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ВСТУП
У 2015 році діяльність колективу Навчально-методичного центру освіти м. Львова спрямована на реалізацію науковометодичної проблеми «Використання педагогічних інновацій для підвищення якості освіти та формування єдиного освітньокультурного простору», а також на:
- втілення ідей Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст.;
- виконання вимог основних нормативних документів Міністерства освіти і науки України;
- реалізацію Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти;
- створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їх
компетентності;
- забезпечення методичного супроводу і підвищення фахової майстерності освітянами міста;
- проведення методичних заходів, спрямованих на всебічний розвиток педагогів та учнів;
- узагальнення і поширення кращого інноваційного педагогічного досвіду;
- формування методичної культури освітян;
- організацію процесу забезпечення підручниками та навчально-методичною літературою закладів освіти міста.
Найбільшими успіхами за минулий рік є:
- залучення вчителів до дослідницько-проектної роботи;
- реалізація завдань проекту «Єдиний освітньо-культурний простір міста Львова»;
- удосконалення методичної роботи з педагогічними працівниками;
- інформативне наповнення сайту та блогу НМЦО м. Львова;
Очікувані результати:
удосконалення діяльності НМЦО через:
- створення дієвої системи безперервної освіти педагогічних кадрів усіх рівнів;
- підвищення професійної компетентності педагогічних працівників шляхом інноваційних, інтерактивних, інтегрованих форм
навчання та самоосвіти;
- продовження реалізації проектів «Єдиний освітньо-культурний простір міста Львова», «Плекаємо обдарованість»,
«Театральна педагогіка», «Освіта для сталого розвитку в дії» (спільно КЗ ЛОР ЛОІППО), «Школа малого дослідника», «Мій
комп’ютер», «Шляхи запобігання та подолання конфліктних ситуацій у ДНЗ», «Шахова школа для дошкільника», «Львівське
рондо», «Митці – дітям», «Світова літературна класика – джерело натхнення», «Новаторські типи і форми уроків з
української мови та літератури», «Основи військової підготовки», «Педагогічна взаємодія на основі партнерських
стосунків»;
- удосконалення роботи з обдарованими дітьми;
- надання кваліфікованої допомоги щодо організації роботи з дітьми з особливими потребами (ЛМ ПМПК);
- оновлення банку даних кращого педагогічного досвіду освітян міста;
- висвітлення напрацювань через сайт, мережу Інтернет та фахові видання;
- створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-естетичного, професійного та
наукового розвитку освітня міста;
- активізація співпраці НМЦО з ЛОІППО, УЦОЯО, громадськими організаціями, ВНЗ.
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ВІДДІЛ МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ, МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СІЧЕНЬ 2015 р.

12-17

Дата

Організаційні заходи

Методичний супровід навчально-виховного процесу та
Інформаційне забезпечення
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Інформаційно-методична нарада.
Нарада з методистами відділу щодо підсумків ІІ етапу Накази і листи ЛОІППО та УО щодо ІІІ етапу
Нарада керівників відділів
Всеукраїнських олімпіад у 2014-15 н.р. та участі у ІІІ етапі
олімпіад
Т. Ольшанецька
.
Н. Бідник
Наказ про проведення ІІІ етапу олімпіад, аналітична
Зимові школи професійного розвитку
довідка відділу щодо підсумків ІІ етапу
Вивчення системи роботи методистів, які атестуються
педагогів
Всеукраїнських олімпіад у 2014-15 н.р.
Н. Бідник
Обговорення з методистами планів
Індивідуальні плани роботи методистів НМЦО на
роботи УО ДГПЛМР та ЛОІППО на січень
2015 рік
Круглий стіл для вихователів–методистів та музичних
керівників ДНЗ. Планування та проведення свят та розваг План роботи НМЦО на січень
Нарада керівників РМО вчителів фізики та в ДНЗ .
Методичні матеріали
астрономії
Н.Клочко
М. Білик Нарада з методистами відділу щодо проведення І і ІІ
Наказ ДОН ЛОДА № 08-01/01 від 05.01.2015р.
Нарада керівників РМО вчителів
етапів Всеукраїнських олімпіад з мов і літератур
початкових класів.
національних меншин
Н. Бідник
О.Зелінська
Інформаційно-методичні матеріали
Інструктивно--методична нарада для
Мультимедійні презентації, буклет для вчителів
керівників РМО учителів географії та
географії та економіки
Семінар-практикум
за
проектом
«Єдиний
культурноекономіки
О. Гнатишин освітній простір». Модельний урок географії. «Удосконалення процесу викладання географії і економіки шляхом
використання сучасних підходів до організації навчальної
Інформаційно-методична нарада
діяльності учнів у музейному просторі».
Інформаційно-методичні матеріали
керівників РМО вчителів іноземних мов
С.Матис
О. Гнатишин
Забезпечення участі вчителів Львова у ІІ
етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року -2015»
Г. Лущик, О. Галамай
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Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів.
Т. Ольшанецька

Нарада з методистами відділу щодо роботи міських
творчих груп.
Н. Бідник

Засідання Шкіл удосконалення фахової
майстерності педагогів (по предметно).
Н. Бідник, методисти

Вивчення системи роботи методистів, які атестуються.

Заняття Школи молодого вчителя.

Участь у роботі АК ІІ рівня УО ДГП ЛМР.

Т. Ольшанецька
Нарада керівників РМО вчителів
трудового навчання.
Б. Шарун
Нарада керівників РМО вчителів німецької
мови

19-23

У.Марич
Нарада керівників РМО вчителів предмета
«Захист Вітчизни»
Б. Шарун
Нарада керівників РМО вчителів хімії та
творчої групи «Держстандарт освіти»
Г.Лущик
Засідання творчої групи вчителів фізики
М. Білик
Засідання творчої групи вчителів світової
літератури (укладання мультимедійного
посібника)
Г. Мрачковська
Засідання творчої групи вчителів
початкових класів
О.Зелінська

Засідання творчої групи №2 “Зерна
мудрості. Вправи з ключами до різних тем
правопису”
О. Галамай

Н. Бідник

Аналітичні матеріали для УО ДГП ЛМР про
порівняння результатів І - ІІ етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад

Методичні матеріали для слухачів Шкіл
удосконалення фахової майстерності педагогів

Н. Бідник
Т. Ольшанецька
Круглий стіл «Планування роботи РМО на І семестр
2015року.»
У.Марич

Круглий стіл для практичних психологів ДНЗ Психологічна
готовність старших дошкільників до 1 – го класу
Н.Клочко

Навчально-методичний семінар Для вчителів історії та
правознавства «Де починаються права людини: уроки
історії і права людини»
Ж. Романишин, Н. Голосова
Круглий стіл (в рамках зимової школи) вчителів
математики
С.Кисіль О.Білозор

Методичні матеріали для слухачів Школи молодого
вчителя

Методичні матеріали для керівників РМО

Матеріально-методичне забезпечення: навчальнометодичний посібник та диск.

Методичні матеріали круглого столу

Круглий стіл творчої групи «Інтерактивні методи навчання
у початкових класах. Технологія модульного навчання.»
О.Зелінська, О.Ганик, Л.Хоршунова, О.Гальвіцька

Методичні матеріали для вчителів 1-х класів

Круглий стіл «Урок географії в контексті сталого
розвитку»

Методичні матеріали для вчителів географії.

О.Гнатишин
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Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Школи удосконалення фахової
майстерності педагогів
Нарада з керівникми РМО заступників
директорів з НВР Н. Бідник
Засідання Методичної ради НМЦО
Нарада з методистами відділу щодо
моніторингових досліджень у 2015 році
Н. Бідник

26-30

Засідання творчої групи вчителів
математики
С.Кисіль О. Білозор
ШУФМП вчителів початкових класів
О.Зелінська
Засідання творчої групи вчителів
географії.
О. Гнатишин
Участь у роботі оргкомітету ІІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії
О.Гнатишин
Засідання творчої групи вчителів
англійської мови «Електронні посібники»
С.Матис
Зимова школа для опікунів шкільних
євроклубів
Л. Пасько

Круглий стіл для творчої групи заступників директорів з
НВР «Шляхи удосконалення структурно-функціональної
моделі методичної роботи»
Н. Бідник
Інформаційно-методична нарада з методистами відділу
щодо покращення методичного супроводу ШУФМП
Н. Бідник
Конкурс «Малята та умілі рученята»
Н.Клочко
Вивчення системи роботи методистів, які атестуються
Т. Ольшанецька ,Н. Бідник
Круглий стіл для учителів предмета «Захист Вітчизни»
«Неоголошена війна – не лише випробування, але й
школа патріотизму»
Б. Шарун
Навчальний семінар для вчителів біології шкіл
Шевченківського району «Аналіз результатів ЗНО-2014 з
біології»
В.Олійник
Семінар «Формування навиків монологічного мовлення на
середньому етапі вивчення німецької мови»
У. Марич
Педагогічні читання «Викладання хімії у 7 класі за новою
програмою»
Г. Лущик
Навчально-пізнавальні заняття для учнів – переможців ІІ
етапу предметних олімпіад з біології та екології в рамках
проекту «Плекаємо обдарованість»
В.Олійник
Педагогічний майданчик «Музейна педагогіка», робота
над проектом
О.Зелінська
Круглий стіл “Креативне мислення й інтегровані підходи до
викладання української мови та літератури” (члени творчої
групи №1 “Новаторські типи і форми уроків української
мови та літератури”)
О. Галамай
Дидактичні майстерні для вчителів англійської мови, які
атестуються на І, ІІ кваліфікаційні категорії «Формування
комунікативної компетентності засобами інтерактивних
технологій на уроках англійської мови»
С.Матис

Ресурсні матеріали для групи заступників директорів
з НВР
Методичні рекомендації
Методичні матеріали для слухачів Шкіл
професійного розвитку педагогів та удосконалення
фахової майстерності педагогів

Матеріали на засідання Методичної ради
Методисти

Методичні матеріали для учасників семінару
Електронна версія розробок уроків

Методичні матеріали
Методичні матеріали на допомогу вчителям з
розробки музейних уроків

Зразок електронного посібника
Методичні матеріали з аудіювання на допомогу
вчителям англійської мови
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ЛЮТИЙ 2015 р.
Дата

Організаційні заходи
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Обговорення з методистами планів
роботи УО ДГПЛМР та ЛОІППО на лютий
Школи удосконалення фахової
майстерності педагогів
Засідання Творчої групи вчителів
німецької мови
У. Марич
Засідання творчої групи вчителів
трудового навчання
Б.Шарун

02-06

Нарада керівників РМО вчителів біології
В.Олійник
Засідання творчої групи вчителів
географії.
О.Гнатишин
Засідання динамічної групи вчителів
географії класів з питання підготовки до
семінару-практикуму
О.Гнатишин
Інформаційно-методична
нарада
для
керівників РМО вчителів української мови
та літератури
О . Галамай

Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Вивчення системи роботи методистів, які атестуються.
Засідання ТГ ЗД НВР щодо підготовки круглого столу на
тему «Джерела ідей розвитку сучасної школи» Н. Бідник
Семінар-практикум для вчителів світової літератури
«Біоадекватна технологія проведення уроків літератури»
Г. Мрачковська
Круглий стіл «Індивідуальність учителя та освітні
технології навчання фізики»
М. Білик
Реалізація проекту «Від компетентного вчителя – до
компетентного учня». ШУФМ вчителів біології, які
атестуються на
вищу кваліфікаційну категорію та
педагогічні
звання
«Шляхами підготовки до
впровадження нової програми з предмету у 7 класі»
В.Олійник
Педагогічний тренінг з театральної педагогіки.
О.Зелінська
Семінар – практикум для вихователів-методистів ДНЗ
«Стратегія сталого розвитку в дії. Вивчення системи
роботи вихователів-методистів, які атестуються Н.Клочко
Семінар-практикум. «Методика впровадження
інноваційних технологій. Моделювання уроків географії з
використанням сучасних освітніх технологій» О.Гнатишин
Тренінг за Українсько-Шведським проектом «Освіта для
сталого розвитку в дії»
О.Гнатишин
Семінар в рамках ШУФМП «Самоосвіта і її місце в
професійному зростанні учителя-словесника»
О. Галамай
Навчальний семінар для вчителів англійської та польської
мов (друга іноземна мова) «Особливості викладання
другої іноземної мови у 6 класі»
С. Матис

Інформаційне забезпечення
План роботи НМЦО на лютий
Ресурсні матеріали
Методичні матеріали для слухачів Шкіл
удосконалення фахової майстерності педагогів
Методичні матеріали для учасників семінарупрактикуму
Методичні матеріали для учасників круглого столу.

Методичні рекомендації до теми, над якою працює
Творча Група
Методичні матеріали
Методичні матеріали для учасників проекту
«Театральна педагогіка в початковій школі»

Мультимедійні презентації. Буклети для вчителів
географії.

