питальник: збірник
завдань у запитаннях та відповідях».

до 31. 12

Лис Ю. В.

40.

Електронний
навчально-методичний
посібник
«Дидактичне
забезпечення
вивчення біології».

до 31.12

Шагієва Р. Р.

41.

Посібник
«Технологія
підготовки
педагогічної ради».
Монографія «Українці у парламенті
міжвоєнної Польщі: постаті, виступи,
коментарі».
Науково-методичний посібник «Виховні
системи закладів освіти Рівненщини».

до 30.12

Ворон О. Г.

до 31.12

Власюк О. В.

42.

43.

44.

45.

46.

1.

2.

грудень

Підвищення рівня контрольнооцінювальної
діяльності
вчителя географії.
Забезпечення
методичного
супроводу
професійної
підготовки
педагогів
до
реалізації державних освітніх
стандартів, концепції
«Нова
українська школа».
Розроблено та опубліковано
посібник.

Гавлітіна Т. М.,
авторський
колектив
Колективна монографія «Мотиваційна
грудень
Гавлітіна Т. М.,
авторський
основа професійного зростання педагога».
колектив
Посібник
«Формування
та
розвиток
грудень
Савчук Л. О.,
Узагальнено
методичні
мотиваційної сфери особистості педагога в
Шевчук Ю. С.
матеріалів для вчителів та
умовах післядипломної освіти».
Цимбалюк І. М.,
батьків.
викладачі кафедри
Науково-методичний
вісник
кафедри
січень,
Лютко О. М.,
Опубліковано 3-й та 4-й номери
філософії, економіки та менеджменту
грудень
науковонауково-методичного
вісника
освіти
педагогічні
кафедри ФЕМО.
працівники кафедр
9.2. Публікації в журналі «Нова педагогічна думка» та інших фахових виданнях
Стаття «Видатні постаті освітян Волині
до 31.12
Власюк О. В.
Опубліковано
статтю.
міжвоєнного періоду».
Розроблено лекцію з відповідної
теми.
Стаття «Далекі і близькі тіні забутих
15.01
Лавренчук В. П.
Опубліковано статтю.
предків»
(філософсько-антропологічний
Розроблено лекцію з відповідної
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

аналіз».
Стаття
«Цькування
у
шкільних
колективах (булінг): політики і практики
запобігання та подолання».
Стаття «Використання інтеграції у
дошкільній освіті» (до «Вісника кафедри
№ 23»).
Стаття «Професійна рефлексія педагога:
умови
формування
та
особистості
розвитку» (в журнал «Нова педагогічна
думка»).
Стаття
«Психологічні
особливості
професійної самореалізації вихователів
ЗДО» (в журнал «Нова педагогічна
думка»).
Стаття «Особливості інтеграції освітніх
галузей в курсі «Я досліджую світ» (до
«Вісника кафедри»).
Стаття «Особливості підготовки вчителя
початкової школи до роботи з дітьми з
особливими
освітніми
потребами
в
інклюзивному середовищі» (до «Вісника
кафедри»).
Стаття «Теоретичні основи підготовки
дітей з розумовою відсталістю до навчання
у школі» (до «Вісника кафедри»).
Стаття
«Поняття
саморозвитку
особистості в системі психологічних
понять» («Педагогіка і психологія. Вісник
Академії педагогічних наук України»).
Стаття
«Упровадження
інклюзивної
освіти: досвід зарубіжжя» ( журнал «Нова
педагогічна думка»).
Стаття «Інноваційні форми підвищення

теми.
січень

Папуша В. В.

січень

Гурнік Л. В.

січень

Шпичак І. П.

січень

Шестопал І. А.

лютий

Олійник І. М.

лютий

Кравчук Н. В.

лютий

Кравчук Н. В.

лютий

Шестопал І. А.

лютий

Яценюк Л. І.

до 28.02

Мельник Н. А.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

кваліфікації в умовах безперервного
професійного
розвитку
педагогічних
працівників закладів загальної середньої
освіти»
(науково-методичний
журнал
«Нова педагогічна думка»).
Стаття Yuzyk O., Mazaikina I., Bilanych
H., Yuzyk M. Quality of higher education in
Ukraine and Poland: comparative aspects. //
comparative
professional
pedagogy”. De
Gruyter open (Німеччина). online issn 23539518 (до міжнародного науково фахового
журналу
«Порівняльна
професійна
педагогіка»).
Стаття «Роль вчителя у формуванні
психологічно безпечного середовища у
початковій школі».
Стаття «Формування у студентської та
учнівської молоді позитивного досвіду
проведення
та
презентації
опису
досліджень» («Нова педагогічна думка»).
Стаття
«Особливості
оцінювання
результатів освітньої діяльності молодших
школярів за новим Державним стандартом
початкової освіти».
Стаття «Формування в учнівської та
студентської молоді позитивного досвіду
проведення та презентації соціальнозначимих досліджень».
Стаття
«Соціальне
партнерство
–
визначальний
стандарт
громадсько
активної школи» (науково-методичний
журнал
«Управління
школою»
ВГ «Основа»).
Стаття
«Управлінська
ідеологія

до 28.02

Юзик О. П.

березень

Овадюк О. О.

березень

Давидюк Н. Ю.

березень

Тищенко Л. Р.

до 29.03

Давидюк Н. Ю.

до 29.03

Климко Л. В.

до 29.03

Люшин М. О.
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20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

оновлення адміністративної культури в
сучасному закладі освіти» («Збірник
наукових праць «Педагогічні науки»;
засновник:
Херсонський
державний
університет).
Стаття
«Виховуємо
особистість
дошкільника» (до «Вісника кафедри
№ 24»).
Стаття
«Формування інформаційноцифрової компетентності школярів на
уроках української мови та літератури в
умовах
компетентнісно
зорієнтованої
освіти»
(електронний
посібник
із
матеріалами семінару, розміщений на вебпорталі «Освіта Рівненщини»).
Стаття «Імідж сучасного учителясловесника»
(електронний
журнал
Всеукраїнського
науково-педагогічного
проекту «Філологічний Олімп»).
Стаття «Розвиток емоційного інтелекту –
шлях до успіху».
Стаття
«Формування
професійних
компетентностей
сучасного
вчителясловесника» (науково-методичний журнал
із проблем сучасної шкільної мовнолітературної освіти «Українська мова і
література в школі»).
Стаття «Прикладне само лідерство як
новітня компетентність педагога» («Нова
педагогічна думка»).
Стаття «Реалізація змістових ліній у
процесі здійснення мовно-літературної
освіти»
(Всеукраїнський
журнал
«Філологічний олімп»).

квітень

Гурнік Л. В.

квітень

Піддубний М. А.

до 01.04

Лавренчук М. В.

до 20.04

Демченко В. В.

до 30.04

Саприкіна О. П.

травень

Смольська Л. М.

травень

Лавренчук В. П.
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27.
28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

Стаття «Методика корекції заїкання» (до
«Вісника кафедри»).
Стаття «Індивідуальний підхід до
проведення дидактичних ігор з дітьми з
особливими освітніми потребами» (до
«Вісника кафедри»).
Стаття «Психологічна компетентність у
системі післядипломної освіти».
Стаття
«Формування
здоров’язбережувального середовища в
Новій українській школі» (до «Вісника
кафедри»).
Стаття
«Формування
професійних
компетентностей педагога у роботі з
обдарованими
учнями
засобами
інформаційних технологій» (у науковометодичний журнал «Нова педагогічна
думка»).
Стаття «Формування міжпредметних
компетенцій молодших школярів у процесі
тематичного навчання».
Стаття
«Особливості
гендерної
соціалізації дошкільників» (до «Вісника
кафедри»).
Стаття «Моральні цінності сучасного
виховання».
Стаття «Теорія множинного інтелекту в
практиці
навчання
іноземної
мови»
(науково-методичний
журнал
«Нова
педагогічна думка»).
Стаття
«Формування
національної
свідомості і самосвідомості школярів у
ЗЗСО» (науково-методичний журнал «Нова
педагогічна думка»).

травень

Яценюк Л. І.

травень

Кравчук Н. В.

травень

Вронська В. М.

травень

Олійник І. М.

до 15.05

Саприкіна О. П.

червень

Овадюк О. О.

червень

Шпичак І. П.

червень

Ковбасюк Т. Л.

червень

Снічук О. А.

червень

Паніна Л. А.
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37.

