Обласна школа
майбутнього учителя-методиста
Власна методична розробка: специфіка та особливості побудови

Сумський ОІППО

Удовиченко І.В.,
Сердюк О.П.,
методисти
Сумського ОІППО

Мобільний консультпункт
Особливості підготовки учнів 11 класів до ЗНО, ДПА з
української мови та літератури

Методичний кабінет відділу освіти Шерстюк Л.М.,
Конотопської
райдержадміністрації

Методичний порадник
Підготовка та проведення ДПА з математики у 9 класі

Косівщинська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Сумської
районної ради

Свєтлова Т.В.,

Обласна творча група
(другий рік роботи)
Засідання IІІ.
Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках предмета
«Основи медичних знань» 10 клас

Сумський ОІППО

Сукачова Н.М.

05.04.2017

06.04.2017

10.04.2017

Дидактико-методичний колоквіум
Організація та зміст методичної роботи вчителів хімії
загальноосвітніх навчальних закладів

Методичний кабінет відділу освіти Метейко А.В.,
Охтирської міської ради

11.04.2017

12.04.2017

Обласний веб-бінар Інтегрований курс «Мистецтво» в школі:
специфіка викладання

Сумський ОІППО

Сердюк О.П.,
Сєрих Л.В.

Обласний науково-практичний семінар
Забезпечення наступності дошкільного закладу – початкової
школи в умовах сучасного реформування початкової освіти

Навчальні заклади
м. Суми

Міщенко Л.Б.,
Циганкова І.В.,
Ганжа Н.П.,

Обласна школа педагогічної майстерності
Методика організації та проведення майстер-класу
(майстер-клас Антошенко М.Ю., Захарченко Н.Ф., Лубень Н.А.)

Сумський ОІППО

Коренева І.В.

Обласний науково-практичний семінар
Основи польових наукових досліджень з біології

Загальноосвітні навчальні заклади
Конотопського району

Голубенко Т.С.,

Обласний науково-методичний семінар-практикум
Інформаційно-комунікаційні й медіаосвітні технології та їх роль
у формуванні національно-соціальних компетентностей учнів у
процесі вивчення філологічних дисциплін

Обласна гімназія-інтернат для
талановитих та творчо
обдарованих дітей

Шерстюк Л.М.,
Борцова М.В.,

Мобільний консультпункт
Організація дистанційного навчання учнів

Методичний кабінет відділу освіти Барсук Н.О.,
Ямпільської райдержадміністрації Дзингель А.О.

12-13.
04.2017

13.04.2017

19.04.2017

20.04.2017

Методичний порадник
Науково-дослідна діяльність в навчально-виховному процесі з
біології, природознавства,
екології

Загальноосвітні навчальні заклади
м. Ромни

Голубенко Т.С.,

Обласний ве-бінар
Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної
культури

Сумський ОІППО

Деменков Д.В.

Обласний семінар
Ефективні методи і прийоми формування картографічної
компетентності в учнів у процесі вивчення географії в школі

Недригайлівська спеціалізована
школа
І-ІІІ ступенів Недригайлівської
районної ради

Попов В.Д.,

Методичний порадник
Специфіка функціонування опорної школи об’єднаної
територіальної громади

Миколаївська спеціалізована
школа
І-ІІІ ступенів Білопільської
районної ради

Перлик В.В.,

Обласний науково-теоретичний семінар
Інноваційна діяльність учителя хімії

Загальноосвітні навчальні заклади
м. Конотоп

Метейко А.В.,
Коростіль Л.А.,

20.04.2017

25.04.2017

Обласна методична студія (обмін досвідом)
Соціально-економічна освіта дошкільників – сучасний погляд
(за освітнім проектом «Афлатот»)

Дошкільні навчальні заклади
Кролевецького району

Міщенко Л.Б.,
Дзингель А.О.

Методичний порадник
Організація роботи методичного кабінету, керівників
загальноосвітніх навчальних закладів із виявлення, вивчення,
узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду

Методичний кабінет відділу освіти Марченко А.С.,
Охтирської міської ради

Обласний семінар
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у
роботі з обдарованою учнівською молоддю

Загальноосвітні навчальні заклади
м. Ромни

Каленик О.В.,

Сумський ОІППО, загальноосвітні
навчальні заклади
Сумської області

Удовиченко І.В.,
Сердюк О.П.

26.04.2017

26.04.2017

27.04.2017

Всеукраїнський науково-методичний семінар
Останній тиждень Реалізація потенціалу предметів художньо-естетичного циклу у
формуванні компетентного випускника загальноосвітніх
квітня 2017
навчальних закладів
(дата
узгоджується)

26.04.2017

Обласний науково-методичний семінар: «Організаційні КЗ СОІППО
засади впровадження педагогічних технологій у закладах освіти
області»

Грицай С.М.
Кириченко О.М.