Методичні матеріали для керівників РМО вчителів
української мови та літератури
Мультимедійні презентації

Інтерактивний семінар для керівників ШЕК закладів освіти
Шевченківського району «Запровадження
євроінтеграційних аспектів в освіту»
Л. Пасько

6

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Засідання творчої групи заступників директорів з НВР
щодо підготовки творчої майстерні ЗДНВР
Н. Бідник

Школи удосконалення фахової
майстерності педагогів

Вивчення системи роботи методистів, які атестуються
Т. Ольшанецька, Н. Бідник
Навчальний семінар для заступників директорів із
виховної роботи «Виховання громадянина як актуальний
суспільний виклик»
Т.Ольшанецька,
Н.Голосова
Школа малого дослідника
Н.Клочко
«Використання історичного матеріалу на уроках
математики»
С. Кисіль О. Білозор
ШУФМП вчителів початкових класів.
О.Зелінська
Круглий стіл вчителів
географії та економіки які
атестуються у 2015 році на І та ІІ кваліфікаційну категорію.
О. Гнатишин

Засідання творчої групи вчителів
предмета «Захист Вітчизни»
Б.Шарун

09-14

Нарада керівників РМО вихователів ГПД.
О.Зелінська
Інформаційно-методична
нарада
з
керівниками РМО вчителів географії та
економіки щодо підготовки проведення
Всеукраїнської учнівської олімпіади з
економіки.
О. Гнатишин
Заняття Школи молодого вчителя
Засідання АК НМЦО щодо вивчення
системи роботи педагогів, які атестуються
Інформаційно-методична
нарада
для
вихователів-методистів ДНЗ
Н.Клочко

Майстер-клас переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року-2015» у номінації «Українська мова та
література» для учителів ІІ категорії
О. Галамай
Нарада з методистами відділу щодо методичного
супроводу участі школярів у ІІІ етапі Всеукраїнських
предметних олімпіад.
Н. Бідник
Майстер-клас “Творчий звіт вчителів, які атестуються на
вищу категорію та звання”
У. Марич
Круглий стіл «Творча майстерня вчителя хімії, що
атестується»
Г.Лущик

Мультимедійні презентації. Буклети
Методичні матеріали для слухачів Шкіл
удосконалення фахової майстерності педагогів
Методичні матеріали для учасників семінару

Методичні матеріали
Методичні матеріали
Інструктивно-методичні матеріали для вихователів
ГПД.
Методичні матеріали для вчителів географії та
економіки які атестуються.
Мультимедійні презентації.
Методичні матеріали для слухачів Школи молодого
вчителя
Презентаційні матеріали.
Аналітичні матеріали щодо ІІІ етапу олімпіад з
кожного предмета

Матеріали для вчителів, які атестуються

Участь у роботі АК ІІ рівня УО ДГП ЛМР
Н.Клочко
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16-20

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Засідання
творчої
групи
вчителів
початкових класів «Природознавство, 3
клас»
О.Зелінська
Участь у роботі оргкомітету та журі ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з
економіки
О.Гнатишин
Школа молодого вчителя. Консалтингова
служба. «Головні вимоги щодо
проведення уроку з іноземної мови»
С. Матис

Круглий стіл для фокус - групи заступників директорів з
НВР «Джерела ідей розвитку сучасної школи» Н. Бідник
Семінар-практикум для учителів предмета «Захист
Вітчизни» «Методика проведення навчально-польових
зборів. Організація військово – патріотичного виховання
допризовної молоді»
Б. Шарун
Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються
У. Марич
Для керівників кіноклубів –круглий стіл
Л.Пасько
Вивчення педагогічного досвіду вчителів-методистів, що
атестуються.
О.Зелінська

Методичні матеріали для практичного використання
Дидактичний матеріал (електронний варіант) для
обміну досвідом
Методичні матеріали до уроків природознавства у 3
класі.
Методичні матеріали на
вчителям іноземних мов.

допомогу

молодим

Вчителі англійської мови, які атестуються на вищу
кваліфікаційну
категорію
«Практика
викладання
англійської мови в умовах соціокультурного розмаїття»
Обмін досвідом
С.Матис
Нарада з методистами відділу щодо методичного
супроводу ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з мов і
літератур національних меншин 21.01.15р.
Н. Бідник

Методичні матеріали до семінару

23-27

Семінар «Методика роботи з документальним кіно. Як
зрозуміти думку автора фільму, прочитати символіку…»
(Тренер Олена Куценко)
Ж. Романишин
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Засідання творчої групи заступників директорів з НВР
щодо підготовки творчої майстерні ЗДНВР «Педагогічний
менеджмент».
Н. Бідник

Ресурсні методичні матеріали

Засідання Методичної ради НМЦО

Вивчення системи роботи методистів, які атестуються
Т. Ольшанецька, Н. Бідник

Інформаційно-методичні матеріали для вчителів
німецької мови
Методичні матеріали для вчителів фізики, які
працюватимуть у 7 класі.
Матеріали для проведення конкурсу учнівських
дослідницьких та творчих робіт із світової
літератури

Нарада керівників РМО вчителів німецької
мови
У. Марич

Семінар «Впровадження нової програми з фізики у 7
класі»
М. Білик
Круглий стіл «Використання творчого потенціалу вчителя»
О.Зелінська
Конкурс учнівських дослідницьких і творчих робіт зі
світової літератури «Світова літературна класика –
джерело натхнення»
Г. Мрачковська

Матеріали на засідання Методичної ради
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23-27

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Навчально-пізнавальні заняття для учнів – переможців ІІ
етапу предметних олімпіад з біології та екології в рамках
проекту «Плекаємо обдарованість»
В.Олійник
Круглий стіл з обміну досвідом учителів географії та
економіки. «Професійна творчість педагога та її роль в
удосконаленні навчально-виховного процесу».
О.Гнатишин
Педагогічний міст між словесниками районів м. Львова (до
Міжнародного дня рідної мови)
О. Галамай
Загальноміська науково-практична конференція з
іноземних мов «Україна очима іноземців»
С.Матис

Інформаційно-методичні матеріали для вчителів
географії та економіки.

Методичні матеріали (буклети) для вчителів
української мови
Матеріали конференції
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БЕРЕЗЕНЬ 2015 р.
Дата

Організаційні заходи
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Обговорення з методистами планів
УО ДГПЛМР та ЛОІППО на березень
Школи
удосконалення
майстерності педагогів

Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Засідання творчої групи заступників директорів з НВР
щодо підготовки творчої майстерні ЗДНВР.
Н. Бідник

роботи Нарада з методистами відділу щодо методичного
супроводу «Весняних» шкіл професійного розвитку
педагогів
Н. Бідник
фахової Вивчення системи роботи методистів, які атестуються

Інформаційне забезпечення
План роботи НМЦО на березень

Методичні матеріали для слухачів Шкіл
удосконалення фахової майстерності педагогів

01-07

Н. Бідник
ШУФМП вчителів початкових класів.
О.Зелінська
Інструктивно--методична нарада для
керівників РМО учителів географії та
економіки.
О. Гнатишин
Нарада для керівників РМО
української мови та літератури

вчителів
О .Галамай

Участь у роботі АК ІІ рівня УО ДГП ЛМР
Т. Ольшанецька, Н. Бідник
Круглий стіл «Звіт вчителів які атестуються на
присвоєння звань»
С.Кисіль О. Білозор
Участь у роботі АК ІІ рівня УО ДГП ЛМР
Н.Клочко

Матеріали вчителів, які атестуються
Матеріали вчителів, які атестуються на
присвоєння педагогічного звання

Обговорення системи роботи вчителів, які атестуються
Буклети для вчителів географії та економіки.
Круглий стіл «Роль практикуму в реалізації практичної
складової навчальних програм з географії та
економіки».
О.Гнатишин
Творча майстерня в рамках ШУФМП «Як лаконічно,
образно і виразно подати матеріал»
О.Галамай
Майстер-клас для вчителів англійської мови, які
атестуються на І, ІІ кваліфікаційні категорії «Навики 21
століття: як викладати іноземну по-новому»
С.Матис

Методичні матеріали для керівників РМО вчителів
української мови та літератури
Мультимедійні презентації. Пам’ятки
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Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Навчально-практичний семінар для ЗД НВР:
«Педагогічний менеджмент – складова управлінської
діяльності заступника директора»
Н. Бідник

Засідання творчої групи вчителів німецької
мови
У. Марич
Нарада керівників РМО вчителів світової
літератури
Г. Мрачковська

Нарада з методистами відділу щодо ходу вивчення
системи роботи вчителів, які атестуються на присвоєння
педагогічних звань та вищу категорію та написання
відгуків.
Н. Бідник
Вивчення системи роботи методистів, які атестуються

Нарада керівників РМО вчителів трудового
навчання
Б. Шарун

09-13

Нарада керівників РМО вчителів фізики та
астрономії
М. Білик
Нарада керівників РМО вчителів хімії

Т. Ольшанецька , Н. Бідник
Семінар-практикум для вузьких спеціалістів ДНЗ

С. Кисіль О. Білозор

Матеріали для атестації методистів відділу

Матеріали членів Творчої Групи вчителів
німецької мови

Н.Клочко
День відкритих дверей у в/ч А 0284 для допризовної
учнівської молоді у супроводі викладачів предмета
«Захист Вітчизни»
Б. Шарун

Г.Лущик
Засідання творчої групи вчителів математики

Мультимедійні презентації та пакет методичних
матеріалів

Методичні матеріали

Добірка сценаріїв театральних постановок.
Методичні матеріали. для вчителів географії.

Конкурс сценаріїв театральних постановок для
молодших школярів.
О.Зелінська
Майстер-клас переможця І етапу Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року» у номінації «Географія» для
учителів, які атестуються на І та ІІ кваліфікаційну
категорію.
О.Гнатишин
Методична майстерня «Соціокультурний аспект на
уроках англійської мови»

Методичні матеріали для вчителів англійської
мови

С.Матис
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Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Заняття Школи молодого вчителя

Засідання творчої фокус-групи заступників директорів з
НВР «Аналіз стану впровадження нового
Держстандарту освіти»
.
Н. Бідник

Методичні матеріали для заступників директорів з
НВР
Методичні матеріали для слухачів Школи
молодого вчителя

Участь у засіданні атестаційної комісії НМЦО.
Атестація працівників НМЦО
Засідання творчої групи «Інтерактивні методи
навчання»
О.Зелінська, О.Ганик, Л.Хоршунова, О.Гальвіцька
Засідання творчої групи вчителів біології
В.Олійник

16-20

Засідання творчої групи вчителів географії.
О. Гнатишин
Засідання динамічної групи вчителів з
питань організації роботи «Весняної школи
професійного розвитку»
О. Гнатишин
Школа молодого вчителя англ. мови
Консалтингова служба «Використання
автентичної літератури та комп’ютерних
технологій на уроках іноземних мов»
С. Матис

Н. Бідник
Семінар-практикум «Використання документального
кіно як засобу навчання» На основі перегляду фільму
«Мрія».
Ж.Романишин, Н. Голосова
Вивчення системи
атестуються

роботи

завідувачів ДНЗ,
Н.Клочко

які

Реалізація проекту «Від компетентного вчителя – до
компетентного учня». ШУФМ вчителів біологі ї, які
атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та
педагогічні звання «Шляхами підготовки до
впровадження нової програми з предмету у 7 класі»
В.Олійник

Атестаційні матеріали
План роботи НМЦО
Методичні матеріали для учасників семінару.
Методичні матеріали для роботи у 1 класі.
Буклети для вчителів української, мультимедійна
презентація.
Методичні матеріали на допомогу молодим
вчителям англійської мови

«Дебати» Всеукраїнський проект для ШЕК
Л. Пасько
Семінар для вчителів початкових
проекту «Музейна педагогіка»

класів-учасників
О.Зелінська

«Школа 1 класу - 2015» (творча педагогічна майстерня
вчителів початкових класів)
О.Зелінська
Практичний семінар “Бінарний та інтегрований підхід на
уроках української мови та літератури”
О. Галамай
Олімпіада з англійської мови серед учнів 4-их класів

Ресурсні матеріали

С.Матис
Педагогічні дебати ТГ ЗД НВР «Використання
інформаційного простору в навчально-виховному процесі»
Н. Бідник
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Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Весняні школи професійного розвитку
педагогів
Засідання Методичної ради НМЦО
Нарада керівників РМО вчителів німецької
мови
У. Марич

23-31

Олімпіада з розвивального навчання
О.Зелінська

Засідання творчої групи заступників директорів з НВР
щодо вивчення і впрвадження КПД.
Н. Бідник
Нарада з методистами відділу щодо підсумків ІІІ етапу
олімпіад у 2014-2015 н.р. та участі у ІУ етапі
Н. Бідник
Майстер-класи переможців конкурсу «Вчитель року» у
номінації «Хімія»
Г. Лущик
Семінар у рамках Весняної школи «Інтерактивні методи
вивчення німецької мови»
У. Марич
Майстер клас для вчителів іспанської мови
С.Матис
Семінар
по
роботі
з
новими
підручниками
німецькомовних 13 видавництв
У. Марич
Презентація-виставка учнівських робіт “Пасха у
німецькомовних країнах”
У. Марич
Майстер- клас «Модельний урок з математики»
С. Кисіль О. Білозор
Семінар-практикум для вчителів світової літератури
«Робота з обдарованими учнями на уроках світової
літератури та в позаурочний час»
Г. Мрачковська
Навчально-пізнавальні заняття для учнів – переможців
ІІ етапу предметних олімпіад з біології та екології в
рамках проекту «Плекаємо обдарованість»
В.Олійник
Семінар «Пізнавальні вміння як компонент змісту
шкільної фізичної освіти»

М.Білик
ШПРП «Розвиток та саморозвиток особистості школяра
на засадах сталого розвитку. Реалізація основних
положень міні-проекту «Освіта для сталого розвитку у
шкільній географії».
О.Гнатишин
Педагогічна майстерня “Проведення нестандартних
уроків української мови та літератури “(члени творчої
групи №1 “Новаторські типи і форми уроків української
мови та літератури”)
О. Галамай

Ресурсні матеріали для членів творчої групи
заступників директорів з НВР

Матеріали на засідання Методичної ради

Методичні матеріали для учасників семінару
Методичні матеріали для учасників семінарупрактикуму

Матеріали уроку
Методичні матеріали для учасників семінару

Матеріали проведення олімпіади з розвивального
навчання (збірник олімпіадних завдань)
Методичні матеріали для учасників ШПРП з
географії, буклети.
Методичні матеріали для вчителів української
(конспекти уроків, презентації, пам’ятки)
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КВІТЕНЬ 2015 р.
Дата

Організаційні заходи
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Засідання творчої групи заступників директорів з НВР
щодо підготовки творчої майстерні ЗДНВР.
Н. Бідник

Обговорення
з методистами планів
роботи УО ДГПЛМР
та ЛОІППО на
квітень

Участь у роботі АК ІІ рівня УО ДГП ЛМР
Т. Ольшанецька, Н. Бідник

Школи удосконалення фахової
майстерності педагогів

«Весняна школа» для вчителів іноземних мов.
«Навчання для удосконалення. Принцип «Бріколаж»
С.Матис

Засідання творчої групи вчителів
німецької мови
У. Марич

01-03

Засідання творчої групи вихователів ДНЗ
Н.Клочко
Засідання творчої групи вчителів
трудового навчання
Б.Шарун
Проведення IV етапу моніторингу з
математики
С. Кисіль О. Білозор
Інструктивно--методична нарада для
керівників РМО учителів географії та
економіки.
О. Гнатишин

Круглий стіл керівників РМО «Перевірка знань учнів 8
класу з алгебри»
С. Кисіль О. Білозор
«Школа 2 класу - 2015» (творча педагогічна майстерня
вчителів початкових класів)
О.Зелінська
Тренінг за Українсько-Шведським проектом «Освіта для
сталого розвитку в дії».
О.Гнатишин
Семінар-обмін досвідом учителів української мови учасників ШУФМП
О.Галамай
Конкурс для учнів 5-6 класів з польської мови
С.Матис

Інформаційне забезпечення
Ресурсні матеріали для членів творчої групи ЗДНВР
План роботи НМЦО на квітень

Методичні матеріали для слухачів Шкіл
удосконалення фахової майстерності педагогів

Аналітична довідка про підсумки проведення
Весняних шкіл професійного розвитку педагогів

Методичні матеріали для членів Творчої групи
Моніторингові завдання
Методичні матеріали для вчителів 2-х класів.
Методичні матеріали для учасників тренінгу.
Мультимедійні презентації.