38.

39.
40.
41.

42.
43.

44.

45.
46.

Стаття «Застосування інформаційних
технологій в освітньому процесі медичного
коледжу».
Стаття
«Діяльність
інституцій
самодопомоги в умовах нацистської
окупації» (на матеріалах Рівненської і
Волинської областей) (Вісник Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка. Серія «Історія»).
Стаття
«Інформаційно-освітнє
середовище вчителя математики».
Стаття «Сучасна освіта: вектори розвитку
математичної компетентності».
Стаття
«Вплив
європейських
і
українських
професійних
мережевих
педагогічних спільнот на просування й
популяризацію сучасних ідей і методів
навчання
математики»
(науковометодичний журнал «Нова педагогічна
думка»).
Стаття «Створення та використання
хмарин слів на уроках біології».
Стаття
«Формування
життєвих
компетентностей особистості на засадах
музейної педагогіки».
Стаття «Діяльність самодопомогових
інституцій на теренах Костопільської
округи в умовах німецької окупації»
(Наукові праці історичного факультету
Запорізького національного університету).
Стаття «Проблеми освіти».
Стаття «Хмарина слів – новий засіб для
створення дидактичних вправ вчителя

червень

Гуцман С. В.

до 01.07

Данильчук В. Р.

до 10.06

Крутова Н. І.

до 10.06

Крутова Н. І.

до 15.06

Марченко О. М.

до 30.06

Позднякова Т. Є.

до 30.06

Мінакова Н. Г.

до 01.07

Данильчук В. Р.

до 01.07
до 05.07

Юзик О. П.
Тимчина Н. С.,
Тимчина В. І.
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

НУШ» (науково-методичний журнал «Нова
педагогічна думка»).
Стаття «Сучасні неологізми: умови
виникнення та функціонування» (науковометодичний журнал «Нова педагогічна
думка»).
Стаття «Ефективна діяльність опорних
закладів освіти як важливий фактор
забезпечення якості освіти в умовах
освітніх округів».
Стаття «Розвиток творчих здібностей
дитини у процесі навчання в закладі
загальної середньої освіти» (науковометодичний журнал «Нова педагогічна
думка»).
Стаття
«Формування
національної
свідомості і самосвідомості школярів у
закладі загальної середньої освіти».
Стаття «Технології тайм-менеджменту в
управлінській діяльності керівника закладу
загальної середньої освіти» (науковометодичний журнал «Управління школою»
ВГ «Основа»).
Стаття «Нові підходи до розвитку
методологічної культури вчителя в умовах
становлення НУШ».
Стаття «Актуалізація досвіду вітчизняних
педагогів у практиці роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами» (в
журнал «Інноватика у вихованні»).
Стаття
«Мовленнєвий
розвиток
молодших
школярів
у
процесі
ознайомлення з українськими народними
символами» (до «Вісника кафедри»).

до 30.09

Заводна Л. М.

до 30.09

Мельник Н. А.

жовтень

Цимбалюк І. М.

до 25.10

Паніна Л. А.

до 25.10

Климко Л. В.

до 30.10

Ворон О. Г.

листопад

Шпичак І. П.

листопад

Михасюк Т. В.
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55.

56.

57.

58.

59.
60.

61.
62.

Стаття «Компетентнісно зорієнтовані
завдання як дидактичний засіб формування
і перевірки рівня предметних та ключових
компетентностей» (електронний посібник із
матеріалами семінару, розміщений на вебпорталі «Освіта Рівненщини»)
Стаття «Система управління сучасним
закладом освіти та його академічна
автономія» (науково-методичний журнал
«Нова педагогічна думка»).
Стаття «Сучасні освітні технології як
невід’ємна
складова
методологічної
культури педагога».
Стаття «Інноваційність – важлива ознака
сучасної освіти» (науково-методичний
журнал «Нова педагогічна думка»).
Стаття «Формування цінностей здорового
способу життя».
Стаття «Сучасні тенденції навчання
хімії» (всеукраїнський науково-методичний
журнал
«Хімія»
видавничої
групи
«Основа»).
Стаття «Видатні постаті освітян Волині
міжвоєнного періоду».
Стаття «Мотивація навчальної діяльності
на уроках української мови та літератури в
умовах
акмеологічного
середовища»
(науково-методичний
журнал
«Нова
педагогічна думка»).

листопад

Піддубний М. А.

до 29.11

Люшин М. О.

до 30.11

Лютко О.М.

грудень

Паніна Л. А.

до 10.12

Джаман Т. В.

до 31. 12

Нестерук Г. О.

до 31.12

Власюк О. В.

до 31.12

Мельникович Г. Г.
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2.1

2.2

10. Робота бібліотеки
2. Розвиток та збереження ресурсів бібліотеки.
Комплектування та облік бібліотечного
Доукомплектовано бібліотечний
фонду:
фонд відповідно до запитів і
– складання тематико-типологічного плану
Грудень
потреб користувачів.
комплектування;
– перегляд книговидавничих каталогів;
Відповідно до
– поточне комплектування;
надходжень
– доукомплектування;
прайсів
– оформлення передплати:
Упродовж
- на ІІ півріччя 2019 р.
року
- на І півріччя 2020 р.
Богомазюк В. І.,
Доукомплектування бібліотечного фонду:
Травень,
Левосюк А. С.
Надходження (всього в
вересень
т. ч. за видами документів) прим. 385
- періодичних видань 35 (назв).
Джерела комплектування:
Упродовж
- дарунок від читачів;
року
- торговельна мережа;
- підприємство по торгівлі МОіНУ;
- взамін загубленим.
Організація фондів:
Технічно
опрацьовано
нові
- Технічна обробка книжок, підручників і
Упродовж
надходження відповідно до норм
періодичних
видань
(штемпелювання,
року
і
вимог
бібліотечного
наклейка
ярлика,
написи
книжок,
законодавства
та
галузевих
формулярів);
стандартів.
–
розстановка
документів
(нових
Упродовж
надходжень
і
тих,
що
повернули
року
користувачі);
- переведення фонду на класифікацію УДК;
Упродовж
- реєстрація періодичних видань
року
(ведення
реєстраційної
картотеки,
Упродовж
Богомазюк В. І.,
Частково переведено фонд на
відмітка про одержання періодичних
року
Левосюк А. С.
класифікацію УДК.
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видань, розстановка, дата одержання).
Вилучення та списання літератури в т. ч. з
причин (прим.):
- застарілої;
- зношеної;
- загубленої читачами;
- інші причини.
2.3.

№ з/п
3.1

3.2

ІІ, ІV кв.
Очищено фонд від застарілої,
зношеної,
непрофільної
та
дублетної літератури.
Дотримання
санітарногігієнічних
умов
зберігання
фонду.
Реставрація
і
ремонт
пошкоджених примірників книг.
Повернення
заборгованої
читачами літератури.

Збереження фондів:
Упродовж
Богомазюк В. І.,
- знепилювання фонду;
року
Левосюк А. С.
- відбір пошкоджених документів на
полицях, реставрація документів;
- поточний ремонт документів;
- дрібний ремонт документів на місці;
наклеювання та надпис ярликів на
документах;
- робота з ліквідації заборгованості.
3. Організація та ведення довідково-пошукового апарату
Зміст заходу

Дата
проведення
Аналітичне опрацювання документів:
Щомісячно
- систематизація
та
предметизація
Упродовж
документів;
року
- складання бібліографічних записів;
Відповідно до
- опрацювання нових надходжень;
надходжень
- опрацювання періодичних видань.
Постійно
Організація довідково-пошукового апарату:
- Оперативне
ведення
традиційних
каталогів і картотек та редагування
Упродовж
каталогів і картотек.
року
- Організація нових картотек.
І, ІІ, ІІІ, ІV кв.
- Розстановка карток у каталоги і Відповідно до
картотеки (картка).
надходж.

Відповідальний
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Очікувані результати
літератури

прим

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Систематизація
періодики.

та

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Оновлення та створення нової
картотеки
та
редагування
довідково-бібліографічного
апарату бібліотеки.

