
 

П Л А Н 

роботи методичного кабінету відділу освіти 

Трускавецької міської ради на травень 2018 року 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін виконання 

Відповідальний за 

виконання 

1 

Участь у семінарі методистів, які 

відповідають за навчально-

методичний супровід інформатики 

«Підручник з інформатики. 

Особливості проведення уроків 

інформатики з використанням  

підручників різних авторів» 

02.05 Мілян Г.М. 

2 

Формування замовлень на 

підручники для 5 і 10-х класів ЗЗСО    

м. Трускавця 

02-03.05 Лисенко Л.А. 

 

3 

Проведення навчань та інструктажів 

для залучених працівників до 

основної сесії ЗНО-2018 

03.05. – 16.05 Мілян Г.М. 

4 
Семінар вчителів фізики СЗШ № 1 з 

теми «Фізика в житті людини» 
03.05 

Лисенко Л.А. 

Гребенчуков І.П. 

Черепущак Я.М. 

 

5 

Участь у семінарі  керівників 

методичних об’єднань, учителів 

математики "Реалізація діяльнісного і 

компетентнісного підходів до 

підготовки учнів до розв'язування 

складних завдань ЗНО"  ( ЛОІППО) 

03.05 Лисенко Л.А. 

Грицик М.І. 

6 

Нарада з заступниками директорів з 

НВР щодо завершення навчального 

року, ДПА у 4 класах 

04.05.2018 р. 

м\к 

Томашівська Н.В. 

7 

Нарада з практичними психологами 

та соціальними педагогами щодо 

укладання річних звітів 

08.04.2018 р.,  

СЗШ №1 
Томашівська Н.В. 

8 

Формування замовлень на курси 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів освіти                

м. Трускавця 

10.05-18.05 Лисенко Л.А. 

 

9 

Міський етап Всеукраїнської 

військово-патріотичної гри Сокіл 

«Джура»  

11.05.2018 ЗНЗ, БУТ 



 

            Завідувач методичного кабінету                                    І.М.Форемна 

10 

Зональні змагання обласного 

фізкультурно-оздоровчого 

патріотичного фестивалю 

«Козацький гарт-2018» 

12.05.2018 ДЮСК 

«Спортовець» 

11 

Гала-концерт переможців Х міського 

фестивалю дитячої творчості 

«Мелодія намиста» 

13.05.2018 

о 14.00  

ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ 

Форемна І.М. 

12 

Заходи щодо святкування Дня 

Європи (конференція для учнів 7-8-х 

ЗНЗ міста, виховні години, 

велопробіг вихованців БУТ) 

16-17.05.2018 
Стаськів О.О. 

ЗНЗ, БУТ 

13 

Нарада з головами шкільних м/о 

вчителів зарубіжної літератури щодо 

музейної педагогіки 

28.05.2018р. Гаврилик Ж.І. 

14 

Нарада з вчителями англійської мови 

щодо укладання програми для роботи 

в літніх мовних таборах. 

За окремим графіком 
Стаськів О.О., 

Бутенко В.О. 

15 

Нарада творчої групи  вчителів 

географії міста щодо укладання  

методичних розробок 

30.05.2018р Форемна І.М. 

Гаврилик Ж.І. 

16 

Підготовка документів щодо 

нагородження відомчими 

заохочувальними відзнаками МОН та 

департаменту освіти і науки 

Львівської облдержадміністрації 

30.05. 2018 р. Гаврилик Ж.І. 

17 

Укладання методичного посібника 

«Нестандартні уроки вчителів ЗНЗ м. 

Трускавця» для практичного 

використання  (див. на сайті відділу 

освіти)  

до кінця місяця 

Форемна І.М. 

Стаськів О.О. 

Мілян Г.М. 

18 

Участь у семінарі методистів 

рай(міськ) методкабінетів, які 

відповідають за курси підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників  

23.05 Лисенко Л.А. 

 