ШУФМП вчителів української мови та
літератури.
О.Галамай
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20-24

13-17

06-10

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Школи удосконалення фахової
майстерності педагогів
Заняття Школи молодого вчителя
Нарада керівників РМО вчителів
математики
С. Кисіль О. Білозор
Нарада керівників РМО вчителів
початкових класів
О.Зелінська
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Засідання творчої групи вчителів фізики
М. Білик
Засідання творчої групи вчителів
початкових класів з природознавства
О.Зелінська
Засідання творчої групи вчителів
географії
О. Гнатишин
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Нарада щодо ефективності роботи
творчих груп вчителів
Н.Бідник
Інформаційно-методична нарада
Н.Клочко
Засідання Методичної ради НМЦО
Засідання творчої групи вчителів світової
літератури
Г. Мрачковська
Інформаційно–методична нарада для
вчителів математики
С. Кисіль О. Білозор

Засідання творчої групи заступників директорів з НВР
щодо підготовки творчої майстерні ЗДНВР.
Н. Бідник
Участь у роботі АК ІІ рівня УО ДГП ЛМР
Т. Ольшанецька, Н. Бідник
Семінар «Сучасні підходи до цілей та структури
шкільного курсу фізики»
М. Білик
Круглий стіл для заступників директорів та опікунів ШЕК
– учасників Міжнародного проекту «Face to Faith»
Л. Пасько

Розробки навчально-методичних
роздаткового матеріалу

Нарада з методистами відділу щодо оформлення
матеріалів на засідання методичної ради
Н. Бідник
Семінар-практикум:«Формування
громадянської
компетентності учнівської молоді засобом шкільної
географії на засадах сталого розвитку».
О. Гнатишин

Методичні матеріали, мультимедійні
буклети для вчителів географії.

Круглий стіл творчої групи заступників директорів з НВР
щодо підготовки творчої майстерні ЗДНВР «Роль
заступника директора у впровадженні КПД».
Н. Бідник
День відкритих дверей в університет БЖД для
допризовної учнівської молоді у супроводі вчителів
предмета «Захист Вітчизни»
Б. Шарун

Матеріали на засідання Методичної ради
Методисти

Інтерактивний урок у шкільному музеї

У. Марич

Реалізація проекту «Від компетентного вчителя – до
компетентного учня». ШУФМ вчителів біологі ї, які
атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та
педагогічні звання «Шляхами підготовки до
впровадження нової програми з предмету у 7 класі»
В.Олійник
Майстер-клас для вчителів початкових класів
«Музейний урок для молодших школярів».
О.Зелінська
Семінар “Творчий учитель – творчий учень”
О. Галамай

презентацій

та

Методичні
матеріали
для
слухачів
Шкіл
удосконалення фахової майстерності педагогів
Методичні матеріали, мультимедійна презентація
Методичні матеріали для слухачів Школи молодого
вчителя
Методичні матеріали
Інструктивно-методичні матеріали щодо проведення
ДПА у 4-х класах
презентації,

Методичні матеріали до проведення уроків
природознавства у 3 класі.

Методичні матеріали

Методичні матеріали до проведення музейних уроків.

Буклети, мультимедійна презентація, друковані
методичні матеріали

15

Інформаційно-методична нарада
Навчально-пізнавальні заняття для учнів –
Нарада керівників відділів
переможців ІІ етапу предметних олімпіад з біології
Т. Ольшанецька та екології в рамках проекту «Плекаємо
обдарованість»
Підсумкове засідання членів творчої
групи «Урок хімії в музеї»
В.Олійник Методичне забезпечення організаторів семінару
Г. Лущик
Майстер-клас на основі укладеного електронного
Електронний варіант посібника з англійської
посібника з англійської мови
С.Матис мови

27-30

Засідання динамічної групи вчителів
географії з питань організації роботи
ШПРП
Нарада з методистами відділу щодо участі у
О. Гнатишин проектній роботі
Н. Бідник

Методичні матеріали для учасників ШУФМ
Для вчителів історії і права
вчителів географії
Навчальний семінар «Запобігання дискримінації
через використання відеосвідчень».
Романишин Ж., Голосова Н.
Методичні матеріали для учасників тренінгу
Педагогічний тренінг «Компенсаторні можливості
.
театральної педагогіки»
О.Зелінська
Педагогічна майстерня вчителів географії які
атестуються у 2015 – 2016 н.р. на І та ІІ категорії.
О. Гнатишин
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ТРАВЕНЬ 2015р.
Дата

Організаційні заходи
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Обговорення з методистами планів
роботи УО ДГПЛМР та ЛОІППО на
травень

Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Круглий стіл творчої групи заступників директорів з НВР з
представниками Львівського банківського інституту щодо
підготовки творчої майстерні ЗДНВР
Н. Бідник
Засідання Творчої групи вчителів німецької мови

Інформаційне забезпечення
Методичні матеріали для слухачів Шкіл
удосконалення фахової майстерності педагогів
План роботи НМЦО на травень

У. Марич
Школи удосконалення фахової
майстерності педагогів
Нарада керівників РМО
У. Марич

04-08

Засідання творчої групи вчителів
біології
В.Олійник
Консалтингова служба. «Розвиток 4ьох видів мовленнєвої діяльності як
запорука успішного оволодіння
іноземною мовою»
С. Матис
Засідання творчої групи вчителів
математики
С. Кисіль О. Білозор
Інструктивно-методична нарада з
керівниками РМО вчителів географії
та економіки.
О.Гнатишин

Матеріали членів Творчої групи
Круглий стіл для вчителів світової літератури «Інтегровані
уроки»
Г. Мрачковська

Матеріали для учасників круглого столу

.

Матеріали творчої групи

Семінар для вихователів ГПД «Творчий розвиток
молодшого школяра».
О.Зелінська

Методичний супровід семінару.

Круглий стіл учителів української мови – членів творчої
групи №2 “Зерна мудрості. Вправи з ключами до різних тем
правопису”
О. Галамай
Педагогічні читання «Педагогіка партнерства» для вчителів
української (в рамках ШУФМП)
О. Галамай

Збірник вправ з ключами, пам’ятки.

Методичний супровід семінару.

Нарада керівників РМО вчителів
української мови та літератури.
О.Галамай
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Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Школи удосконалення фахової
майстерності педагогів

11-15

Заняття Школи молодого вчителя
Підсумкове засідання творчої групи
вчителів світової літератури
Г. Мрачковська
Засідання членів творчої групи
вчителів природознавства
М. Білик
Нарада керівників РМО вчителів
трудового навчання
Б. Шарун
Засідання творчої групи вчителів
початкових класів «Інтерактивні
методи навчання»
О.Зелінська, О.Ганик, Л.Хоршунова,
Л.Гальвіцька
Інструктивно-методична нарада з
керівниками РМО вчителів географії.
Економіки. «Особливості проведення
ДПА з географії у 2014-2015 н. р.»
О. Гнатишин

Нарада з методистами відділу щодо підготовки до звіту
відділу за І семестр 2015 року.
Н. Бідник
Реалізація проекту «Від компетентного вчителя – до
компетентного учня».
ШУФМ вчителів біологі ї, які атестуються на вищу
кваліфікаційну категорію та педагогічні звання «Шляхами
підготовки до впровадження нової програми з предмету у 7
класі»
В.Олійник

Методичні матеріали для слухачів Шкіл
удосконалення фахової майстерності педагогів

Методичні матеріали для слухачів Школи молодого
вчителя

Семінар тренінг для вчителів іноземних мов з носієм мови
«Принцип «Перевернутий клас»
Матеріали для вчителів «Навчання читання від
С.Матис тексту до букви»
Семінар-обмін досвідом “Способи заохочення учнів до
вивчення німецької мови”
У.Марич

Буклети для вчителів економіки.

Проведення IV етапу моніторингу з математики
С. Кисіль
Семінар-практикум: «Нові тенденції у викладанні економіки
в ЗНЗ».
О. Гнатишин

Конспекти уроків (друковані та в електронному
вигляді), мультимедійна презентація

Підсумкове засідання творчої групи №1 “Новаторські типи і
форми уроків української мови та літератури”
О. Галамай

Нарада керівників РМО вчителів з
іноземних мов
С.Матис
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18-22

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Творча майстерня ЗД НВР
«Інноваційні підходи до
вивчення і впровадження ППД в сучасних закладах освіти.
Роль заступника директора закладу освіти як фасилітатора
цього процесу»
Н. Бідник.

Пакет документів для учасників творчої майстерні
ЗД НВР

Нарада
біології

Семінар для вихователів ОХМАДИТ «Подолання
конфліктних ситуацій»
Н.Клочко

Результати моніторингу

керівників

РМО

вчителів

В.Олійник
Засідання членів творчої групи
вчителів фізики
М. Білик
Нарада керівників РМО вчителів
математики
С. Кисіль О. Білозор
Нарада керівників РМО вчителів
української мови та літератури
О .Галамай

Підведення підсумків IV етапу моніторингу з математики
С. Кисіль
Підсумок роботи творчих груп вчителів початкових класів.
О.Зелінська
Круглий стіл.: «Підвищення поінформованості педагогів
щодо сучасного стану географічної освіти, визначення
проблеми та перспектив».
О. Гнатишин
Відзначення Дня Європи
Л. Пасько

Інформаційно-методична нарада
Нарада з методистами відділу щодо підсумків роботи з
Нарада керівників відділів
обдарованими дітьми у 2014-2015 н.р.
Н. Бідник
Т. Ольшанецька
Підведення підсумків роботи міських творчих груп.
Н. Бідник
Нарада з методистами-координаНавчально-пізнавальні заняття для учнів – переможців ІІ
торами щодо оновлення адрес КПД
етапу предметних олімпіад з біології та екології в рамках
закладів освіти Львова
проекту «Плекаємо обдарованість»

25-29

Н. Бідник
Школи професійного
розвитку
педагогів
Засідання Методичної ради НМЦО
Підсумкове засідання Творчої групи
вчителів географії.
О. Гнатишин
Засідання творчої групи вчителів
англійської мови «Міська мовна
школа»
С.Матис

В.Олійник
Семінар для вчителів предмета «Захист Вітчизни»
«Підведення підсумків навчально – польових зборів»
Б. Шарун
Круглий стіл з методистами-координаторами щодо
узагальнення адрес КПД за 2014-2015 н.р .
Н. Бідник

Аналітична довідка про підсумки IV етапу
моніторингу з математики
Буклети для вчителів географії.

Пам’ятки для керівників РМО

Поповнення банку даних «Обдаровані діти»
Звіт про роботу відділу у 2014-2015н.р.
Аналітичні матеріали про підсумок роботи творчих
груп
Банк даних про носіїв кращого педагогічного
досвіду
Матеріали на засідання Методичної ради
Методисти

Розробки конспектів уроків з
«Здобутки»

географії у журнал
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ЧЕРВЕНЬ 2015 р.
Організаційні заходи

Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
медпрацівників

Інформаційне забезпечення

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
«Літні
школи»
професійного
розвитку педагогів

Круглий стіл творчої групи заступників директорів з НВР
щодо підсумків творчої майстерні ЗДНВР.
Н. Бідник
Семінар-презентація матеріалів методичного супроводу
викладання фізики в 7 класі
М. Білик
ІІ етап моніторингового дослідження в ДНЗ
Н.Клочко
Семінар-презентація ресурсних матеріалів до викладання
хімії в 7 класі
Г. Лущик
Міська мовна школа для учнів ЗНЗ міста
С.Матис
Семінар у рамках “Літньої школи” “Методи подолання боязні
учнів перед мовленням німецькою мовою”
У. Марич
Семінар «Особливості проведення ЗНО з математики у 2015
році»
С. Кисіль О. Білозор
Виїзний семінар. «Виховання гідності та патріотизму
підростаючого покоління засобом географічного
краєзнавства»
О. Гнатишин
Літня школа професійного розвитку вчителів англійської
мови «Розкриваючи культуру як глобальне явище (З досвіду
впровадження культурологічного аспекту в навчання
іноземної мови)»
С. Матис
Майстер-клас вчителів майбутніх 1-х класів.
«Організація рухової активності 6-річних першокласників»
О.Зелінська
Підсумкове засідання міської фокус – групи заступників
директорів з НВР
Н. Бідник
Конференція за підсумками пректу «Єдиний освітньо- культурний
простір м. Львова».
Т.Ольшанецька,
методисти - предметники

Аналітична довідка про підсумок роботи творчих
груп

Засідання творчої групи вчителів
математики
С. Кисіль О. Білозор
Нарада з керівниками РМО учителів
географії
О. Гнатишин

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Літні школи професійного розвитку
педагогів

15-19

Засідання творчої групи вчителів
біології
В.Олійник
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

22-30

08-12

01-05

Дата

Інформаційно-методична нарада для
музичних керівників ДНЗ
Н.Клочко

План роботи НМЦО на червень
Методичні матеріали для вчителів фізики, які
працюватимуть у 7 класі
Методичні матеріали для слухачів Шкіл
професійного розвитку педагогів
Методичні матеріали для учасників семінару
Розробки уроків та мультимедійних презентації
для 7 класу з хімії
Методичні матеріали для учасників семінару
Буклети для вчителів географії.