4.1

4.2

4.3

4. Обслуговування користувачів
Залучення користувачів до бібліотеки (за Упродовж року
ЄРК):
Всього1800 (користувачів).
Відвідування бібліотеки користувачами:
Упродовж року
Всього18000 (відвідувань).
Середня відвідуваність 10.
Книговидача (прим.)
всього 25000
Упродовж року
Середня читаність 14.
Вивчення
та
задоволення
потреб
користувачів у документах та інформації:
Маркетингові дослідження та вивчення Упродовж року
потреб користувачів бібліотеки:
Богомазюк В. І.,
- провести анкетування читачів з метою
При
Левосюк А. С.
виявлення їх інформаційних потреб;
обслуговуванні
- провести
аналіз
незадоволеного
читача
читацького попиту.
Редагувати
картотеку
незадоволеного Упродовж року
читацького попиту.

Перереєстрація та залучення
нових користувачів бібліотеки.

Вивчення інформаційних потреб
користувачів та незадоволеного
читацького попиту на літературу.

Редагування
та
оновлення
відомостей про книжкові потреби
користувачів.
Інформування
користувачів
відповідно до тематики запитів.

Бібліотечно-інформаційна діяльність:
- забезпечити індивідуальним
Щомісячно
тематичним інформуванням 180
Богомазюк В. І.,
- працівників інституту 140
Левосюк А. С.
- слухачів курсів 40
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5.1

5. Соціокультурна діяльність бібліотеки
Організація книжкових виставок:
Експозиція тематичних виставок
Постійно діючих:
літератури
відповідно
до
- «Ювілейна планета. Кругла дата»;
актуальних тем запитів.
- «Фахова періодика – скарбниця ідей»;
Постійно
- «О слово рідне! України слово! Богдана
діючі зі
Богомазюк В.І.
мудрість, Тараса заповіт!»;
щомісячним
- «Творчість – лідерство – успіх»;
оновленням
Левосюк А.С.
- «Пізнаємо світ Європи»;
- «Ти в моєму серці, Україно, думою
Шевченка гомони»;
- «Сім’я
та
школа:
співпраця
і
співтворчість»;
- «Педагогічна скарбниця Рівненщини»;
- «Електронні ресурси бібліотеки –
педагогам»;
- «Книги – дивовижний сад»;
- Нових надходжень.
- Тематичних.
- Персональних.
- До масових заходів.
Виставок-переглядів.
Організація тематичних полиць:
Щоміс.
- «Вектори НУШ»;
2р/міс.
- «Наука ХХІ століття – андрагогіка»,
Щоміс.
- «Інновації – запорука
Щоміс.
конкурентоспроможності»;
2р/міс.
Сформувати тематичні полиці
- «Місце релігії у духовному вихованні
відкритого доступу.
школярів»;
- «Удосконалюємо фахову майстерність»;
Січень
- «Можливості різні – права одні»;
Лютий
- «Стратегії управлінської діяльності»;
Березень
- «Особливий статус особливої дитини»;
Квітень
- «Творчі пошуки Рівненських освітян»;
Травень
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-

6.2

Червень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Щомісячн.
Щомісячн.
Щомісячн.
Щоквартал.
Щоквартал.
Лют., квіт.,
серп., верес.,
груд.

Оглядово
інформувати
відповідно до проблемної теми
користувача.
Ознайомлення користувачів із
новими фаховими джерелами та
публікаціями.
Популяризація
бібліотечноДнів періодики.
бібліографічних знань та вмінь.
Днів кафедри.
Ознайомлення
з
фондом
періодики.
Інформування відповідно до
напряму діяльності кафедри.
6. Організація інформаційно-бібліографічної роботи
Формування
довідково-бібліографічного
Оновлення та редагування ДБА
апарату:
Упродовж
Богомазюк В. І.
бібліотеки.
- ведення систематичної картотеки статей;
року
- ведення тематичних, фактографічних та ін.
Левосюк А. С.
картотек;
- ведення архіву виконаних довідок.
- редагування картотеки індивідуального
бібліографічного
інформування
та
діючої картотеки.
Оформити нові тематичні картотеки:
- «Андрагогіка – навчання дорослих»;
І-ІІ кв.
- «Технології НУШ».
Створення нової бібліографічної
- «Професійна компетентність асистента
І-ІІ кв.
картотеки.
вчителя».
ІІІ кв.
-

6.1

«Книжкова поличка молодого учителя»;
«Атестація – оцінка діяльності вчителя».
Бібліографічних оглядів:
Тематичних.
Нових надходжень.
Інформаційних.
Днів інформації фахівця.
Днів бібліографії.

Довідково-бібліографічне обслуговування:
Виконання довідок (в т. ч) :
- тематичних,
- адресних,

Упродовж
року

Богомазюк В. І.
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Виконання
бібліографічних
довідок відповідно до запитів
користувачів.

6.3

6.4

7.1

- фактографічних,
- уточнюючих.
Упродовж
Виконання письмових довідок зі складання
року
інформаційних і рекомендаційних списків.
Інформаційна робота:
- підготовка інформаційних списків;
Упродовж
- складання бібліографічних покажчиків;
року
- проведення анотованих оглядів нових
надходжень.
Організація індивідуального та групового Відповідно до
інформування.
запитів
Консультативна допомога у пошуку та
виборі джерел інформації:
- консультації щодо структури довідковоУпродовж
бібліографічного апарату бібліотеки;
року
- популяризація
бібліотечноУпродовж
бібліографічних знань (консультації
року
щодо правил оформлення бібліографії).

Левосюк А. С.

Богомазюк В. І.

Укладання
та ознайомлення
користувачів із бібліографічними
джерелами бібліотеки.

Левосюк А. С.

Богомазюк В. І.

Консультування
користувачів
відповідно до бібліографічних
запитів.

Левосюк А. С.

7. Робота бібліотеки в освітньому процесі РОІППО
Науково-методична робота:
Організація
інформаційного
– Участь у семінарах, конференціях, Відповідно до
забезпечення проведення заходів
круглих столах, нарадах РОІППО.
плану
Богомазюк В. І.
інституту та експозиції виставок,
Ознайомлення кафедри, науковців:
РОІППО
переглядів.
- з книготорговою бібліографією;
Левосюк А. С.
- правилами оформлення бібліографії
Щомісячно
творчих робіт.
Консультативна робота:
Надання консультативних послуг
- «Консультаційна
середа»
(надання
щодо оформлення бібліографії,
індивідуальних
і
групових
Щотижня
індексування документів, пошуку
консультацій);
інформації.
- підготовка методичних рекомендацій;
Упродовж
- підготовка інструктивно-методичних листів.
року
Інформаційна робота:
Упродовж
- «інформаційний четвер» (комплекс
року
237

8.1

8.2

9

заходів із групового інформування).
Упродовж
- Індивідуальне інформування абонентів
року
за проблемними темами (перегляд Відповідно до
джерел, написання карток, оповіщення
плану
абонента).
РОІППО
- Підготовка
та
проведення
Упродовж
бібліографічних оглядів та виставок
року
літератури на засіданнях вчених рад та
конференціях.
8. Підвищення кваліфікації працівників бібліотеки
Підвищення кваліфікації:
Відповідно до
Підвищення
рівня фахових
- участь у семінарах,
плану роботи
Богомазюк В. І.
знань, вивчення досвіду роботи
- навчання бібліотекарів на курсах
РОІППО
бібліотек інших відомств і
підвищення кваліфікації.
Левосюк А. С.
підпорядкування.
Самоосвіта бібліотекарів:
- методичний день;
- вивчення професійних документів.

Управління бібліотекою:
- облік роботи;
- підготовка планово-звітної документації.

№ з/п

Зміст заходу

1.

Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
- Дні бібліографії.
-

Дні інформації.

1 р. на місяць
Упродовж
року

Богомазюк В. І.

Самовдосконалення,
саморозвиток, фахове
зростання.

Левосюк А. С.

9. Управління бібліотекою
Богомазюк В. І.
Щомісячно
Упродовж
року
Січень
Дата
Відповідальний
проведення
09 – 16.01

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

14 – 25.01
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Підготовка і надання
планової документації.

звітно-

Очікувані результати
Популяризація
інформаційної
культури
та
поширення
бібліотечно-бібліографічних
знань.
Популяризація
фахових
періодичних видань.

Прим

2.

3.

