Управління освіти, молоді та спорту
Березнівської районної державної адміністрації
Комунальна науково-методична установа
«Березнівський районний методичний кабінет»
Березнівської районної ради

23, 27-28 серпня 2019 року

Змінюються технології, змінюються вимоги ринку
праці, змінюються обставини. У цьому сенсі школа мусить
надати необхідні компетентності – не тільки знання, а ще
й уміння їх застосовувати, виробляти своє ставлення до
тієї чи іншої ситуації. Наше завдання – зробити так, щоб
хороша, якісна освіта була доступна всім дітям України.
Лілія Гриневич

м.Березне

Шановні освітяни!
Від щирого серця вітаємо Вас з початком
нового 2019-2020 навчального року!
Сьогодні крокує реформа Нової української школи.
Цей шлях – на десятиліття, і ми всі разом маємо
працювати над змінами, які «проростуть» через усе наше
суспільство і, ми впевнені, дадуть по-справжньому хороші
плоди. Але почати ці зміни мають саме вчителі – у своїх
класах. Не втратити жодної дитини, зберегти в усіх
природну допитливість і потяг до навчання, дати відчуття
безпеки і поваги до кожного – ось та база, на якій стоїть
реформа.
У цей день бажаємо всім вам міцного здоров’я, творчості,
натхнення, успіху й сил для нових звершень, а у душі
мати невичерпне джерело любові до дітей і до професії!
Успіхів та єдності всім нам – педагогам, нашим учням та
їхнім батькам!
Управління освіти, молоді та
спорту Березнівської
райдержадміністрації,
Комунальна науково-методична
установа «Березнівський
районний методичний кабінет»
Березнівської районної ради

ПРОГРАМА
серпневих педагогічних студій для працівників
закладів освіти Березнівського району
(23, 27, 28 серпня 2019 р.)
Регламент проведення районних Серпневих педагогічних
студій працівників закладів загальної середньої освіти
району
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – ПРОСТІР ОСВІТНІХ
МОЖЛИВОСТЕЙ
Секційні засідання Серпневих педагогічних студій:
Особливості організації освітнього процесу у
закладах загальної середньої освіти в 2019-2020
навчальному році:
23 серпня 2019 року
Березнівський навчально-виховний комплекс
«Економіко-гуманітарний ліцей - загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів»
930- 1000
1000-1300

Реєстрація
учасників
Серпневих
педагогічних студій.
Інструктивно-методична
нарада
із
заступниками директорів з навчальновиховної роботи «Пріоритетні напрями
діяльності закладів загальної середньої
освіти
в
умовах
реформування
освітньої галузі».
27 серпня 2019 року

Березнівський навчально-виховний комплекс
«Економіко-гуманітарний ліцей - загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів»
930- 1000

Реєстрація учасників Серпневих педагогічних
студій.

1000-1200

1000-1200

1000-1200

1000-1200

1200-1330

1200-1400

з
учителями
географії
та
економіки
«Проблеми реалізації змісту економічної
та географічної освіти в контексті нової
української школи»;
з учителями біології, екології, з основ здоров’я
«Науково-методичний супровід
готовності педагогів до підвищення
якості природничої освіти у 2019 – 2020
навчальному році»;
з учителями іноземної
мови «Формування
ключових компетенцій XXI століття у
системі
предметів
освітньої
галузі
«Іноземна мова» в умовах реалізації
основних
завдань
Нової
української
школи»;
з учителями математики «Оновлений зміст
навчальних програм та особливості його
організації на засадах компетентнісного
підходу»;
з учителями
художньо-естетичного циклу
«Інновації
в
навчально-методичному
забезпеченні вчителя предметів художньоестетичного циклу»;
з учителями інформатики «Сучасні підходи до
планування
і
здійснення
освітнього
процесу інформатики».

Березнівський будинок дитячої та юнацької творчості
930- 1000
1000-13

00

Реєстрація
учасників
Серпневих
педагогічних студій.
з учителями української мови та літератури
«Пріоритетні
напрями
підготовки
вчителя-словесника
до
роботи
в
умовах Нової української школи в
2019-2020 навчальному році».

3. Забезпечення рівних можливостей в отриманні якісної
дошкільної освіти.
Новоселецька
Тетяна
Костянтинівна,
директор закладу дошкільної освіти №3,
м.Березне
4. Аналітично-прогностичний
дайджест:
підсумки

першого року Нової української школи.
Абрамович
Раїса Михайлівна, учитель
початкових
класів
Полянської
загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів

5. Опорна школа: як забезпечити якість освіти.
Драганчук Алла Вікторівна, директор
опорного закладу Балашівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
5. Інклюзія для всіх: освітня політика та практика.
Сухляк
Олена
Петрівна,
директор
Соснівського інклюзивно-ресурсного центру

1200-1230

Прийняття ухвали колегії

Березнівський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – ліцей з
професійним навчанням»

28 серпня 2019 року

Березнівський будинок дитячої та юнацької
творчості
ПРОГРАМА
пленарного засідання колегії управління освіти,
молоді та спорту Березнівської районної державної
адміністрації

930-1000
1000-1200
1200-1400

Реєстрація
учасників
Серпневих
педагогічних студій.
з учителями 1 класу «Вчитель — це той,
хто допомагає дитині стати собою»;
з учителями 2 класу «Вчитель — це той,
хто допомагає дитині стати собою».