Розробка сценаріїв позакласних заходів про
творчу діяльність українських вчених –
географів
у друкованому (у журналі
«Здобутки») та електронному варіантах.
Аналітична довідка про підсумок Літніх шкіл
Методичні матеріали для вчителів 1-х класів
Методичні матеріали для проведення майстер класів
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СЕРПЕНЬ 2015р.

10-22

Дата

Організаційні заходи
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Обговорення
з методистами планів
роботи УО ДГПЛМР та ЛОІППО на
серпень
Засідання творчої групи вчителів біології
В.Олійник
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

25-28

Серпневі Інформаційно-методичні
наради з педагогами всіх фахів:
Нарада керівників РМО вчителів біології
В.Олійник
Серпнева Інформаційно-методична
нарада для вчителів німецької мови
У. Марич
Інструктивно-методична нарада для
вчителів іноземних мов шкіл міста «Про
викладання іноземних мов у 2015-2016
н.р.»
С.Матис
Інформаційно-методичні
наради
з
педагогами
Методисти
Засідання Методичної ради НМЦО
Інформаційно-методична нарада для
інструкторів з фізкультури ДНЗ
Н.Клочко
Засідання керівників РМО вчителів
світової літератури
Г. Мрачковська
Серпнева інформаційно – методична
нарада для вчителів математики
С. Кисіль О. Білозор
Інструктивно--методична нарада для
керівників РМО учителів географії та
економіки.
О. Гнатишин

Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Засідання творчої групи заступників директорів з НВР
щодо проведення серпневої інструктивно-методичної
наради
Н. Бідник

Нарада з методистами відділу
методичної роботи у 2015-2016 н.р.

щодо

організації

Н. Бідник
Опрацювання з методистами відділу методичних
рекомендацій МОН України щодо викладання базових
предметів,
Проведення
Всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року – 2016», Роботу з обдарованими дітьми та
співпрацю з МАН у 2015-2016 н.р.
Н. Бідник
Круглий стіл з членами ТГ заступників директорів з НВР
«Особливості організації навчально-виховного процесу в
2015-2016 н.р.»
Н. Бідник

Інформаційне забезпечення
План роботи НМЦО на серпень

Пакет документів щодо організованого початку
навчального року
Методичні рекомендації щодо викладання
предметів у 2015 – 2016н.р.

Методичні рекомендації вчителям німецької мови
«Біологічний бюлетень №29»

Опрацювання Методичних рекомендацій щодо вивчення
німецької мови у 2015-2016 н.р.
Інструктивно-методична нарада «Шкільна біологічна
освіта у 2015-2016 н.р.»
В.Олійник
Технопарк – VІ «З впевненістю до викладання біології у
7 класі»
В.Олійник

Бюлетень «Основи здоров’я» №14
«Екологічний бюлетень» №6
Збірник ресурсних матеріалів до викладання
курсу біології у 7 класі
Матеріали на засідання Методичної ради

Опрацювання методичних рекомендацій щодо вивчення
математики у 2015-2016 н.р.

Матеріали для керівників РМО вчителів світової
літератури

Тренінг за проектом «Освіта для сталого розвитку в дії»
О. Гнатишин

Методичні рекомендації для вчителів математики
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ВЕРЕСЕНЬ 2015 р.

01-04

Дата

Організаційні заходи

Інформаційне забезпечення

Інформаційно-методична нарада
Нарада з методистами відділу щодо організації роботи з
Нарада керівників відділів
обдарованими учнями та керівниками РМО у новому н.р.
Т. Ольшанецька
Н. Бідник
Обговорення з методистами планів
День консультацій для вчителів екології
В.Олійник
роботи УО ДГПЛМР та ЛОІППО на
вересень
День консультацій для вчителів основ здоров’я
В.Олійник
Нарада керівників РМО вчителів біології Навчальний семінар з носієм мови «Слухання як
В.Олійник початковий етап навчання іноземної мови»
С.Матис
Нарада керівників РМО вчителів фізики
Круглий стіл - нарада для вихователів-методистів ДНЗ
та астрономії
М. Білик
Н.Клочко
Круглий стіл- нарада керівників РМО учителів географії
Нарада керівників РМО вчителів
щодо планування роботи на 2015-2016 н. р.
природознавства
М. Білик
О. Гнатишин

Матеріали для проведення нарад

Інформаційно-методична нарада
щодо підсумків проведення серпневих
про методичний супровід нарад у 20152016 н.р.
Т. Ольшанецька

Методичні
матеріали
для
слухачів
Шкіл
удосконалення фахової майстерності педагогів

Нарада з методистами відділу щодо
організації планування роботи
методистів на 2015-2016 н.р. Н. Бідник
Заняття Школи молодого вчителя
07-11

Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників

Школи удосконалення фахової
майстерності педагогів
Нарада керівників РМО вчителів хімії
Г.Лущик
Засідання творчої групи вчителів
біології
В.Олійник
Засідання керівників РМО вчителів
математики
С. Кисіль О. Білозор
Засідання динамічної групи з питань
підготовки до семінару
О. Гнатишин

Нарада з методистами відділу щодо оформлення
матеріалів на засідання методичної ради
Н. Бідник
Круглий стіл для керівників РМО заступників директорів з
НВР «Методичні підходи до організації роботи з
заступниками директорів з НВР у 2015-2016 н.р.»
Н. Бідник
Семінар у рамках ШУФМП “Країнознавство на уроках
німецької мови у початковій школі”
У. Марич
Круглий стіл « Обговорення плану роботу на 2015 – 2016
н. р.
Семінар-практикум. «Картографічне забезпечення
навчання географії та ІКТ при вивченні географії у новому
навчальному році.»
О. Гнатишин
Майстер-клас « Консалтингова служба. Основні види
оцінювання на уроках іноземних мов»

План роботи НМЦО на вересень
Формування списків керівників РМО на 2015-2016
н.р.
Т. Ольшанецька, Н. Бідник

Методичні матеріали для учасників семінару

Пакет матеріалів для заступників директорів з
НВР
Методичні матеріали для учасників семінару

Методичні матеріали
молодого вчителя

для

учасників

Школи

Буклети для вчителів географії

С. Матис
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Інформаційно-методична нарада

28-30

21-25

14-18

Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Інформаційно-методична нарада для
вузьких спеціалістів ДНЗ
Н.Клочко
Школа педагогічної майстерності
Засідання творчої групи вчителів
математики
С. Кисіль О. Білозор
Організаційне засідання членів творчої
групи вчителів фізики щодо роботи над
проектом «Фізика в живій природі»
М. Білик
Організаційне засідання членів творчої
групи вчителів хімії
Г. Лущик
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Засідання Методичної ради НМЦО
Інформаційно-методична нарада з
учителями-учасниками проекту “урок у
шкільному музеї”
У. Марич
Засідання творчої групи вчителів
світової літератури
Г. Мрачковська
Організаційне засідання Творчої групи
вчителів географії
О. Гнатишин
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Засідання Творчої групи вчителів
німецької мови
У.Марич

Засідання ШУФМ вчителів географії які
атестуються у 2015-2016 н. р.
О. Гнатишин

Засідання творчої групи заступників директорів з НВР
щодо підготовки творчої майстерні ЗДНВР.
Н. Бідник
Нарада з методистами-предметниками щодо
І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 н.
р. та активізації роботи ШМО.
Н. Бідник
Нарада з керівниками РМО вчителів німецької мови
У. Марич
Семінар у рамках ШУФПМ “Країнознавство на уроках
німецької мови у середній та старшій школі”
У. Марич
Круглий стіл «Складання плану роюоти над проектом
« Математика навколо нас»
С. Кисіль О. Білозор
Виїзний семінар у Східні Бескиди, у витоки Дністра
О. Гнатишин
Засідання творчої групи заступників директорів з НВР
щодо підготовки творчої майстерні ЗДНВР.
Н. Бідник
Нарада з методистами-предметниками щодо активізації
роботи РМО у 2015-2016 н. р.
Н. Бідник
Семінар у рамках ШУФМ вчителів математики
С. Кисіль О. Білозор

Пакет методичних
методичних заходів

матеріалів

для

учасників

Методичні матеріали для учасників
педагогічної майстерності
Матеріали для учасників семінару

Школи

Методичні матеріали для учасників

Буклет для вчителів географії.

Методичні рекомендації.
Матеріали на засідання Методичної ради
Методисти

Методичні матеріали для учасників наради
Матеріали для творчої групи вчителів світової
літератури
Засідання творчої групи заступників директорів з НВР
щодо підготовки творчої майстерні ЗДНВР.
Н. Бідник
Педагогічна майстерня для вчителів іспанської мови
С.Матис
Міське свято «Міжнародний день мов» для керівників
ШЕК
Л. Пасько

Методичні матеріали
вчителів географії.

для

учасників

ШУФМ

Методичні матеріали для учасників педмайстерні
для вчителів іспанської мови
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Дата

Організаційні заходи

01-09

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Обговорення
з методистами планів
роботи УО ДГПЛМР та ЛОІППО на
жовтень.
Нарада з методистами-предметниками
щодо методичного супроводу ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад у
2015-2016 н. р.
Т. Ольшанецька, Н. Бідник
Школи
удосконалення
фахової
майстерності педагогів

12-16

Інструктивно-методична нарада з
керівниками РМО вчителів англійської та
іспанської мов щодо проведення І, ІІ
етапів Всеукраїнської олімпіади з
іноземних мов
С.Матис

Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Засідання творчої групи заступників директорів з НВР
«Циклограма роботи ЗД з НВР».
Н. Бідник

Інформаційне забезпечення
План роботи НМЦО на жовтень
Методичні
матеріали
для
слухачів
Шкіл
удосконалення фахової майстерності педагогів

ІІІ етап моніторингового дослідження в ДНЗ
Н.Клочко
Семінар – обмін досвідом «Способи заохочення учнів до
вивчення математики»
С. Кисіль О. Білозор
Реалізація проекту «Від компетентного вчителя – до
компетентного учня». Майстер-клас переможця
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року в номінації
біологія» О.Кулінич (м. Хмільник Вінницька обл.)
«Авторські методики на уроках біології у 7 класах за
новою програмою з предмету»
В.Олійник
Засідання ШУФМ вчителів географії які атестуються у
2015-2016 н. р. на І та ІІ категорії.
О. Гнатишин
Тренінг для вчителів англійської мови «Засади
проведення уроку згідно 10 принципів з англійської мови»
С.Матис

Інформаційно-методична нарада
Засідання творчої групи заступників директорів з НВР
Нарада керівників відділів
щодо підготовки творчої майстерні ЗДНВР.
Т. Ольшанецька
Н. Бідник
Нарада щодо методичного супроводу Круглий стіл щодо проведення II етапу Всеукраїнської
Осінніх шкіл професійного розвитку олімпіади з математики
С. Кисіль О. Білозор
педагогів
Н. Бідник, методисти відділу Семінар-практикум. «Роль когнітивних методів навчання у
Заняття Школи молодого вчителя
формуванні інноваційної особистості».
О. Гнатишин
Нарада з керівниками РМО вчителів
німецької мови щодо проведення ІІ
етапу Всеукраїнської олімпіади з
німецької мови
У. Марич

Методичні матеріали для слухачів

Методичні матеріали
молодого вчителя

для

слухачів

Школи

Матеріали з організації та проведення олімпіади
Матеріали з організації та проведення
Буклети для вчитлів географї, економіки

Нарада з керівниками ШМО вчителів
математики
С. Кисіль О. Білозор
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19---23

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Школа педагогічної майстерності
Нарада керівників РМО вчителів біології
В.Олійник
Інструктивно-методичні наради з
членами журі ІІ етапу всеукраїнської
олімпіади з німецької мови
У. Марич
Інструктивно-методична нарада
керівників РМО учителів географії щодо
проведення предметних олімпіад.
О. Гнатишин

Творча майстерня ЗД НВР «Роль заступника директора
ЗНЗ у запровадженні педагогічних і управлінських
технологій – як визначальних чинників позитивних
зрушень в сучасній освіті»
Н. Бідник
Участь у роботі АК ІІ рівня УО ДГП ЛМР
Т. Ольшанецька, Н. Бідник
Семінар для вихователів-методистів ДНЗ «Методика та
практика проведення організованої діяльності в ДНЗ»
Н.Клочко
Навчально-пізнавальні заняття для учнів – переможців ІІ
етапу предметних олімпіад з біології та екології в рамках
проекту «Плекаємо обдарованість»
В.Олійник
Тренінг з носієм мови длявчителів англійської мови
«Змішане навчання»
С.Матис
Майстер-клас для вчителів та учнів ШЕК – волонтери ЄВС
Л. Пасько