Популяризація
суспільно-політичної
літератури:
Виставки-перегляди:
- «Соборна мати Україна – одна на всіх,
як оберіг»: до Дня Соборності України;
- «За мирний світ під Крутами стояла
країна молода»: до Дня пам’яті Героїв
Крут.
Тематичні виставки:
- «Свічко пам’яті, вічно гори…»: до
Міжнародного Дня пам’яті жертв
Голокосту.
Інформаційний огляд:
- «Степан Бандера – життя, присвячене
свободі»:
до 110-річчя від дня
народження
Степана
Андрійовича
Бандери (1909 – 1959), українського
політичного діяча.
Бібліографічні огляди:
- «З глибин століть твій образ вирина»: до
Дня Соборності України.
Популяризація художньої літератури:
Інформаційні огляди:
- До 105 річниці від дня народження
Юрія Оліферовича Збанацького
(1914-1994), українського
письменника, кінодраматурга.
Тематичні виставки:
- «Теплий
талант
Степана
Васильченка»: до 140-річчя від дня
народження Степана Васильовича
Васильченка
(1879-1932),
українського
письменника,
журналіста;

Експозиція тематичних підбірок
літератури до пам’ятних та
знакових
дат
держави,
суспільства, регіону.

18 – 21.01
25.01
14 – 31.01
Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

02.01

Інформування про
діяльність діяча.

життя

і

Поширення
інформації
про
видання,
що
висвітлюють
знакову подію.

18.01

Інформування
про
діяльність ювіляра.
01.01
Богомазюк В. І.,
08.01

Левосюк А. С.

18.01
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життя

і

«Представник
американського
романтизму»: до 210 річниці від дня
народження Едгара По (1809-1849),
американського письменника;
- «Великий поет Шотландії»: до 260річчя від дня народження Роберта
Бернса (1759-1796), британського
поета, фольклориста;
- «Письменник фактурної прози»: до
145-річчя від дня народження
Вільяма Сомерсета Моема (18741965), англійського письменника,
драматурга;
- «Павло Чубинський – творець
державного гімну»: до 180-річчя від
дня народження Павла Платоновича
Чубинського
(1839-1884),
українського
етнографа,
фольклориста, поета, автора слів
Гімну України.
Популяризація періодики:
Виставка-перегляд:
- «За сторінками педагогічної преси».
Огляд нових періодичних видань.
Робота бібліотеки в освітньому процесі
РОІППО:
Тематична книжкова виставка:
- «Педагогічна рада: технології та
інновації».
-

4.

5.

25.01

Експозиція тематичної підбірки
літератури про життя, діяльність і
видання ювіляра.

25.01

28.01

Богомазюк В. І.,
10 – 24.01
30.01

Левосюк А. С.
Богомазюк В. І.,

10 – 31.01

Експозиція матеріалів фахової
періодики.
Оглядовий
аналіз
нових
публікацій у фаховій періодиці.
Експозиція тематичної підбірки
літератури.

Левосюк А. С.
Лютий

1.

Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
- Дні безпечного Інтернету (дні
інформації).

05 – 13.02

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

інформаційної

2.

3.

4.

Популяризація
суспільно-політичної
літератури:
Виставка-перегляд:
- Виставка-перегляд:
- «Час і досі не загоїв рани…»: до Дня
вшанування учасників бойових дій на
території інших держав.
Бібліографічний огляд:
- «Слово рідне, мудре і прадавнє, ти
виросло з могутньої землі!»: до
Міжнародного дня рідної мови.
Тематичні виставки:
- «Кращі з кращих за свободу сміло
стали без вагань»: до Дня Героїв
Небесної Сотні;
- «У мові рідній – і минуле, й
майбуття, у ній народу суть, його
життя»: до Міжнародного дня рідної
мови.
Популяризація художньої літератури
Інформаційні огляди:
- До 525-річчя від дня народження
Франсуа
Рабле
(1494-1553),
французького
письменника,
сатирика.
Виставки літератури:
- «Княгиня мудрості й молитви»: до
річниці з дня народження Лесі
Українки (1871 – 1913), української
поетеси,
перекладачки,
громадської діячки.
Популяризація періодики:
День періодики (комплекс заходів).

Експозиція тематичної підбірки
літератури та вшанування пам’яті
воїнів-інтернаціоналістів.
15.02

21.02

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

20 –25.02

Інформувати про
видання з
питань рідної мови.
Експозиція тематичної підбірки
літератури до пам’ятних і
знакових
дат
держави,
суспільства, регіону.

21 – 28.02

Інформування про
діяльність ювіляра.

04.02

життя

і

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Експозиція тематичної підбірки
літератури про життя, діяльність
та твори ювілярів.

Богомазюк В. І.,

Ознайомлення
з
фондом
періодики, популяризація фахової

25 –28.02

28.02
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Левосюк А. С.
Робота бібліотеки в навчальному процесі
РОІППО:
День кафедри педагогіки, психології та
корекційної освіти.
Інформаційний огляд:
- До 100-річчя від дня народження
Івана Гуровича Ткаченка (19191997),
українського
педагогановатора.
Виставка літератури:
- «Костянтин Дмитрович Ушинський
– учитель учителів, основоположник
наукової педагогіки»: до 195-річчя
від дня народження Костянтина
Дмитровича Ушинського (18241870), українського та російського
педагога українського походження.

5.

1

2

Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
- Дні інформації.
Популяризація
суспільно-політичної
літератури:
Бібліографічний огляд:
- «Перший космічний богатир»; до 85річчя від дня народження Юрія
Олексійовича Гагаріна (1934-1968),
першого у світі космонавта.
Виставки-перегляди:
- «Гетьман Мазепа та його доба»: до 380річчя від дня народження Івана
Степановича
Мазепи
(1639-1709),

20.02

05.02
Богомазюк В. І.
18.02

періодики.
Інформування кафедри про нові
надходження.
Надання
консультативних бібліографічних
послуг.
Експозиція тематичної підбірки
друкованих видань.

Левосюк А. С.

Березень
04 – 13.03
Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

12.03
Богомазюк В. І.,

Ознайомлення користувачів із
друкованими
джерелами,
відповідно до фаховим інтересів.
Інформування про
питань життя і
ювіляра.

видання з
діяльності

Левосюк А. С.
Експозиція тематичної підбірки
літератури до пам’ятних дат.

20.03
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українського військового, політичного і
державного діяча, гетьмана війська
Запорозького.
Виставка літератури:
- «Жінки, які змінили світ. Портрети на
тлі епохи»: до Міжнародного жіночого
дня;
- «Геній всіх часів»: до 140-річчя від дня
народження Альберта Ейнштейна (18791955), німецького й американського
фізика теоретика.
Популяризація художньої літератури
Інформаційні огляди:
- До 135-річчя від дня народження
Олександра Романовича Бєляєва (18841942),
російського
письменникафантаста;
- До 100-річчя від дня народження
Олекси Федотовича Коломійця (19191994),
українського
письменника,
драматурга;
- До 110-річчя від дня народження
Олекси
Десняка
(1909-1942),
українського письменника;
- До 185-річчя від дня народження
Вільяма
Морісса
(1834-1896),
англійського письменника.
Виставки літератури
- «Письменник світлої надії»: до 160річчя від дня народження ШоломАлейхема (1859-1916), єврейського
письменника;
- «Володимир Івасюк: сила серця і
таланту»: до 70-річчя від дня

07 – 13.03

Експозиція тематичної підбірки
літератури.

14.03

Інформування про
діяльність ювілярів.

15.03

життя

і

18.03

19.03

Богомазюк В. І.,

25.03

Левосюк А. С.

01.03

04.03
Експозиція тематичної підбірки
літератури про життя, діяльність
та твори ювілярів.

08 – 15.03

243

4

5

народження
Володимира
Михайловича Івасюка (1949-1979),
українського поета та композитора;
- «Живуть, Кобзаре любий, поміж нас
і голос твій, і пензель твій, і слово»:
до 205-річчя від дня народження
Тараса
Григоровича
Шевченка
(1814-1861), українського поета,
художника, мислителя;
- «Із-за брами невідомості»: до 115річчя від дня народження Марка
Миколайовича Вороного (19041937), українського поета;
- «Художні світи Юрія Мушкетика»:
до 90-річчя від дня народження Юрія
Михайловича Мушкетика (1929),
українського письменника);
- «Найперше – музика у слові!!!»: до
175-річчя від дня народження Поля
Марі
Верлена
(1844-1896),
французького поета.
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:
- «Інклюзивна освіта: сьогодення».
Виставка літератури :
- «Технології інклюзивної освіти».

18 – 20.03

20.03
25 – 31.03

Богомазюк В. І.,

20.03

Левосюк А. С.