Березнівська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №2
900-1000 Реєстрація учасників пленарного засідання
колегії управління освіти, молоді та спорту Березнівської
районної державної адміністрації.
Інтерактивне спілкування з педагогічними працівниками
з актуальних проблем розвитку дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти в умовах Нової
української школи.

930- 1000

1000-1230 Пленарне засідання колегії управління
освіти, молоді та спорту
1. Про підсумки розвитку закладів дошкільної, середньої
загальної,
позашкільної
освіти
у
2018-2019
навчальному році та пріоритети на новий навчальний
рік.
Бойчук Наталія Кузьмівна, начальник
управління
освіти,
молоді
та
спорту
Березнівської районної державної адміністрації

1000-1200

2. Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу у
закладах загальної середньої освіти.
Мельничук Лідія Степанівна, завідувач
комунальної
науково-методичної
установи
«Березнівський районний методичний кабінет»
Березнівської районної ради

1200-1400

00

10 -12

00

1000-1200

1200-1400

Реєстрація учасників Серпневих педагогічних

студій.
з учителями історії та суспільствознавчих
дисциплін «Науково-методичний супровід
професійного розвитку вчителя суспільногуманітарних
предметів
в
умовах
модернізації освітнього простору»;
з учителями трудового навчання «Інноваційні
підходи
до
організаційно-методичного
супроводу
професійного
розвитку
педагогічних працівників»;
з практичними психологами та соціальними
педагогами
«Організаційно-методичний
супровід
зростання
професійної
майстерності працівників психологічної
служби у
контексті
Концепції «Нова
українська школа».
з учителями, які викладають предмети
духовно-морального
спрямування
«Особливості
сучасного
змісту
та
методики викладання предметів духовноморального спрямування в 2019-2020
навчальному році»;
з учителями хімії «Особливості сучасного
змісту і методики викладання хімії у

00

14 -15

30

2019-2020 навчальному році»;
з учителями фізики «Науково-методичний
супровід
готовності
педагогів
до
підвищення якості вивчення фізики та
астрономії у 2019-2020 навчальному
році».

Березнівський дошкільний навчальний заклад №1
«Ромашка»
30

9 - 10

00

Реєстрація учасників Серпневих педагогічних
студій.
із
директорами,
методистами
закладів
дошкільної
освіти
«Забезпечення
рівних
можливостей
в
отриманні
якісної
дошкільної освіти».

10001200

1000-1200

1200-1400
1200-1400

28 серпня 2018 року
Березнівський навчально-виховний комплекс
«Економіко-гуманітарний ліцей - загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів»
930- 1000
00

10 -12

00

1200-1330

Реєстрація учасників Серпневих педагогічних
студій.
із заступниками директорів з виховної роботи
та
керівниками
шкільних
методичних
об’єднань
класних
керівників
«Сучасні
вектори
виховного
процесу
Нової
української школи»;
з
педагогами-організаторами
«Соціальне
партнерство
школи
і
дитячого
громадського об’єднання»;

Березнівська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №2
930- 1000
1000-1200

Реєстрація учасників Серпневих педагогічних
студій.
з учителями зарубіжної літератури «Нові

можливості та підходи до вивчення
зарубіжної літератури в умовах Нової
української школи»;
з учителями фізичної культури «Шляхи
підвищення
ефективності
освітнього
процесу на уроках фізичної культури в
умовах реалізації основних завдань Нової
української школи»;
з учителями музичного мистецтва «Проблеми
реалізації змісту мистецької освіти в
умовах Нової української школи»;
з учителями предмета «Захист Вітчизни»
«Шляхи
підвищення
ефективності
освітнього процесу на уроках Захисту
Вітчизни в умовах реалізації основних
завдань Нової української школи».

Березнівський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – ліцей з
професійним навчанням»
930-1000
1000-1200
1220-1420

Реєстрація учасників Серпневих педагогічних
студій.
з учителями 3 класу «Вчитель — це той,
хто допомагає дитині стати собою»;
з учителями 4 класу «Вчитель — це той,
хто допомагає дитині стати собою».

Березнівський дошкільний навчальний заклад №2
«Теремок»
900-930
930-1130

Реєстрація
учасників
Серпневих
педагогічних студій.
із директорами закладів дошкільної освіти з
режимом короткотривалого перебування
дітей «Забезпечення рівних можливостей
в отриманні якісної дошкільної освіти».