Інформаційно-методична нарада

26-30

Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Осінні Школи професійного розвитку
педагогів
Нарада з членами журі II етапу
Всеукраїнської олімпіади з математики
С. Кисіль О. Білозор
Засідання творчої групи вчителів
географії
О. Гнатишин
Засідання Методичної ради НМЦО

Педагогічні читання ЗД з НВР «Імперативи педагогічної
інноватики сучасної школи»
Н. Бідник
Круглий стіл для вчителів світової літератури «Створення
буктрейлерів як дієвий засіб залучення учнів до читання»
Г. Мрачковська
Семінар-практикум «Розвиток полікультурної компетенції
на уроках фізики»
М. Білик
Реалізація проекту «Від компетентного вчителя – до
компетентного учня». ШУФМ вчителів біології, які
атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та
педагогічні звання «Шляхами підготовки до
впровадження нової програми з предмету у 8 класі»
В.Олійник
Реалізація проекту «Від компетентного вчителя – до
компетентного учня». Осіння школа професійного
розвитку вчителів біології «Методичний практикум»
В.Олійник
ШПРП:«Формування громадянської компетентності
учнівської молоді засобом шкільної географії та
економіки»
О. Гнатишин

Пакет методичних
творчої майстерні

матеріалів

Методичні матеріали для
педагогічної майстерності

для

учасників

учасників

Школи

Методичні матеріали для слухачів Шкіл
професійного розвитку педагогів
Інструкція з проведення олімпіади

Методичні
матеріали
для
слухачів
професійного розвитку педагогів

Шкіл

Матеріали для учасників круглого стола

Матеріали на засідання Методичної ради

Інструкція з проведення олімпіади
Методичні
географії

розробки,

буклети

для

вчителів
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ЛИСТОПАД 2015 р.
Дата

Організаційні заходи

02-06

Школи удосконалення фахової
майстерності педагогів

Інформаційне забезпечення

План роботи НМЦО на листопад
Засідання творчої фокус-групи заступників
директорів з НВР «Методична рада і її
ефективність»
Н.Бідник
Засідання творчої групи ДНЗ

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Н.Клочко
Обговорення з методистами планів
роботи УО ДГПЛМР та ЛОІППО на
Круглий стіл «Урок географії в контексті сталого
листопад.
розвитку».(За проектом «Освіта для сталого
розвитку».
Засідання творчої групи вчителів
О. Гнатишин
математики
С. Кисіль О.
Круглий стіл: обговорення зібраних матеріалів
Білозор
Інструктивно – методичні рекомендації
Школи удосконалення фахової
майстерності педагогів

09-13

Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників

Засідання творчої групи заступників директорів з
НВР щодо підготовки творчої майстерні ЗДНВР
Інформаційно-методична нарада
Н. Бідник
Нарада керівників відділів
Педмайстерня для молодих вчителів математики (1
Т. Ольшанецька – 3 роки стажу)
ІІ етап Всеукраїнських учнівських
С. Кисіль О.
олімпіад з базових дисциплін
Білозор
Методисти-предметники
Семінар-практикум «Розвиток продуктивної творчої
Заняття Школи молодого вчителя діяльності учнів на основі використання
дослідницьких технологій навчання».
Інструктивно-методична нарада
О. Гнатишин
керівників РМО учителів географії.
О. Гнатишин

Методичні матеріали для слухачів Шкіл
удосконалення
фахової
майстерності
педагогів
Методичні розробки, буклети для вчителів
географії
Методичні матеріали

Інструктивно-методичні
матеріали
для
методичного супроводу ІІ етапу олімпіад.
Методичні матеріали для слухачів Шкіл
удосконалення фахової майстерності
педагогів
Методичні матеріали для слухачів Школи
молодого вчителя
Методичні розробки, буклети для вчителів
географії
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16-20

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Школа педагогічної майстерності
Нарада щодо проведення ІІ етапу
Міжнарод-ного
Конкурсу
юних
літераторів ім. Т. Шевченка;
- проведення ІІ етапу Міжнародного
конкурсу знавців української мови
ім.П. Яцика
ШУФМ вчителів математики
С. Кисіль О. Білозор
Нарада керівників РМО вчителів біології
В.Олійник
Засідання Творчої групи вчителів
географії
О. Гнатишин

Нарада з методистами відділу щодо подання матеріалів
на засідання методичної ради
Н. Бідник

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Засідання творчої групи заступників директорів з НВР
щодо підготовки творчої майстерні ЗДНВР.
Н. Бідник
Нарада з методистами відділу щодо роботи ШУМФП
Н. Бідник
Навчально-пізнавальні заняття для учнів – переможців ІІ
етапу предметних олімпіад з біології та екології в рамках
проекту «Плекаємо обдарованість»

23-27

Засідання Методичної ради НМЦО
Засідання Творчої групи вчителів
німецької мови
У. Марич
Засідання динамічної групи вчителів
географії з питань організації роботи
ШПРП.
О. Гнатишин
Осіння школа для керівників ШЕК
Л. Пасько

Реалізація проекту «Від компетентного вчителя – до
компетентного учня». ШУФМ вчителів біологі ї, які
атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та
педагогічні звання «Шляхами підготовки до
впровадження нової програми з предмету у 8 класі»
В.Олійник
Педмайстерня для молодих вихователів ДНЗ
Н.Клочко

Методичні розробки, буклети

Матеріали на засідання Методичної ради

В.Олійник
Семінар у рамках “Осінньої школи” “Національне
виховання українських учнів на уроках німецької мови”
У. Марич

Методичні матеріали для учасників семінару
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ГРУДЕНЬ 2015 р.
Дата

Організаційні заходи

07-11

01- 04

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Школи удосконалення фахової
майстерності педагогів
Обговорення
з методистами планів
роботи УО ДГПЛМР
та ЛОІППО на
грудень
Інструктивно-методична нарада
керівників РМО учителів географії.
О. Гнатишин
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Школи удосконалення фахової
майстерності педагогів
Заняття Школи молодого вчителя
Нарада з керівниками РМО вчителів
німецької мови
У. Марич
Нарада керівників РМО вчителів
математики
С. Кисіль О. Білозор
Засідання Творчої групи вчителів
географії
О. Гнатишин
Інформаційно-методична нарада

14-18

Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Школа педагогічної майстерності
Засідання творчої групи вчителів біології
В.Олійник
Нарада для вузьких спеціалістів ДНЗ з
питань організації ста проведення
Новорічних свят
Н.Клочко
Засідання Творчої групи вчителів
німецької мови
У. Марич

Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Круглий стілтворчої групи заступників директорів з НВР
«Роль науково-методичної проблеми у НВП»
Н. Бідник
Нарада з методистами відділу щодо участі учнів у
інтелектуальних конкурсах і турнірах
Н. Бідник
Круглий стіл «Креативна освіта як основа для розвитку
природоохоронного світогляду учнів»
О. Гнатишин

Інформаційне забезпечення
План роботи НМЦО на грудень
Методичні матеріали для слухачів Шкіл
удосконалення фахової майстерності педагогів
Методичні розробки, буклети для вчителів
географії

Засідання творчої групи заступників директорів з НВР № 2
Н. Бідник
Нарада з методистами відділу щодо підсумків ІІ етапу
Всеукраїнських предметних учнівських олімпіад
Н. Бідник
Семінар для вихователів-методистів ДНЗ
Н.Клочко
Семінар-практикум для вчителів світової літератури
«Культурологія як складова лтературознавчої лінії
вивчення світової літератури»
Г. Мрачковська

Методичні
матеріали
для
слухачів
Шкіл
удосконалення фахової майстерності педагогів

Засідання творчої групи заступників директорів з НВР
щодо підготовки творчої майстерні ЗДНВР.
Н. Бідник
Нарада з методистами відділу щодо підсумків роботи
творчих груп
Н. Бідник
Нарада з методистами відділу щодо підготовки звітів за
2015 рік
Н. Бідник
Реалізація проекту «Від компетентного вчителя – до
компетентного учня». Зимова школа професійного
розвитку вчителів біології «Методичний практикум»
В.Олійник
ШПРП:
«Особливості
використання
технології
розвивального навчання на уроках географії».
О. Гнатишин

Ресурсні матеріали для членів ТГ ЗД НВР

Матеріали з результатами ІІ етапу олімпіад

Методичні матеріали
молодого вчителя

для

слухачів

Школи

Аналітична довідка про підсумки І і ІІ етапів
Всеукраїнських предметних учнівських олімпіад у
2015-2016н.р.
Методичні матеріали для учасників Школи
педагогічної майстерності
Методичні матеріали, буклети для
ШПРП вчителів географії

учасників
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Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Звіт відділу за 2015 рік
Н. Бідник, методисти

21-25

«Зимові школи» професійного
розвитку педагогів

Засідання Методичної ради НМЦО

Творча майстерня ЗД НВР «Науково-методична
проблема
як
стратегічний
орієнтир
діяльності
педагогічного колективу»
Н. Бідник
Навчально-пізнавальні заняття для учнів – переможців ІІ
етапу предметних олімпіад з біології та екології в рамках
проекту «Плекаємо обдарованість»
В.Олійник
Реалізація проекту «Від компетентного вчителя – до
компетентного учня». ШУФМ вчителів біологі ї, які
атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та
педагогічні звання «Шляхами підготовки до
впровадження нової програми з предмету у 8 класі»

28-31

В.Олійник
Засідання ШУФМ вчителів географії які атестуються у
2015-2016 на І та ІІ кваліфікаційну категорію та педзвання
О. Гнатишин
Семінар у рамках “Зимової школи” “Формування навиків
комунікації через вивчення граматики німецької мови”
У. Марич
Різдво в країнах ЄС для вчителів та учнів – членів ШЕК
Л. Пасько
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
«Зимові школи» професійного
розвитку педагогів

Теоретичний семінар «Науковий світогляд особистості і
проблеми «мирного» співіснування науки і релігії як
невід’ємних компонент духовної культури
М. Білик
Круглий стіл членів фокус-групи ЗД з НВР «Інноваційний
педагогічний менеджмент»
Н. Бідник

Ресурсні матеріали для слухачів Зимових шкіл
професійного розвитку педагогів
Звіти методистів про методичний супровід у
2015 році

Поповнення банку «Обдаровані діти» призерами
ІІ етапу олімпіад
Матеріали звіту відділу за 2015 рік
Матеріали на засідання Методичної ради

Буклети для учасників ШУФМ вчителів географії

Ресурсні матеріали для слухачів Зимових шкіл
професійного розвитку педагогів
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ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ВИДАВНИЧИХ СИСТЕМ
СІЧЕНЬ 2015 р.

05-17

Дата

Організаційні заходи

Методичний супровід навчально-виховного процесу та
Інформаційне забезпечення
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Інформаційно-методична нарада
Нарада з крівниками РМО щодо підсумків ІІ етапу Накази і листи ЛОІППО та УО щодо ІІІ етапу
Нарада керівників відділів
Всеукраїнської та Міської олімпіад у 2014-15 н.р. та участі у олімпіад
Т. Ольшанецька ІІІ етапі
О.Палій Наказ про проведення ІІІ етапу олімпіад, аналітична
Зимові школи професійного розвитку
довідка відділу щодо підсумків ІІ етапу
педагогів
Всеукраїнської олімпіади з інформатики у 2014-15
Семінар-практикум «Майстер-клас викладання БД у н.р.
О.Палій
профільній школі»
План роботи НМЦО на січень
О.Палій,Я.Козій

05-30

26-30

19-23

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів.
Т. Ольшанецька

Засідання ШУФМ вчителів інформатики, усіх категорій, що
атестуються у 2015 році.
О.Палій,Я.Козій

Методичні матеріали для слухачів Шкіл
удосконалення фахової майстерності педагогів

Участь у роботі АК
О.Палій
Т. Ольшанецька

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Профілактичні роботи з комп’ютерною
технікою
О.Палій , Я.Козій
Адміністрування веб-сторінки НМЦО
Н.Кантур
Інструктивно-методична нарада з
бібліотекарями міста
О.Гошко

Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються
О.Палій , Я.Козій
Робота консультаційного пункту по створенню бази даних
випускних документів
О.Палій, Я.Козій

Ресурсні
матеріали
моніторингових досліджень

щодо

проведення

Методичні рекомендації
Програмне забезпечення Education
О.Палій, Я.Козій

Створення бази даних курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників.
Н.Федюк, Г.Пилипець
Рекомендації педпрацівникам щодо оформлення
матеріалів для викладення їх на сайт
О.Палій

Додатки до Наказів УО ДГП ЛМР

Подання відомостей про прогнозовану к-ть учнів ЗНЗ для
забезп. Безоплатних підручників О.Гошко

Аналітичні матеріали

Розробка рекомендацій
О.Палій, Я.Козій

30

23-27

16-20

09-14

02-06

Дата

Організаційні заходи
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

ЛЮТИЙ 2015 р.
Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються
О.Палій , Я.Козій
Експертна оцінка підручників з інформатики для 4 класу
О.Палій

Інформаційне забезпечення
Мультимедійні презентації
Лист МОН України №1/11-270 від 15.01.2015 «Про
здійснення експертизи підручників»
Наказ МОН України від 29.12.2014 № 1540

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Засідання АК НМЦО щодо вивчення
системи роботи педагогів, які атестуються

Робота консультаційного пункту по створенню бази даних
випускних документів
О.Палій, Я.Козій
Нарада з керівниками РМО щодо ІІІ етапу олімпіади
О.Палій

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Майстер-клас «Урок інформатики в музеї»
О.Палій, Я.Козій

Участь в ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики
та ІІ етапі олімпіади з ІКТ
О.Палій, Я.Козій
В рамках проекту «Освітньо-культурний простір» майстерклас для молодих вчителів інформатики
О.Палій, Я.Козій
Засідання творчої групи вчителів інформатики щодо
створення дидактичного матеріалу для викладання курсу
«Інформатика. 6 клас»
О.Палій, Я.Козій