29.03

27.03

Богомазюк В. І.,

29.03

Левосюк А. С.

01 – 15.03
Квітень
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Ознайомлення
з
фондом
періодики, популяризація фахової
періодики.
Інформування кафедри про нові
надходження.
Надання
консультативних бібліографічних
послуг.
Експозиція тематичної підбірки
літератури.

1

2

3

Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
Дні бібліографії (комплексний захід).
Популяризація суспільно-політичної
літератури:
Інформаційний огляд:
- «Звелись у Всесвіт траси від Землі»:
до Всесвітнього дня авіації та
космонавтики.
Бібліографічний огляд:
- «Чорнобиль вічно берегтиме Хрест
своєї чорної біди»: до річниці
Чорнобильської трагедії.
Виставки літератури:
- «Якщо на землі є пекло…»: до
Міжнародного
дня
визволення
в’язнів фашистських таборів.
- «Де пам'ять є – там слів не треба...»:
до Міжнародного дня пам’ятників та
історичних місць.
Популяризація художньої літератури:
Бібліографічні огляди:
- «Д. І. Чижевський – фундатор
поняття «філософія серця»: до 125річчя від дня народження Дмитра
Івановича Чижевського (1809 –
1852),
українського
ученогоенциклопедиста,
філософа,
літературознавця;
- «Творець країни сміху»: до 110-річчя
від дня народження Никифора
Григоровича Білоконя (1909 – 1975),
українського поета-гумориста.

01 – 10.04

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Популяризація
інформаційної
культури
та
поширення
бібліотечно-бібліографічних
знань та вмінь.

12.04

Інформування про
видання з
питань космонавтики.

26.04

Огляд
тематичної
літератури.
Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

11.04

підбірки

Експозиція тематичної підбірки
літератури.

18 – 22.04

Інформування про
діяльність ювілярів.

4.04

життя

і

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

8.04

05 – 12.04
Експозиція тематичних підбірок
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Виставки літератури:
- «Микола Гоголь: шляхи творчої
долі»: до 210-річчя від дня
народження Миколи Васильовича
Гоголя (1809 – 1852), українського та
російського письменника;
- «Суворий аналітик своєї доби»: до
175-річчя від дня народження
Анатоль Франса (1844 – 1924),
французького
прозаїка,
літературного критика;
- «Вільям Шекспір – геній століть»:
до 455-річчя від дня народження
Вільяма Шекспіра (1564 – 1616),
англійського драматурга та поета,
гуманіста доби.
Популяризація періодики:
- День періодики (комплекс заходів).
- Огляд нової педагогічної періодики.
Робота бібліотеки в навчальному процесі
РОІППО:
День кафедри філософії, економіки та
менеджменту освіти.
Бібліографічний огляд:
- «Системи забезпечення якості освіти».
Виставка літератури:
- «Увага!
Дитина
з
аутичними
розладами»: до Всесвітнього дня
поширення інформації про проблему
аутизму.
- «Творчість лідера – успіх команди».

літератури про життя, діяльність
та твори ювілярів.
16 – 22.04
23 – 26.04

Богомазюк В. І.,
11.04
26.04

Левосюк А. С.

25.04

10.04

Богомазюк В. І.,

02 – 08.04

Левосюк А. С.

25 – 30.04
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Ознайомлення
з
фондом
періодики, популяризація фахової
періодики.
Інформування кафедри про нові
надходження.
Надання
консультативних бібліографічних
послуг.
Експозиція тематичної підбірки
літератури.

1

Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
- Місячник пропаганди ББЗ.

2

Популяризація
суспільно-політичної
літератури:
Інформаційні огляди:
- «Історія мого життя є частиною
історії моєї батьківщини»: до 135річчя від дня народження Симона
Петлюри (1879 – 1926), Голови
Директорії
УНР;
- «Разом з книгою – країнами
Європи»: до Дня Європи;
Виставки літератури:
- «Перемога! Радість з болем гострим»: до
Дня перемоги;
- «Лицарі вітчизняної науки»: до Дня
науки.
- «Суцвіття мов на дереві культури»: до
Дня слов’янської писемності і культури.
Популяризація художньої літератури:
Бібліографічні огляди:
- До 160-річчя від дня народження
Джерома Клапки Джерома (1859 –
1927), англійського письменника;
- До 155-річчя від дня народження
Етель Ліліани Войнич (1864 – 1960),
англійської
письменниці,
перекладача;
- До 200-річчя від дня народження
Волта
Вітмена
(1819–1892),
американського поета, журналіста та

3

Травень
03 – 31.05
Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Популяризація
інформаційної
культури
та
поширення
бібліотечно-бібліографічних
знань та вмінь.
Експозиція тематичної підбірки
літератури про ювіляра.

13.05

15.05
Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

06 – 13.05
10 – 17.05
23 – 30.05

Інформування про
даної тематики.

видання з

Експозиція тематичної підбірки
літератури з питань мови та
писемності.
Інформування про
діяльність ювілярів.

02.05
Богомазюк В. І.,
10.05
Левосюк А. С.
31.05
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життя

і

4

5

гуманіста.
Виставки літератури:
- «Життя
пережите,
мов
шлях
заболочений»: до 170-річчя від дня
народження Панаса Мирного (1849
– 1920), українського письменника;
- «Ми занадто багато знайомі і занадто
мало вміємо ….. бо знаємо дуже
багато»: до
220-річчя від дня
народження Оноре де Бальзака (1799
– 1850), класика французької
літератури, письменника;
- «Класик кримінального детективу»:
до 160-річчя від дня народження
Артура Конан Дойла (1859 – 1930),
англійського письменника;
- «Роман
Іваничук
–
майстер
історичного роману»: до 90 річчя від
дня народження Романа Івановича
Іваничука (1929–2016), українського
письменника;
- «Поборник
соціальної
справедливості»: до 240 річчя від
дня народження Томаса Мора (1779–
1852), англійського поета
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 2018 року.

13.05

20.05
Експозиція тематичних підбірок
літератури про життя, діяльність
та твори ювілярів.

22.05

27.05

28.05

Богомазюк В. І.,
22.05
Левосюк А. С.

Ознайомлення
з
фондом
періодики, популяризація фахової
періодики.

31.05
Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

15.05
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Узагальнення
і
поширення
інформації про напрацювання
викладачів РОІППО.

Виставки літератури:
- «Готуємося до ЗНО: практичні поради»;
- «Освіта в умовах Нової української
школи».

22 – 28.05
06 – 15.05

Експозиція тематичних підбірок
літератури.

Червень
1

2

3

Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
Дні бібліографії (комплекс заходів).
Популяризація
суспільно-політичної
літератури:
Виставки-перегляди:
- «Краса і велич символів державних»:
до Дня Конституції України.
Бібліографічний огляд:
- «Хай щастю дитини не буде кінця»: до
Міжнародного дня захисту дітей.
Виставка літератури:
- «Пам'ять про подвиг безсмертний
солдата, народ пронесе крізь віки»: до
Дня Скорботи і вшанування жертв війни
в Україні.
Популяризація художньої літератури:
Бібліографічні огляди:
- До 110-річчя від дня народження
Олександра Єлисейовича Ільченка
(1909
–
1994),
українського
письменника;
- До 220-річчя від дня народження
Олександра Сергійовича Пушкіна
(1799 – 1837), російського поета;
- До 95-річчя від дня народження
Василя Володимировича Бикова
(1924-2003),
білоруського

05 – 12.06

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Популяризація
інформаційної
культури
та
поширення
бібліотечно-бібліографічних
знань та вмінь.
Експозиція тематичної підбірки
літератури з нагоди свята.

27 – 31.06

03.06

Богомазюк В.,
Левосюк А. С.

18 – 21.06

Інформування про
даної тематики.

видання з

Експозиція тематичної підбірки
літератури.

Інформування про
діяльність ювілярів.

