
Листопад 2022 року

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

№
з/п Дата Заплановані заходи на наступний місяць* Час і місце (форма)

проведення заходу

1. 01.11
Науково-практична конференція «Освіта в умовах
воєнного стану в Україні: психолого-педагогічний
аспект».

10.00 Онлайн
Вашеняк І.Б.
Бирко Н.М.

2. 01-04.11 Інформаційно-методичний навігатор для керівників
професійних спільнот.

10.00 Онлайн
Кенц Г.І.

3. 07-11.11
Онлайн зустрічі з учителями історії, що
претендують на присвоєння звання
«Вчитель-методист».

10.00 Онлайн
Кенц Г.І.

4. 08.11

Веб-консультація «Вектори змін методичної роботи
в закладах загальної середньої освіти в сучасних
умовах» (заступники директорів закладів загальної
середньої освіти Білогірської територіальної
громади).

11.00 Онлайн
Кошка О.А.

5. 08.11
Вебінар з питань організованого початку ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів у
2022-2023 навчальному році.

13.00 Онлайн
Гіджеліцький І.К.
Гребінь О.В.

6. 09.11
Онлайн-засідання творчої групи вчителів музичного
мистецтва з питань заміни російськомовних творів
мистецтва.

16.00 Онлайн
Махмутова А.Є.

7. 10.11
Веб-консультація «Академічна доброчесність у
закладі освіти» (керівники закладів освіти
Шепетівської міської громади).

14.00. Онлайн
Буймістер Л.В.

8. 10.11
Школа професійного зростання вчителів трудового
навчання (технологій) «Сучасні підходи до
реалізації учнівських творчих проєктів».

14.00 Онлайн
Павич Н.М.

9. 11.11

Семінар-практикум для вчителів фізичної культури
«Впровадження нових модулів навчання: багмінтон,
фрізбі (алтимат), петанк, панна, регбі-5, флорболд,
чирлідинг, дитяча легка атлетика, Cool Games за
програмою НУШ у 5-6 класах».

16.00 Онлайн
Шкарпета В.Л.

10. 15.11
Методична студія для молодих учителів географії
«Впровадження сучасних освітніх тенденцій у
шкільній географії».

14.00 Онлайн
Думанська Г.

11. 15.11
Тренінг для заступників директорів з
навчально-виховної роботи ЗЗСО «Секрети
успішного освітнього менеджера».

13.00 Онлайн
Каліночкіна Ю.М.

12. 15.11
Семінар для вчителів української мови та літератури
пілотних класів «Ефективні технології в роботі з
традиційними темами й нововеденнями».

13.00 Онлайн
Манзюк С.А.

13. 16.11

Методичний кроссінг вихователів ЗДО «Сучасні
погляди на проблему імпементації оновленого
державного стандарту дошкільної освіти.
Інноваційні підходи до формування
мистецько-творчої компетентності дошкільника».

10.00 Онлайн
Дарченко Л.Г.

14. 17.11 Науково-практична конференція «Сучасні  тенденції
розвитку дошкільної освіти: досвід та перспективи».

10.00 Онлайн
Харченко А.А.
Ковальська О.П.

15. 17.11 Семінар-практикум для вчителів фізичної культури 16.00 Онлайн



«Семестрове оцінювання учнів 5-их класів з
фізичної культури за програмою НУШ.

Шкарпета В.Л.

16. 17.11
Веб-консультація «Актуальні проблеми формування
художньо-естетичної компетентності дітей
дошкільного віку». (Антонінська, Красилівська
міська рада).

10.00 Онлайн
Дарченко Л.Г.

17.
14.11-
21.11

Організація і проведення ІІІ-1V тур ХХІІІ обласної
учнівської інтернет-олімпіади з програмування.

10.00 Онлайн
Зубик В.В.
Наконечна Н.А.
Ребрина В.А.

18. 22.11

Семінар для директорів, фахівців (консультантів)
інклюзивно-ресурсних центрів «Необхідність
своєчасної ранньої допомоги дітям, які мають
особливі освітні потреби».

10.00 Онлайн
Мельник С.В.

19. 23.11 Вебінар для вчителів пілотних класів НУШ
«Оформлення зошитів (щоденників) спостережень».

16.00. Онлайн
Махмутова А.Є.

20. 23.11

Майстер-клас вчителів початкових класів
«Інтеграція неадаптивних видів активності,
співвідносних з різними освітніми галузями
(природничою, мистецькою, математичною,
технологією, фізичною культурою) як засіб
реалізації змісту та методів інтегрованого
навчання».

14.00 Онлайн
Галас А.В.
Кулик О.О.

21. 23.11
Фасилітаційна сесія для учителів  зарубіжної
літератури та мов  національних меншин
«Педагогічна фасилітація: від теорії до практики».

14.00 Онлайн
Каліночкіна Ю.М.

22. 24.11

Семінар для відповідальних за психологічну службу
в територіальних громадах «Збереження психічного
здоров’я педагогів та здобутків освіти як важливий
фактор забезпечення ефективності освітнього
процесу».

10.00 Онлайн
Страшнюк Ж.Д.

23. 24.11

Семінар-тренінг для вчителів іноземної мови
«Навчання іноземної мови через інтеграцію
комунікативних мовленнєвих умінь, наскрізних
умінь та мовного інвентаря. Методичний аукціон
ефективних активностей».

14.00 Онлайн
Луценко Л.П.
Мороз Т.В.

24. 24.11
Семінар-практикум «Формувальне оцінювання
навчальних досягнень учнів із інтегрованого курсу
«Здоров’я, безпека та добробут».

14.00 Онлайн
Гіджеліцька Т.В.

25. 24.11

Засідання ради директорів закладів загальної
середньої освіти «Впровадження нового
Держстандарту базової середньої освіти: Перші
кроки становлення».

11.00 Онлайн
Кошка О.А.
Буймістер Л.В.

26. 24.11
V Всеукраїнська науково-практична конференція
«Особистість на шляху до духовних цінностей:
педагогічна практика, набутий досвід».

10.00 Онлайн
Орловська Н.М.

27. 29.11 Вебінар: виховні пріоритети в умовах модернізації
освіти: альтернатива вибору.

10.00.Онлайн
Іова В.Ю.

28. 30.11

Семінар-практикум для вчителів інклюзивного
навчання та асистентів вчителів «Педагогічні
технології роботи з різними категоріями дітей з
особливими освітніми потребами в сучасних
умовах».

11.00 Онлайн
Мельник С.В.