Супровідні матеріали до участі у олімпіадах
О.Палій, Я. Козій

Створення бази даних курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників.
Н.Федюк, Г.Пилипець
Рекомендації педпрацівникам щодо оформлення
матеріалів для викладення їх на сайт
О.Палій

Додатки до Наказів УО ДГП ЛМР

Подання відомостей про прогнозовану к-ть учнів ЗНЗ для
забезп. Безоплатних підручників О.Гошко

Аналітичні матеріали

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Методичні матеріали

Презентаційні матеріали до уроку
Ресурсні методичні матеріали для членів творчої
групи

02-27

Засідання Методичної ради НМЦО
Профілактичні роботи з комп’ютерною
технікою
О.Палій , Я.Козій
Адміністрування веб-сторінки НМЦО
Н.Кантур
Інструктивно-методична нарада з
бібліотекарями міста
Вивіз підручників в міру надходження до
ДОН ЛОДН
О.Гошко

Розробка рекомендацій
О.Палій, Я.Козій

31

Дата

Організаційні заходи

БЕРЕЗЕНЬ 2015 р.
Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників

10-13

02-06

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Інформаційне забезпечення
План роботи НМЦО на березень

Нарада з методистами відділу щодо методичного
супроводу «Весняних» шкіл професійного розвитку
педагогів
О.Палій
Участь у роботі АК
Т. Ольшанецька, О.Палій
Школа удосконалення фахової майстерності Круглий стіл «Звіт вчителів які атестуються на «вищу
кваліфікаційну категорію» О.Палій, Я.Козій
педагогів

Методичні матеріали для слухачів Шкіл
удосконалення фахової майстерності педагогів

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Мультимедійні презентації та пакет методичних
матеріалів
О.Палій, Я.Козій

Вивчення системи роботи методистів, які атестуються
Обговорення системи роботи вчителів, які атестуються
О.Палій

Матеріали вчителів, які атестуються

Матеріали членів Творчої Групи вчителів

02-31

23-31

16-20

Опрацювання підготовлених матеріалів творчою групою
Я.Козій
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Атестація методистів НМЦО
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Весняні школи професійного розвитку
педагогів
Засідання Методичної ради НМЦО
Профілактичні роботи з комп’ютерною
технікою
О.Палій , Я.Козій
Адміністрування веб-сторінки НМЦО
Н.Кантур
Інструктивно-методична
нарада
з
бібліотекарями міста
О.Гошко

Атестаційні матеріали
Участь у засіданні атестаційної комісії НМЦО.
О.Палій

Нарада з Керівниками РМО щодо підсумків ІІІ етапу
олімпіад у 2014-2015 н.р. та участі у ІУ етапі
О.Палій

План роботи НМЦО
Аналітична довідка
Методичні матеріали для проведення школи
вдосконалення педагогічної майстерності
Матеріали на засідання Методичної ради

Створення бази даних курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників.
Н.Федюк, Г.Пилипець
Рекомендації педпрацівникам щодо оформлення
матеріалів для викладення їх на сайт
О.Палій
Подання відомостей про прогнозовану к-ть учнів ЗНЗ
для забезп. Безоплатних підручників О.Гошко

Додатки до Наказів УО ДГП ЛМР
Розробка рекомендацій
О.Палій, Я.Козій
Аналітичні матеріали

32

КВІТЕНЬ 2015 р.
Дата

Організаційні заходи

Інформаційне забезпечення
План роботи НМЦО на квітень
Підбірка робіт учасників конкурсу

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Школи удосконалення фахової
майстерності педагогів

Семінар «Розвиток інтересу до читання у дітей середнього
шкільного віку. Зустріч з письменницею Г.Вдовиченко»
О.Гошко

Методичні
О.Гошко

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Нарада з методистами відділу щодо підсумків проведення
Весняних шкіл професійного розвитку педагогів
О.Палій

Аналітична довідка про підсумки проведення Весняних
шкіл професійного розвитку педагогів

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Методичний супровід районних конкурсів учнівських
проектів за програмою «Intel®. Навчання для
майбутнього»
О.Палій, Я.Козій

Методичні рекомендації та ресурсні матеріали для
проведення конкурсу
О.Палій, Я.Козій

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Нарада з керівниками РМО щодо проведення конкурсу
учнівських проектів за програмою «Intel®. Навчання для
майбутнього»
О.Палій, Я.Козій

Аналітична довідка проведення конкурсу учнівських
проектів за програмою «Intel®. Навчання для
майбутнього»
О.Палій

Профілактичні роботи з комп’ютерною
технікою
О.Палій , Я.Козій
Адміністрування веб-сторінки НМЦО
Н.Кантур

Створення бази даних курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників.
Н.Федюк, Г.Пилипець
Рекомендації педпрацівникам щодо оформлення
матеріалів для викладення їх на сайт
О.Палій

Додатки до Наказів УО ДГП ЛМР

01-30

27-30

20-24

13-17

01-03

О.Палій

Обговорення
з методистами планів
роботи УО ДГПЛМР
та ЛОІППО на
квітень

06-10

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Консультації команд-учасників конкурсу учнівських
проектів за програмою «Intel®. Навчання для
майбутнього»
О.Палій, Я.Козій
Круглий стіл творчої групи щодо проведення весняної
школи професійного розвитку педагогів
О.Палій, Я.Козій

Методичні
матеріали
для
слухачів
Шкіл
удосконалення фахової майстерності педагогів
Методичні матеріали, мультимедійна презентація
О.Палій, Я.Козій
матеріали

Розробка рекомендацій

для

проведення

семінару

О.Палій, Я.Козій
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ТРАВЕНЬ 2015р.

25-29

18-22

12-15

05-08

Дата

Організаційні заходи
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Обговорення з методистами планів
роботи УО ДГПЛМР та ЛОІППО на
травень
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Школи удосконалення фахової
майстерності педагогів
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Підсумкове засідання Творчої групи вчителів інформатики

Матеріали членів Творчої групи вчителів
інформатики

Я.Козій
План роботи НМЦО на травень
Нарада з методистами відділу щодо підготовки до звіту
відділу за ІІ семестр 2015 року.
О.Палій

Методичні матеріали для слухачів Шкіл
удосконалення фахової майстерності педагогів

Семінар для вчителів інформатики які будуть викладати у 4
класі «Сходинки до інформатики»

Методичні матеріали та рекомендації до семінару
О.Палій, Я.Козій

О.Палій, Я.Козій
Інформаційно-методична нарада
Круглий стіл з керівниками щодо підсумків роботи з
Нарада керівників відділів
обдарованими дітьми у 2014-2015 н.р.
О.Палій
Т. Ольшанецька
Підведення підсумків роботи міської творчої групи.
Я.Козій
Засідання Методичної ради НМЦО

05-29

Інформаційне забезпечення

Профілактичні роботи з
комп’ютерною технікою
О.Палій , Я.Козій
Адміністрування веб-сторінки НМЦО
Н.Кантур
Інструктивно-методична нарада з
бібліотекарями міста. Вивіз
підручників в міру надходження до
ДОН ЛОДН
О.Гошко

Створення бази даних курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників.
Н.Федюк, Г.Пилипець
Рекомендації педпрацівникам щодо оформлення
матеріалів для викладення їх на сайт
О.Палій
Подання відомостей про прогнозовану к-ть учнів ЗНЗ для
забезп. Безоплатних підручників О.Гошко

Поповнення банку даних «Обдаровані діти»
О.Палій
Звіт про роботу відділу у 2014-2015н.р.
О.Палій
Аналітичні матеріали про підсумок роботи творчих
груп
Я.Козій
Додатки до Наказів УО ДГП ЛМР
Розробка рекомендацій
О.Палій, Я.Козій
Аналітичні матеріали
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Організаційні заходи

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
«Літні школи» професійного розвитку
педагогів

Літня школа професійного розвитку вчителів

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Семінар – практикум «Візуалізація інформації за допомогою
ІКТ»
О.Палій, Я.Козій

01-12

08-12

Дата

01-05

ЧЕРВЕНЬ 2015 р.
Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
медпрацівників
О.Палій, Я.Козій

Підсумкова практична конференція в
рамках проекту «Освітньо-культурний
простір»
Профілактичні роботи з комп’ютерною
технікою
О.Палій , Я.Козій
Адміністрування веб-сторінки НМЦО
Н.Кантур
Вивіз підручників в міру надходження
до ДОН ЛОДН
О.Гошко

Інформаційне забезпечення

Аналітична довідка про підсумок роботи творчих
груп
Я.Козій
План роботи НМЦО на червень
Методичні матеріали
Методичні
семінару

матеріали

та

рекомендації

до

О.Палій, Я.Козій
Методичні матеріали, презентації уроків

Створення бази даних
педагогічних працівників.

курсів

підвищення

кваліфікації

Н.Федюк, Г.Пилипець
Рекомендації педпрацівникам щодо оформлення матеріалів
для викладення їх на сайт
О.Палій

Додатки до Наказів УО ДГП ЛМР
Розробка рекомендацій
О.Палій, Я.Козій

СЕРПЕНЬ 2015р.

25-28

10-22

Дата

Організаційні заходи
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Обговорення
з методистами планів
роботи УО ДГПЛМР та ЛОІППО на
серпень
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Серпнева Інформаційно-методична
нарада з вчителями інформатики
О.Палій

Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Засідання керівників РМО вчителів інформатики щодо
проведення серпневої інструктивно-методичної наради
О.Палій

Нарада з методистами відділу щодо організації
методичної роботи у 2015-2016 н.р.
О.Палій
«Особливості організації навчально-виховного
процесу в 2015-2016 н.р.»
О.Палій, Я.Козій

Інформаційне забезпечення
План роботи НМЦО на серпень

Пакет документів щодо організованого початку
навчального року
Методичні рекомендації щодо викладання
інформатики у 2015 – 2016н.р.

35

Організаційні заходи

Матеріали для проведення нарад

Вироблення рекомендацій для вчителів
інформатики
О.Палій, Я.Козій
Допомога та методичний супровід фахової
діяльності вчителям інформатики
О.Палій, Я.Козій
Формування списків керівників РМО на 20142015н.р. План роботи з інформатики на І семестр
О.Палій, Я.Козій

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Засідання Методичної ради НМЦО

Створення бази даних вчителів інформатики.
О.Палій, Я.Козій

Формування списків вчителів інформатики
О.Палій, Я.Козій

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Засідання творчої групи вчителів інформатики.

Профілактичні роботи з комп’ютерною
технікою
О.Палій , Я.Козій
Адміністрування веб-сторінки НМЦО
Н.Кантур
Інструктивно-методична нарада з
бібліотекарями міста. Вивіз підручників
в міру надходження до ДОН ЛОДН
О.Гошко

Створення бази даних курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників.
Н.Федюк, Г.Пилипець
Рекомендації педпрацівникам щодо оформлення
матеріалів для викладення їх на сайт
О.Палій

Додатки до Наказів УО ДГП ЛМР

Подання відомостей про прогнозовану к-ть учнів ЗНЗ для
забезп. Безоплатних підручників О.Гошко

Аналітичні матеріали

07-11
14-18

Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Налагодження співпраці з творчими групами.
Залучення молодих вчителів інформатики до навчальнометодичних семінарів.
О.Палій, Я.Козій
Формування пакету даних документації для шкільного
кабінету інформатики.
О.Палій, Я.Козій
Індивідуальні консультації для вчителів щодо:
- календарно-тематичного планування на І семестр
2014-2015 навчального року.
О.Палій, Я.Козій

21-25

План роботи НМЦО на вересень

28-30

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Обговорення з методистами планів
роботи УО ДГПЛМР та ЛОІППО на
вересень
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Щодо організації планування роботи
методистів на 2015-2016 н.р.

Інформаційне забезпечення

01-30

01-04

Дата

ВЕРЕСЕНЬ 2015 р.
Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Нарада з методистами відділу та керівниками РМО щодо
організації роботи з обдарованими учнями у новому н.р.
О.Палій

Інформаційно-методична нарада

Я.Козій

Методичні матеріали для роботи творчої групи
Я.козій

Розробка рекомендацій
О.Палій, Я.Козій
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ЖОВТЕНЬ 2015 р.

19---23

12-16

01-09

Дата

Організаційні заходи
Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Обговорення
з методистами планів
роботи УО ДГПЛМР та ЛОІППО на
жовтень.