03.06
Богомазюк В. І.,
06.06
Левосюк А. С.
19.06
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життя

і

4

5

письменника.
Виставки літератури:
- «Співець покутського краю»: до 140річчя від дня народження Марка
Черемшини
(1874
–
1927),
українського письменника-класика;
- «Анна Ахматова – в українському
інтер’єрі»: до 130-річчя від дня
народження
Анни
Андріївни
Ахматової (1889–1966), класика
російської
культури,
поетеси,
перекладача;
- «Поет з країни дитинства»: до 95річчя від дня народження Богдана
Йосиповича Чалого (1924-2008),
українського дитячого письменника;
- «Корінцем в етнос, віттям – у
світову культуру»: до 85-річчя від
дня
народження
Мирослава
Гнатовича Стельмаховича (19341998), українського філолога.
Популяризація періодики:
- «За сторінками педагогічної преси»
(виставка-перегляд).
Огляд нової педагогічної періодики.
Робота бібліотеки в навчальному процесі
РОІППО:
День
кафедри
суспільно-гуманітарної
освіти.
Бібліографічний огляд:
- «Інновації
–
запорука
конкурентоспроможності».
Виставка літератури:
- «Компетенції Нової української школи»;

13.06

21.06

24.06
Експозиція тематичної підбірки
літератури про життя, діяльність
та твори ювілярів.

25.06

Богомазюк В. І.,
05.06
Левосюк А. С.

Ознайомлення
з
фондом
періодики, популяризація фахової
періодики.

27.06
12.06
Богомазюк В. І.,

12.06

Левосюк А. С.

05 – 19.06
04.06
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Інформування кафедри про нові
надходження.
Надання
консультативних бібліографічних
послуг.
Експозиція тематичної підбірки
літератури.

-

«Булінг у школі – шляхи подолання»: до
Міжнародного дня безвинних дітей –
жертв агресії.
Липень

1

2

3

Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
День інформації.
Популяризація
суспільно-політичної
літератури:
Виставка-перегляд:
- «Україно, ти душа великого народу»:
до Дня прийняття Декларації про
державний суверенітет України
(1990).
Виставка літератури:
- «Він заповів нам віру»: до Дня
хрещення Київської Русі-України.
Популяризація художньої літератури:
Виставки літератури:
- «Велика
Мати
українського
націоналізму»: до 170-річчя від дня
народження Олени Пчілки (Ольга
Петрівна
Косач;
1849-1909),
української
письменниці,
драматурга, публіциста;
- «Через слово людське обличчя стає
прекрасним» : до 715-річчя від дня
народження Франческо Петрарки
(1304-1374), італійського поета;
- «Людина створена не для поразки»:
до 120-річчя від дня народження
Ернеста Міллера Хемінгуея (18991961), американського письменника;

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

03.07

Богомазюк В. І.,

Популяризація
інформаційної
культури
та
поширення
бібліотечно-бібліографічних
знань та вмінь.
Експозиція тематичної підбірки
літератури з нагоди пам’ятної
дати.

16.07
Левосюк А. С.
26 – 30.07

Експозиція тематичної підбірки
літератури.
Інформування про
діяльність ювілярів.

життя

і

17.07
Богомазюк В. І.,

19.07

Левосюк А. С.
23.07
Експозиція тематичної підбірки
літератури про життя, діяльність
та твори ювілярів.

29.07
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«Геній авантюрного роману»: до
195-річчя від дня народження
Александра
Дюма
(1824-1895),
французького
письменника,
драматурга, поета.
Популяризація періодики: Інформаційний
огляд:
- «Сторінками педагогічної преси».
-

4

5

Робота бібліотеки в навчальному процесі
РОІППО:
Виставки літератури:
– «Сім’я та школа: співпраця і
співтворчість»: до Дня родини.

Богомазюк В. І.,
22.07
Левосюк А. С.
Богомазюк В. І.,

Ознайомлення
з
фондом
періодики, популяризація фахової
періодики.
Експозиція тематичної підбірки
літератури.

Левосюк А. С.

08.07

Серпень
1

2

Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
Дні інформації.

Популяризація
суспільно-політичної
літератури:
Бібліографічний огляд:
- «Молодь
в
українському
суспільстві»: до Міжнародного дня
молоді, що відзначається ООН.
Виставка-перегляд:
- «Прапор миру, вірності і волі»: до
Дня Державного Прапора України.
Тематична виставка:
- «Непоборна і єдина наша ненька
Україна»: до Дня Незалежності України.

07 – 21.08

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Популяризація
інформаційної
культури
та
поширення
бібліотечно-бібліографічних
знань.
Популяризація
фахових
періодичних видань.
Поширення
інформації
про
видання, що висвітлюють подію.

12.08
Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

23.08
21 – 26.08
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Експозиція тематичних підбірок
літератури до пам’ятних та
знакових
дат
держави,
суспільства, регіону.

3

4

Популяризація художньої літератури:
Бібліографічні огляди:
- До 80-річчя від дня народження
Валерія Олександровича Шевчука
(1939), українського письменникашістдесятника.
Тематичні виставки:
- «Лицар правди і добра»: до 120річчя від дня народження Бориса
Дмитровича Антоненка-Давидовича
(1899-1984),
українського
письменника.
- «Світ, правда, честь – це мої
догмати»: до 200-річчя від дня
народження
Пантелеймона
Олександровича Куліша (1819-1897),
українського письменника;
- «Співець народних сподівань»: до
185 річчя від дня народження Юрія
Адальбертовича Федьковича (18341888), українського поета, прозаїка,
драматурга, перекладача.
- «Патріарх української літератури»:
до 95-річчя від дня народження
Павла Архиповича Загребельного
(1924-2009),
українського
письменника;
- «Сподіватися завжди краще, аніж
впадати у відчай»: до 270-річчя від
дня народження Йоганна Вольфганга
Гете (1749-1832), німецького поета
та мислителя.
Популяризація періодики:
- День періодики.

Інформувати
про
діяльність ювілярів.

життя

і

20.08

05.08
Експозиція тематичної підбірки
літератури про життя, діяльність і
видання ювіляра.

07.08
Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

08.08
20.08

28.08

Богомазюк В. І.,
26.08
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Експозиція
періодики.

матеріалів

фахової

«За сторінками педагогічної преси»;
«Готуємося до нового навчального
року».
Робота бібліотеки в навчальному процесі
РОІППО:
Бібліографічний огляд:
- «Видавнича діяльність РОІППО».
Виставки літератури:
- «Готуємося
до
Серпневих
конференцій»;
- «Творчі доробки освітян Рівненщини».
-

5

Левосюк А. С.

29.08
15.08

28.08.

Богомазюк В. І.,

15 – 28.08
15 – 31.08

Левосюк А. С.

Оглядовий
аналіз
нових
публікацій у фаховій періодиці.
Узагальнення
і
поширення
інформації про напрацювання
викладачів РОІППО.
Експозиція тематичної підбірки
літератури.

Вересень
1

2

Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
- День бібліографії.
- День інформації.
Популяризація
суспільно-політичної
літератури:
Бібліографічні огляди:
- «Патріарх від Бога»: до 35-річчя з
дня смерті Йосифа Сліпого (СліпийКоберницький-Дичковський) (18921984),
українського
церковного
діяча, патріарха УГКЦ;
- «Рівненщина – край партизанський»:
до Дня партизанської слави.
Виставки-перегляди:
- «Ми поспішаємо на урок і знову
йдемо у світ пізнання»: до Дня
знань;
- «Грамотність – шлях до розвитку»:
до Міжнародного дня писемності;

16.09
23.09

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Популяризація
інформаційної
культури
та
поширення
бібліотечно-бібліографічних
знань.
Популяризація
фахових
періодичних видань.
Експозиція тематичних підбірок
літератури до пам’ятних та
знакових
дат
держави,
суспільства, регіону.

06.09

20.09

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

02.09
06.09
26.09
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«І живе мій народ у співучому
слові»: до Європейського дня мов.
Популяризація художньої літератури
Бібліографічні огляди:
- «Моя Вкраїно, ти мій раю…»: до
155- річчя від дня народження Мусія
Степановича Кононенка (1864-1922),
українського письменника;
- «Юліуш Словацький і Україна»: до
210-річчя від дня народження
Юліуша Словацького (1809-1849),
польського поета;
- «Великий піонер американської
літератури»: до 230-річчя від дня
народження
Джемса
Фенімора
Купера (1789-1851), американського
письменника-романтика.
Виставки літератури:
- «Лицар української словесності»: до
250-річчя від дня народження Івана
Петровича Котляревського (1769 –
1838), українського письменника,
поета, драматурга;
- «Я син свого часу…»: до 125-річчя
від дня народження Олександра
Петровича Довженка (1894 – 1956),
українського
кінорежисера,
письменника, кінодраматурга;
- «Шлях мученика, доля патріота»: до
155-річчя від дня народження Павла
Арсеновича Грабовського (1864 –
1902),
українського
поета,
публіциста, перекладача;
- «Поет краси природи та краси
-

3

Інформування
про
діяльність ювілярів.

03.09

життя

і

04.09

13.09

09.09

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

10.09
Експозиція тематичної підбірки
літератури про життя, діяльність і
видання ювіляра.
11.09

17.09

27.09
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4

5

людської душі»: до 155-річчя від дня
народження Михайла Михайловича
Коцюбинського
(1864-1913),
українського
письменника
і
громадського діяча.
- «Пагінець із рідної землі»: до 90річчя від дня народження Дмитра
Васильовича
Павличка
(1929),
українського поета, перекладача.
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:
- «Стратегії дошкільної освіти».
Виставка літератури:
- «Золоті
розсипи
ідей
В. О. Сухомлинського»: до річниці
від
дня
народження
Василя
Олександровича
Сухомлинського
(1918 – 1970).
- «Книжкові барви нашої бібліотеки»:
до Всеукраїнського дня бібліотек.

18.09

Богомазюк В. І.,

25.09
27.09

Левосюк А. С.

Експозиція матеріалів фахової
періодики.
Оглядовий аналіз
нових
публікацій у фаховій періодиці.
Узагальнення
і
поширення
інформації про нову фахову
книгу.

02 – 09.09
10.09
23 – 30.09

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

Експозиція тематичної підбірки
літератури про життя і діяльність
ювіляра.

30.03

Жовтень
1

2

Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
- Місячник пропаганди ББЗ.
Популяризація
літератури

01 – 31.10

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

суспільно-політичної

Популяризація
інформаційної
культури
та
поширення
бібліотечно-бібліографічних
знань та вмінь.

Богомазюк В. І.,
Поширення
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інформації

про

3

Інформаційні
огляди:
.
- «Хай буде з нами Правда і Господь»: до
річниці з часу утворення УПА.
- «ООН – історія, діяльність, сьогодення»:
до Дня Організації Об’єднаних Націй.
Виставки літератури:
- «Береженого Бог береже, а кoзака –
шабля»: до Дня Українського
козацтва;
- «І день той в пам'яті тримаємо
своїй»: до Дня визволення України
від фашистських загарбників.
Популяризація художньої літератури:
Інформаційний огляд:
- До 120-річчя від дня народження
Олекси Коронатовича Стефановича (1899 –
1970), українського поета, літературного
критика;
- До 80-річчя від дня народження
Софії Володимирівни Василенко (19392006), української поетеси;
- До 205-річчя від дня народження
Михайла Юрійовича Лермонтова (18141841),
російського
поета,
прозаїка,
драматурга;
- 80 років від дня народження Василя
Тимофійовича Скуратівського (1939-2005),
українського
ученого,
журналіста,
літератора, народознавця;
- До 25 річниці (1989) затвердження
Верховною Радаю УРСР Закону про
державний статус української мови.
Виставки літератури:
- «Його душа у слово перейшла» : до

Левосюк А. С.

11.10

видання, що висвітлюють подію.

24.10
Експозиція тематичних підбірок
літератури до пам’ятних та
знакових
дат
держави,
суспільства, регіону.

11 – 18.10
28 – 31.10

Інформування
про
діяльність ювілярів.

04.10

життя

і

10.10

15.10

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

25.10
Експозиція тематичних підбірок
літератури про життя, діяльність і
видання ювілярів.

28.10

04.10
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4

5

110-річчя від дня народження Богдана-Ігоря
Антонича (1909 – 1937), українського поета,
прозаїка, перекладача, літературознавця;
«Майстер історичної прози»: до 135річчя від дня народження Юліана
Опільського (справж. – Юрій Львович
Рудницький;
1884-1937),
українського
письменника, історичного романіста;
- «Я вас зустрічаю нащадки…»: до
115-річчя від дня народження Миколи
Платоновича
Бажана
(1904-1983),
українського
письменника,
філософа,
перекладача;
- «Він хотів «жити, творити на своїй
землі…»: до 130-річчя від дня народження
Михайла Опаносовича Драй-Хмари (18891939),
українського
поета,
літературознавця;
- «Завжди прощайте своїх ворогів,
ніщо не дратує їх більше»: до 165-річчя від
дня народження Оскара Уальда (198541900), ірландського поета, драматурга,
письменника.
Популяризація періодики:
- День періодики.
- «За сторінками педагогічної преси»
(інформаційний огляд).
Робота бібліотеки в навчальному процесі
РОІППО:
День кафедри природничо-математичної
освіти
Бібліографічний огляд:
- «Філософія нового часу - Джон Дьюї»:
до 160-річчя від дня народження Джона

08.10

09.10

10.10

16.10

Богомазюк В. І.,

23.10

Левосюк А. С.

30.10

Експозиція матеріалів фахової
періодики.
Оглядовий
аналіз
нових
публікацій у фаховій періодиці.

Богомазюк В. І.,
16.10
Левосюк А. С.
18.10
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Інформування кафедри про нові
надходження.
Надання
консультативних бібліографічних
послуг.
Оглядовий
аналіз
нових
публікацій у фаховій літературі.

Дьюї (1859-1952), американського
психолога, педагога, філософа
Виставка літератури:
- «Булінг в учнівському колективі – як
уникнути»: до Міжнародного дня
боротьби проти насилля;
- «Учитель! Ви світлий образ, дитячих
доль відлуння золоте»: до Всесвітнього
дня вчителя та Дня працівників освіти.

01 – 10.10

Експозиція тематичних підбірок
літератури.

24.10

Листопад
1

2

3

Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
- Місячник пропаганди ББЗ.
Популяризація
суспільно-політичної
літератури:
Інформаційний огляд:
- «Молодь нашого народу – його
майбутнє і його життя»: до
Всесвітнього дня молоді.
Тематичні виставки літератури:
- «Події, що змінили долю України»: до
Дня Свободи та гідності;
- «Там, де живе рідна мова, живе
український
народ»:
до
Дня
слов’янської писемності і культури.
- «У той рік заніміла зозуля, накувавши
знедолений вік»: до Дня пам’яті жертв
голодоморів та політичних репресій.
Популяризація художньої літератури:
Інформаційний огляд:
- До 70-річчя від дня народження
Ярослава
Михайловича
Стельмаха
(1949-2001), українського драматурга,

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

01 – 29.11

Популяризація
інформаційної
культури
та
поширення
бібліотечно-бібліографічних
знань та вмінь.
Поширення
інформації
про
видання, що висвітлюють подію.

12.11
22 – 29.11
Богомазюк В. І.,
05 – 11.11

Експозиція тематичних підбірок
літератури до пам’ятних та
знакових
дат
держави,
суспільства, регіону.

Левосюк А. С.
15 – 26.11

Богомазюк В. І.,
29.11
Левосюк А. С.
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Інформування
про
діяльність ювілярів.

життя

і

дитячого письменника, кіносценариста.
Бібліографічні огляди:
- «Вільний лише той, хто володіє
собою»:
до
260-річчя
від
дня
народження Фрідріха Шіллера (17591805), німецького поета, драматурга;
- «Чорна нічко, заглуши всі страждання
на душі!»: до 140-річчя від дня
народження Григорія Авраамовича
Чупринки (1879-1921), українського
поета-романтика;
- «Сльозами горя не залити»: до 120річчя від дня народження Григорія
Михайловича Косинки (1899-1934),
українського письменника, критика,
перекладача.

11.11

27.11

29.11

Експозиція тематичних підбірок
літератури про життя, діяльність і
видання ювілярів.

13.11

Виставки літератури:
-

-

4

5

«Сивий голуб українського гумору»: до
130-річчя від дня народження Остапа
Вишні
(1889-1956),
українського
письменника, сатирика і гумориста;
«Він підготував нас до свободи»: до
325-річчя від дня народження Франсуа
Вольтера (1694-1778), французького
поета, письменника, просвітителя.

Популяризація періодики:
- «За сторінками педагогічної преси»
(виставка-перегляд).
- Огляд нової педагогічної періодики.
Робота бібліотеки в навчальному процесі
РОІППО:
- День кафедри педагогіки, психології та
корекційної освіти.

21.11

Богомазюк В. І.,

08.11

Левосюк А. С.