Інформаційне забезпечення
Рекомендації щодо підготовки учасників олімпіад
О.Палій, Я.Козій

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Підготовка до проведення Міжнародного з інформатики та
інформаційної грамотності «Бобер»
О.Палій

Ресурсні матеріали щодо конкурсу
О.Палій, Я.Козій

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Підготовка та проведення ІІ учнівської міської олімпіади з
інформаційних технологій «Lviv CSIT». Засідання оргкомітету
олімпіади

Інструктивно-методичні матеріали для
методичного супроводу міської олімпіади.
О.Палій, Я.Козій

Інформаційно-методична нарада

26-30

Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Нарада з керівниками РМО щодо І етапу Міської та
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014-2015 н. р.
О.Палій, Я.Козій

Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Осінні школи професійного розвитку
педагогів
О.Палій

Нарада з керівниками РМО. Звіт про проведення І етапу
олімпіади з ІТ та інформатики. Підготовка до ІІ етапу
олімпіад
О.Палій

Інструктивно-методичні матеріали для
методичного супроводу ІІ етапу олімпіад.
О.Палій, Я.Козій
Ресурсні матеріали для слухачів Осінніх шкіл
Аналітична довідка про підсумок Осінніх шкіл

01-30

О.Палій
Профілактичні роботи з комп’ютерною
технікою
О.Палій , Я.Козій
Адміністрування веб-сторінки НМЦО
Н.Кантур
Інструктивно-методична нарада з
бібліотекарями міста. Вивіз підручників в
міру надходження до ДОН ЛОДН
О.Гошко

Створення бази даних курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників.
Н.Федюк, Г.Пилипець
Рекомендації педпрацівникам щодо оформлення
матеріалів для викладення їх на сайт
О.Палій

Додатки до Наказів УО ДГП ЛМР

Подання відомостей про прогнозовану к-ть учнів ЗНЗ для
забезп. Безоплатних підручників
О.Гошко

Аналітичні матеріали

Розробка рекомендацій
О.Палій, Я.Козій
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Дата

Організаційні заходи

Залучення вчителів інформатики до участі в конкурсі з
інформатики та інформаційної грамотності «Бобер»
Співпраця з ЛФМЛ
О.Палій, Я.Козій

Інструктивно-методичні матеріали для методичного
супроводу конкурсу.
О.Палій, Я.Козій

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Школа педагогічної майстерності

Семінар «Використання мобільних та ігрових технологій у
навчальному процесі у середній школі»

Методичні матеріали та рекомендації до семінару

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
Засідання Методичної ради НМЦО

Організація та участь в ІІ етапі олімпіади з інформаційних
технологій
О.Палій, Я.Козій

Оформлення підзвітних документів

Профілактичні роботи з комп’ютерною
технікою
О.Палій , Я.Козій
Адміністрування веб-сторінки НМЦО
Н.Кантур
Інструктивно-методична нарада з
бібліотекарями міста. Вивіз підручників в
міру надходження до ДОН ЛОДН
О.Гошко

Створення бази даних курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників.
Н.Федюк, Г.Пилипець
Рекомендації педпрацівникам щодо оформлення
матеріалів для викладення їх на сайт
О.Палій

Додатки до Наказів УО ДГП ЛМР

Подання відомостей про прогнозовану к-ть учнів ЗНЗ для
забезп. Безоплатних підручників О.Гошко

Аналітичні матеріали

16-20

09-13

Інформаційно-методична нарада

Складено розклад відвідування уроків вчителів
інформатики, які атестуються на «Вищу
кваліфікаційну категорію» та педагогічні звання.
О.Палій, Я.Козій

23-27

Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Інформаційне забезпечення

02-27

02-06

Інформаційно-методична нарада

ЛИСТОПАД 2015 р.
Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Круглий стіл з вчителями інформатики, які атестуються на
«Вищу кваліфікаційну категорію» та педагогічні звання.
О.Палій, Я.Козій

Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з
інформатики

О.Палій, Я.Козій
О.Палій, Я.Козій

Розробка рекомендацій
О.Палій, Я.Козій

38

01- 04

Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

ГРУДЕНЬ 2015 р.
Методичний супровід навчально-виховного процесу та
забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Засідання творчої групи вчителів інформатики
«Обмін досвідом з питань удосконалення методів
навчання інформатики».
Я.Козій

07-11

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Організація та участь в ІІ етапі олімпіади з інформатики
О.Палій, Я.Козій

Оформлення підзвітних документів

Нарада з методистами відділу щодо написання звітів про
роботу за рік.
О.Палій

Рекомендації щодо написання звіту.

Нарада з керівниками РМО: аналіз та підведення
підсумків ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з ІТ
та інформатики

Аналітична довідка про підсумки І і ІІ етапів
Всеукраїнської учнівської олімпіади
О.Палій, Я.Козій

Дата

Організаційні заходи
Інформаційно-методична нарада

14-18

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

01-31

28-31

21-25

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька

Інформаційне забезпечення
Ресурсні матеріали для членів творчої групи.
О.Палій, Я.Козій

О.Палій, Я.Козій
О.Палій

Звіт відділу за 2015 рік
О.Палій, методисти
Засідання Методичної ради НМЦО

О.Палій, Я.Козій

Інформаційно-методична нарада
Нарада керівників відділів
Т. Ольшанецька
«Зимові школи» професійного розвитку
педагогів
Профілактичні роботи з комп’ютерною
технікою
О.Палій , Я.Козій
Адміністрування веб-сторінки НМЦО
Н.Кантур
Інструктивно-методична нарада з
бібліотекарями міста. Вивіз підручників в
міру надходження до ДОН ЛОДН
О.Гошко

Школа вдосконалення фахової майстерності вчителів
інформатики Майстер-клас «Викладання БД в профільній
школі»
О.Палій, Я.Козій

Ресурсні матеріали для слухачів Зимових шкіл
професійного розвитку педагогів
Методисти

Створення бази даних курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників.
Н.Федюк, Г.Пилипець
Рекомендації педпрацівникам щодо оформлення
матеріалів для викладення їх на сайт
О.Палій

Додатки до Наказів УО ДГП ЛМР

Подання відомостей про прогнозовану к-ть учнів ЗНЗ для
забезп. Безоплатних підручників
О.Гошко

Аналітичні матеріали

Розробка рекомендацій
О.Палій, Я.Козій
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Відділ соціальної адаптації, психологічного супроводу, виховної роботи та позашкілля
Організаційні заходи

26.01-30.01

19.01-23.01

12.01-16.01

Дата

Нарада для керівників РМО педагогіворганізаторів.
Т.Москва
Методична нарада для керівників РМО.
Г.Дуриш
Засідання творчої групи педагогіворганізаторів
Т.Москва

СІЧЕНЬ 2015 р.
Методичний супровід навчально-виховного процесу
та забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Постійнодіючий семінар відповідальних за краєзнавчу
роботу в школі. Презентація мультимедійного
методичного посібника «Історія Галицько-Волинського
князівтва в цифах і фактах»» Застосування ресурсних
матеріалів у Фейсбук у викладанні курсу
«Львовознавство».
Презентація проекту методичного посібника «Географічі
пам’ятки Львова».
А.Васільєва
Заняття для учнів, які займаються краєзнавчою роботою
«Перлини Національного музею».
А.Васільєва
Робота у атестаційній комісії УО. Вивчення досвіду
педпрацівників.
Л.Боженко
«Систематизація напрацювань друкованих матеріалів»
Майстер-клас «Основи фандрейзингу для педагогаорганізатора у школі» перенесений з листопада (за
списками від керівників РМО).
Т.Москва
Учителі християнської етики науково-практичний
семінар.

Інформаційне забезпечення
Методичні рекомендації, навчальна презентація
«Храми рідного краю та іконографія у питаннях
ЗНО 2015».
Навчальна презентація «Ікони Національного
музею».
А.Васільєва

Презентація «Іконописці Горошкевич ,
Петрахнович, Кондзелевич».
Наповнення краєзнавчої тематикою сайту
фейсбук «Львівьке рондо».
А.Васільєва
Проект методичного посібника «Вілли та палаци
Львова» (електронні носії).
А.Васільєва
Моніторинг ресурсних матеріалів зібраних
протягом 2014 р., включаючи нормативноправову базу у соціально-психологічній сфері.
Л.Боженко, З.Ханькова

Г.Дуриш
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02.02-06.02

Дата

Організаційні заходи
Організаційне засідання журі конкурсу
«Львівське рондо».
А.Васільєва

ЛЮТИЙ 2015 р.
Методичний супровід навчально-виховного процесу
та забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Презентаційний семінар «МАС-медіа».
Т.Москва

Інформаційне забезпечення
Методичні рекомендації для учасників конкурсу
«Львівське рондо»
А.Васільєва

Участь команди Львова у ІІІ етапі
олімпіади з християнської етики.
Г.Дуриш
Ексккурсії до храму Св. Юра.

23.02-27.02

16.02.-20.02

09.02-16.02

А.Васільєва
Методична нарада для керівників РМО.
Г.Дуриш

Постійнодіючий семінар з краєзнавства. Презентація
проекту «Сецесія у Львові»». Презентація книги Ю.
Бірюльова
«Сецесія у Львові».
А.Васільєва

Виготовлення проекту-презентації «Археологічні
пам’ятки Львівщини ч.2» (співпраця з Львівським
історичним музеєм)»
А.Васі.льєва

Проект «Театральна педагогіка».
Т.Москва

Навчально-методичний семінар для
соціальних педагогів ЗНЗ.
З.Ханькова
Круглий стіл з керівниками РМО педагогіворганізаторів.
Т.Москва
Навчально-методичний семінар для
практичних психологів ЗНЗ.
Л.Боженко
Засідання творчої групи педагогіворганізаторів.
Т.Москва
Районні фінали конкурсів «Мій Львів» та
«Краєзнавець».
А.Васільєва
Учителі християнської етики-члени
творчої групи (засідання).
Г.Дуриш

Організація роботи жюрі міського учнівського конкурсу
«Майбутнє починається з мене!»
Л.Боженко
Екскурсія «Львівський арабеск», краєзнавчий лекторій
для учнів .(співпраця з відділом туризму Львівської
міської ради.
А.Васільєва

Наповнення краєзнавчої тематичної сторінки
Фейсбук «Львівьке рондо». Презентація
«Львівський арабеск».
А.Васільєва

«Підготовка до конференції».
Т.Москва
Заняття для учнів «Фотоколаж краєзнавчих перлин
міста Львова».
А.Васільєва

Презентація «Храми України часів козацтва».
А.Васільєва

Підготовка до випуску друкованих матеріалів.
Т.Москва
Педагогічні читання «Вплив християнської етики на
вибір здорового способу життя молоді».
Г.Дуриш
Проведення відео тренінгу для учнів ЗНЗ м.Львова
щодо ставлення до людей з особливими потребами.
Л.Боженко
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БЕРЕЗЕНЬ 2015 р.

09.03-13.03

02.03-06.03

Дата

Організаційні заходи
Екскурсії до храму Св. Юра.
А.Васільєва
Методична нарада для керівників РМО.
Г.Дуриш
Учителі християнської етики-члени
творчої групи (засідання).
Г.Дуриш

23.03-27.03

16.03-20.03

Навчально-методичний семінар для
соціальних педагогів ЗНЗ.
З.Ханькова
Районні фінали конкурсів «мій Львів» та
«Краєзнавець».
А.Васільєва
Предметний тиждень.

Методичний супровід навчально-виховного процесу
та забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Навчально-методичний семінар в рамках психологопедагогічного проекту: «Педагогічна взаємодія на основі
партнерських стосунків».
Л.Боженко

Інформаційне забезпечення
Виготовлення мультимедійного проекту «Церква
та діяльність Ставропігійськогоо братства у
Львові».
А.Васільєва

Краєзнавчий лекторій для учнів (співпраця з відділом
туризму Львівської міської ради).
А.Васільєва

Мультимедійна презентація «Гетьман П.
Сагайдачний , Петро Могила – львівські
фрагменти».
А.Васільєва

Постійнодіючий семінар з краєзнавства Презентація
електроного методичного посібника «Діяльність
Ставропігійського братства у Львові».
А.Васільєва

Презентація «Ставропігійське братство у
постатях».
А.Васільєва

Навчально-методичний семінар для працівників
психологічної служби в рамках проекту: «Особиста
гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».
Л.Боженко, З.Ханькова

Створення пересувної виставки плакатів та
інформаційних буклетів за підсумками конкурсу
«Майбутнє починається з мене!»
Л.Боженко, З.Ханькова

Г.Дуриш
Проведення підсумкової конференції з
презентаціями учнівських робіт за
результатами міського конкурсу учнівської
молоді «Майбутнє починається з мене!»
Л.Боженко, З.Ханькова
Навчально-методичний семінар для
практичних психологів ДНЗ.
Л.Боженко
Конкурс «Львівське рондо».
А.Васільєва

Проведення занять членів творчої групи з учасниками
РМО. «Аналіз дидактичних матеріалів».
О.Гурин

Заняття для дітей «Львівське рондо в питаннях та
відповідях».
А.Васільєва

Мультимедійний проект «Друкарні та друкування в
Україні ЗНО 2015 рік».
А.Васільєва

Школа професійного розвитку (весняна школа).
Майстер-клас: «Використання електронних дидактичних
матеріалів на уроках християнської етики».
Г.Дуриш

Електронний кейс.
Г.Дуриш
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КВІТЕНЬ 2015 р.
Організаційні заходи

01.04-03.04

Дата

Екскурсії до храму Св. Юра.

27.04-01.05

20.04-24.04

13.04-17.04

06.04-10.04

А.Васільєва
Засідання творчої групи педагогіворганізаторів
Т.Москва
Учителі християнської етики-члени
творчої групи (засідання).
Г.Дуриш
Навчально-методичний семінар для
соціальних педагогів ЗНЗ.
З.Ханькова
Міський фінал конкурсу «Мій Львів»,
«Краєзнавець».
А.Васільєва
Методична нарада для керівників РМО.
Г.Дуриш
Навчально-методичний семінар для
практичних психологів ЗНЗ.
Л.Боженко

Методичний супровід навчально-виховного процесу
та забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Презентація Атласу міста Львова.
А.Васільєва

Інформаційне забезпечення
Електронні носії Атласу географії Львова.
А.Васільєва

Постійнодіючий семінар з краєзнавства «Про
організацію навчальної практики. Звіт роботи творчої
групи за 2014-15 навчальний рік.
Екскурсія для учнів учасників фіналу конкурсу «мій
Львів» центральною частиною міста.
А.Васільєва
«Поширення результатів роботи творчої групи в
практичну діяльність».
Т.Москва

Наповнення краєзнавчої тематикою сайту
фейсбук «Львівьке рондо».
А.Васільєва

Навчально-методичний семінар в рамках психологопедагогічного проекту: «Педагогічна взаємодія на основі
партнерських стосунків».
Л.Боженко

Електонний методичний посібник «Музейний та
культурницький період розвитку в історії рідного
краю цифри, дати, імена».
А.Васільєва

Навчально-методичний семінар для працівників
психологічної служби в рамках проекту: «Особиста
гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».
Л.Боженко, З.Ханькова
Краєзнавчий лекторій для учнів (співпраця з відділом
туризму Львівської міської ради).
А.Васільєва
Міжгалузевий проект з театральної педагогіки. (форумтеатр).
Г.Дуриш
Конференція «Активізація діяльності органів учнівського
самоврядування у виховній роботі школи»
Т.Москва

Формування методичного посібника щодо
викладання курсу «Психології» для учнів старших
класів. Розробка занять.
Л.Боженко

Школа професійного розвитку (весняна школа).
О.Гурин
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18.05-22.05

11.05-15.05

04.05-08.05

Дата

Організаційні заходи
Інструктивно-методична нарада
організаторів навчальної практики.
А.Васільєва

Навчально-методичний семінар для
соціальних педагогів ЗНЗ.
З.Ханькова
Учителі християнської етики-члени
творчої групи (засідання).
Г.Дуриш
Навчально-методичний семінар для
практичних психологів ЗНЗ та ДНЗ.
Л.Боженко

ТРАВЕНЬ 2015 р.
Методичний супровід навчально-виховного процесу
та забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Проект «Театральна педагогіка».
Т.Москва

Навчально-методичний семінар в рамках психологопедагогічного проекту: «Педагогічна взаємодія на основі
партнерських стосунків».
Л.Боженко

Екскурсія для вчителів, які відповідають за краєзнавчу
роботу «Архітектурні родзинки Львівщини. На допомогу
до ЗНО 2015».
А.Васільєва

Підсумкова нарада з керівниками РМО
учителів християнської етики.
Г.Дуриш
Екскурсії до храму Св. Юра.