22.11

Богомазюк В. І.,
20.11
Левосюк А. С.
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Експозиція матеріалів фахової
періодики.
Оглядовий аналіз
нових
публікацій у фаховій періодиці.
Інформування кафедри про нові
надходження.
Надання
консультативних бібліографічних
послуг.

Бібліографічний огляд:
- «Як зробити школу толерантною»:
до Міжнародного дня толерантності.
Виставка літератури:
- «Хай сонцю і квітам всміхаються діти»:
до Всесвітнього дня дитини.

Оглядовий аналіз
нових
публікацій у фаховій літературі.
Експозиція тематичної підбірки
літератури.

15.11

20.11
Грудень

1

2

3

Пропаганда
бібліотечно-бібліографічних
знань:
- День бібліографії.
Популяризація
суспільно-політичної
літератури:
Виставка-перегляд:
- «Волонтери – люди доброї волі»: до
Міжнародного дня волонтерів;
- «Я хочу миру на моїй землі»: до Дня
Збройних Сил України.
Виставки літератури:
- «Стоїть у скорботі Мати – Україна»: до
Міжнародного дня пам’яті жертв
злочинів геноциду, вшанування їхньої
людської гідності і попередження цих
злочинів;
- «Палахкоче свіча поминальної нині
молитви…»: до Дня вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС.
Популяризація художньої літератури:
Інформаційні огляди:
- До 105-річчя від дня народження Віталія
Івановича Петльованого (1914 – 1989),
українського письменника;
- До 380-річчя від дня народження Жана

Богомазюк В. І.,
Левосюк А. С.

18.12

Популяризація
інформаційної
культури
та
поширення
бібліотечно-бібліографічних
знань та вмінь.
Поширення
інформації
про
видання, що висвітлюють подію.

05.12
06.12
Богомазюк В. І.,

10.12

Левосюк А. С.

Експозиція тематичних підбірок
літератури до пам’ятних та
знакових
дат
держави,
суспільства, регіону.

15 – 17.12

Богомазюк В. І.,

16.12

Левосюк А. С.
20.12
261

Інформування
про
діяльність ювілярів.

життя

і

4

5

Батиста
Расіна
(1639
–
1699),
французького драматурга;
- До 110-річчя від дня народження Зіновія
Яковича Біленка (1909 – 1979),
українського письменника.
Тематичні виставки літератури:
- «Історична проза Юліана Опільського»
135 років від дня народження Юліана
Опільського (справж. – Юрій Львович
Рудницький; 1884 – 1937), українського
письменника, майстра історичної прози;
- «Микола
Лукаш
–
подвижник
українського художнього перекладу»: до
100-річчя від дня народження Миколи
Олексійовича Лукаша (1919–1988),
українського перекладача і лінгвіста,
політолога.
Популяризація періодики:
- День періодики.
- Огляд нової педагогічної періодики.
Робота бібліотеки в навчальному процесі
РОІППО:
- День кафедри філософії, економіки та
менеджменту освіти.
Бібліографічний огляд:
- «Корекційна освіта: різні можливості, та
рівні права»: до
Міжнародного дня
інвалідів.
Виставка літератури:
«Учитель у правовому полі»: до Дня
захисту прав людини.

Огляд основних видань
життя і діяльність ювілярів.

23.12

про

06.12

Експозиція тематичних підбірок
літератури про життя, діяльність і
видання ювілярів.

18.12

Богомазюк В. І.,

16.12
27.12

Левосюк А. С.

24.12
Богомазюк В. І.,

03.12

Левосюк А. С.
10 – 17.12
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Експозиція матеріалів фахової
періодики.
Оглядовий
аналіз
нових
публікацій у фаховій періодиці.
Інформування кафедри про нові
надходження.
Надання
консультативних бібліографічних
послуг.
Оглядовий аналіз
нових
публікацій у фаховій літературі.
Експозиція тематичної підбірки
літератури.

Додаток 1
ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ ЗА ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
№
за/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Черній Алла Леонідівна
Вєтров Іван Васильович
Мельник Надія Адамівна
Долід В’ячеслав Валентинович
Гавлітіна Тетяна Миколаївна
Каба Світлана Романівна
Шевчук Валерій Борисович
Савчук Людмила Олександрівна
Лавренчук Володимир Павлович
Левшенюк Володимир Ярославович
Лютко Оксана Михайлівна
Кузьмін Олена Євменівна
Філіппова Зоя Олексіївна
Мельник Юлія Василівна

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Опольський Ігор Валерійович
Салтишева Вікторія Михайлівна
Басараба Наталія Анатоліївна
Фурман Віра Костянтинівна
Трофімчук Анатолій Борисович
Джаман Таміла Вікторівна
Люшин Микола Олександрович

22.

Ніколайчук Тетяна Анатоліївна

23.

Гуцман Сергій Володимирович

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, напрям діяльності
Ректор.
Перший проректор.
Проректор з науково-методичної роботи.
Проректор з наукової-педагогічної та навчальної роботи.
Проректор з наукової-педагогічної роботи.
Провідний фахівець.
Помічник ректора з 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 інформаційно-комунікаційних технологій, інформаційно-комунікаційні технології.
Завідувач кабінету суспільно-гуманітарних предметів, суспільні предмети.
Завідувач кабінету фізико-математичних предметів, фізика.
В. о. 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 закладах, освітніх округах, координація взаємодії кабінету зі структурними підрозділами
інституту.
Завідувач кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи, інноваційна діяльність та
263

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Гузь Наталія Леонідівна
Лис Юрій Володимирович
Сорочиц Анатолій Степанович
Моторна Оксана Степанівна
Ільницький Володимир Олегович
Чаюк Тетяна Леонідівна
Гурова Наталія В`ячеславівна
Степаненко Оксана Степанівна
Антонова Юлія Василівна
Абрамович Тетяна Вікторівна
Прокопчук Наталія Василівна
Холод Олена Володимирівна
Козловська Світлана Степанівна
Вавуліч Валентин Анатолійович
Андрійчук Валентина Вікторівна
Шишолік Лілія Андронівна
Козак Рада Сергіївна
Лимич Максим Андрійович

42.

Новак Юрій Петрович

43.

Тимощук Оксана Петрівна

44.

Горницька Оксана Вікторівна

45.

Авдимирець Лілія Анварівна

46.
47.

Піддубний Микола Адамович
Лавренчук Марія Василівна

48.
49.
50.

Кукла Ольга Володимирівна
Кушнерук Руслана Ігорівна
Чумак Надія Петрівна

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-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 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 інформаційно-комунікаційних технологій, інформаційно-методичне забезпечення
інституту.
Методист кабінету інформаційно-комунікаційних технологій, інформаційно-методичне забезпечення
інституту.
Методист кабінету інформаційно-комунікаційних технологій, інформаційно-комунікаційні технології
та навчання інформатиці в початковій школі.
Методист кабінету інформаційно-комунікаційних технологій, дистанційне навчання та інформаційнокомунікаційні технології.
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.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Пекарська Лариса Володимирівна
Мельник Ганна Максимівна
Шагієва Раїса Радиcівна
Нестерук Галина Олександрівна
Медведчук Лідія Іванівна
Профорук Михайло Юрійович
Люшина Валентина Миколаївна
Буняк Володимир Олександрович
Мінакова Наталія Георгіївна

60.
61.

Давидюк Наталія Юріївна
Климко Лариса Василівна

62.

Башинська Алла Іванівна

63.

Шмирук Надія Іванівна

64.
65.
66.
67.
68.

Заводна Леся Михайлівна
Волосюк Анатолій Анатолійович
Приходько Віта Сергіївна
Богомазюк Вікторія Іванівна
Левосюк Анжела Сергіївна

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 управління навчальними закладами, управління загальноосвітніми навчальними
закладами; науково-методичний супровід керівників навчальних закладів.
Методист кабінету координації методичної роботи, координація діяльності працівників районних,
міських методичних кабінетів, координація взаємодії кабінету зі структурними підрозділами
інституту.
Методист кабінету координації методичної роботи, координація діяльності працівників районних,
міських методичних кабінетів, координація взаємодії кабінету зі структурними підрозділами
інституту.
Методист кабінету редакційно-видавничої діяльності, редакційно-видавнича діяльність інституту.
Методист кабінету редакційно-видавничої діяльності, редакційно-видавнича діяльність інституту.
Коректор кабінету редакційно-видавничої діяльності, редакційно-видавнича діяльність інституту
Бібліотекар.
Бібліотекар.
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