25.05-29.05

А.Васільєва
Навчально-методичний семінар для працівників
психологічної служби в рамках проекту: «Особиста
гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».
Л.Боженко, З.Ханькова

Інформаційне забезпечення
Ресурсні матеріали для учасників наради Портфоліо «На допомогу вчителям-краєзнавцям».
А.Васільєва
Написання статистичних та аналітичних звітів за
результатами роботи психологічної служби
Львова.
Л.Боженко
Аналіз інформаційних матеріалів та формування
методичного посібника «З досвіду роботи
психологічної служби Львова».
Л.Боженко

Методичний посібник «роботу «Архітектурні
родзинки Львівщини. На допомогу до ЗНО 2015»
(віртуальна подорож храмами «від Потелича до
Львова».
А.Васільєва
Формування методичного посібника щодо
викладання курсу «Психології» для учнів старших
класів. Розробка занять.
Л.Боженко
Наповнення краєзнавчої тематикою сайту
фейсбук «Львівьке рондо».
А.Васільєва
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08.06-12.06

01.06-05.06

Дата

Дата

Організаційні заходи
Робота супервізійних груп із пісочної
терапії та холодинаміки.
Л.Боженко
Екскурсії до храму Св. Юра.
А.Васільєва
Учителі християнської етики-члени
творчої групи (засідання).
Г. Дуриш

Організаційні заходи

24.08-28.08

Інструктивно-методична нарада для
працівників психологічної служби
м.Львова.
Л.Боженко, З.Ханькова
Інструктивно-методичні наради для
вчителів, які відповідають за краєзнавчу
роботу.
А.Васільєва
Інструктивно-методична нарада з
учителями християнської етики ЗНЗ міста.
Г.Дуриш

ЧЕРВЕНЬ 2015р.
Методичний супровід навчально-виховного процесу
та забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
«Літні школи». «Історія Запорізької Січі. Краєзнавчий
аспект. Квідомі козаки Галичини. Козацька доба в
контексті історії Західної України».
А.Васільєва
Школа професійного розвитку (літня школа).
Г.Дуриш
Краєзнавчий лекторій для учнів (співпраця з відділом
туризму Львівської міської ради).
А.Васільєва

Навчально-методичний семінар для працівників
психологічної служби в рамках проекту: «Особиста
гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».
Л.Боженко, З.Ханькова
СЕРПЕНЬ 2015 р.
Методичний супровід навчально-виховного процесу
та забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Інструктивно-методична нарада з учителями
образотворчого мистецтва ЗНЗ міста.
О.Гурин
Інструктивно-методична нарада з учителями музичного
мистецтва ЗНЗ міста.
О.Гурин

Інформаційне забезпечення
Проект методичного посібника «Литовські князі та
польські королі – правителі України, Руси та
Рідного краю».
А.Васільєва
Поповнення електронної бази даних за
діагностичними, психокорекційними,
психопрофілактичними напрямками роботи
практичних психологів (соціальних педагогів) та
по роботі з дітьми з особливими потребами.
Поповнення відеотеки.
Л.Боженко
Наповнення краєзнавчої тематикою сайту
фейсбук «Львівьке рондо».
А.Васільєва
Інформаційне забезпечення
Методичний посібник: «З досвіду роботи
працівників психологічної служби міста Львова».
Л.Боженко
Наповнення краєзнавчої тематикою сайту
фейсбук «Львівьке рондо». Методичні
рекомендації. Методичний посібник «Львівщина
дати, факти, імена. Контекст ЗНО». Посібник
«Храми рідного краю – найвидатніші пам’ятки
України» «Іконописці та найвидатніші кони
України», «Історія Галицько-Волинського
князівства . Події, факти, імена»», «Історія
Ставропігійського братства та української церкви
Х!!-ХІХ ст.».
А.Васільєва
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07.09-11.09

01.09-04.09

Дата

Організаційні заходи
Інструктивно-методична нарада для
педагогів-організаторів ЗНЗ м. Львова.
Т.Москва
Інструктивно-методична нарада керівників
команд конкурсів «Мій Львів» та
«Краєзнавець».
А.Васільєва
Організаційна нарада з керівниками РМО
учителів християнської етики.
Г.Дуриш

14.09-18.09

Засідання керівників РМО практичних
психологів та соціальних педагогів
Львова.
Л.Боженко, З.Ханькова

Постійнодіючий семінар з львововзнавства. Презентація
методичного посібника «Львівщина дати, факти, імена.
Контекст ЗНО».
Екскурсія для учнів «Храми Львова князівської доби».
А.Васільєва
Заняття - консультація для учнів «Храми Львова
князівської доби».
А.Васільєва

Інформаційне забезпечення
Наповнення краєзнавчої тематикою сайту
фейсбук «Львівьке рондо».
А.Васільєва

Мультимедійний проект «Будителі рідного краю 18
– 19 століття».
А.Васільєва
Презентація для учнів «Храми Львова князівської
доби».
А.Васільєва

Педагогічний марафон.
Участь в акціях присвячених Всесвітньому
дню туризму. Екскурсії «Таємні знаки в
архітектурі Львова», «Львів модерний».
А.Васільєва
Нарада для керівників РМО педагогіворганізаторів.
Т.Москва
Інструктивно-методична нарада для
практичних психологів ДНЗ.
Л.Боженко

21.09-25.09

ВЕРЕСЕНЬ 2015 р.
Методичний супровід навчально-виховного процесу
та забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Краєзнавчий лекторій для учнів (співпраця з відділом
туризму Львівської міської ради).
А.Васільєва

Г.Дуриш
Навчально-методичний семінар для класних керівників
в рамках проекту: «Особиста гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція».
Л.Боженко, З.Ханькова
Краєзнавчий лекторій для учнів (співпраця з відділом
туризму Львівської міської ради).
А.Васільєва

Наповнення краєзнавчої тематикою сайту
фейсбук «Львівьке рондо».
А.Васільєва

Інструктивно-методична нарада керівників
команд конкурсів «Львівське рондо».
А.Васільєва
Учителі християнської етики-члени
творчої групи (засідання).
Г.Дуриш
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Організаційні заходи

Організаційна нарада з керівниками РМО
учителів християнської етики.
Г.Дуриш

26.10-30.10

19.10-23.10

Дата

12.10-16.10 05.10-09.10 28.09-02.10

ЖОВТЕНЬ 2015 Р.
Методичний супровід навчально-виховного процесу
та забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
ТЮГ Проект «Театральна педагогіка».
Т.Москва

Інформаційне забезпечення

Розробка методичних рекомендацій щодо
використання арт-терапевтичних методів у роботі
практичного психолога.
Л.Боженко
Методичний посібник «Храми рідного краю –
найвидатніші пам’ятки України».
А.Васільєва

Навчально-методичний семінар для
соціальних педагогів ЗНЗ.
З. Ханькова

Постійнодіючий семінар з львовознавства «Храми
рідного краю – найвидатніші пам’ятки України».
Екскурсія для дітей «Ансамбль Успенської церкви.
Іконостас храму».
А.Васільєва
Заняття – консультація для дітей Віртуальна екскурсія
«Сучасні церкви Львова».
А.Васільєва

Навчально-методичний семінар для
практичних психологів ЗНЗ.
Л.Боженко

Краєзнавчий лекторій для учнів (співпраця з відділом
туризму Львівської міської ради).
А.Васільєва

Наповнення краєзнавчої тематикою сайту
фейсбук «Львівьке рондо».
А.Васільєва

Учителі християнської етики-члени
творчої групи (засідання).
Г.Дуриш

Навчально-методичний семінар для класних керівників
в рамках проекту: «Особиста гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція».
Л.Боженко, З.Ханькова
«Осінні школи» «Культура України ХУ-ХУІІІ ст.»
А.Васільєва

Презентація «Культура України ХУ-ХУІІІ ст.».
А.Васільєва

Презентація «Сучасні церкви Львова».
А.Васільєва

Осіння школа для учителів християнської етики.
Г.Дуриш
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ЛИСТОПАД 2015 Р.

23.11-27.11

16.11-20.11

09.11-13.11

02.11-06.11

Дата

Організаційні заходи

Методичний супровід навчально-виховного процесу
та забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників

Інформаційне забезпечення

О.Гурин

Школа удосконалення фахової майстерності для
учителів, які атестуються у поточному навчальному
році.
Г.Дуриш

Розробка методичних рекомендацій щодо
використання арт-терапевтичних методів у роботі
практичного психолога.
Л.Боженко

Районні фінали конкурсів «Мій Львів» та
«Краєзнавець».
А.Васільєва

Краєзнавчий лекторій для учнів (співпраця з відділом
туризму Львівської міської ради).
А.Васільєва

Наповнення краєзнавчої тематикою сайту
фейсбук «Львівьке рондо».
А.Васільєва

Засідання творчої групи педагогіворганізаторів.
Т.Москва

Навчально-методичний семінар для класних керівників
в рамках проекту: «Особиста гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція».
Л.Боженко, З.Ханькова

Організація та проведення ІІ етапу
олімпіади з християнської етики.
Г.Дуриш
Навчально-методичний семінар для
соціальних педагогів ЗНЗ.
З Ханькова
З Учителі християнської етики-члени
творчої групи (засідання).
Г.Дуриш

Навчально-методичний семінар для
практичних психологів ДНЗ.
Л.Боженко

Постійнодіючий семінар з краєзнавства. Презентація
методичного посібника , «Історія Галицько-Волинського
князівства . Події, факти, імена».
Екскурсія для учнів «Церква Миколая у Львові»,
«Онуфрієвський монастир».
А.Васільєва
Майстер-клас «Інфографіка, як один з ефективних
інструментів роботи педагога».
Т.Москва
Консультація для учнів « Краєзнавчі пам’ятки
Галичини».
А.Васільєва

Презентація « Фотоколекція храмів рідного краю».
А.Васільєва

Презентаціїя «Іконографія України. Від
князівських часів до козацької доби».
А.Васільєва

Організаційна нарада з керівниками РМО
учителів християнської етики.
Г.Дуриш
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ГРУДЕНЬ 2015 Р.
Організаційні заходи

21.1225.12

14.12-18.12

07.12-11.12

01.12-04.12

Дата

Методичний супровід навчально-виховного процесу
та забезпечення підвищення фахової майстерності
педпрацівників
Краєзнавчий лекторій для учнів (співпраця з відділом
туризму Львівської міської ради).
А.Васільєва

Методичні матеріали та нормативна
документація.

ТЮГ Проект «Театральна педагогіка».

Розробка методичних рекомендацій щодо
використання арт-терапевтичних методів у роботі
практичного психолога.
Л.Боженко
Презентація «Діячі Ставропігійського братства.
Друкарі, письменники-полемісти».
А.Васільєва

Т.Москва
Районні фінали конкурсів «Мій Львів» та
«Краєзнавець».
А.Васільєва
Учителі християнської етики-члени
творчої групи (засідання).
Г.Дуриш

Організаційна нарада з керівниками РМО
учителів християнської етики.
Г.Дуриш
Навчально-методичний семінар для
соціальних педагогів ЗНЗ.
З Ханькова
Навчально-методичний семінар для
практичних психологів.
Л.Боженко

Інформаційне забезпечення

Постійнодіючий семінар з краєзнавства , «Історія
Галицько-Волинського князівства . Події, факти, імена»,
«Історія Ставропігійського братства та української
церкви Х!!-ХІХ ст.»
А.Васільєва
Навчально-методичний семінар для класних керівників
в рамках проекту: «Особиста гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція».
Л.Боженко, З.Ханькова
Консультація – заняття для учнів , «Історія ГалицькоВолинського князівства. Події, факти, імена».
А.Васільєва
Школа удосконалення фахової майстерності для
учителів християнської етики (зимова школа).
Г.Дуриш
Зимові школи «Ресурсні матеріали для музейної
педагогіки на прикладі музейних експозицій відділу
«Давньої історії Львова» - ЛІМ.
А.Васільєва

Г.Дуриш

Моніторинг ресурсних матеріалів зібраних
протягом 2015 р., включаючи нормативно-правову
базу у соціально-психологічній сфері.
Л.Боженко

Презентація «Шедеври церква с. Потелич та
Жовкви. Сенькович та Петрахнович».
А.Васільєва
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