
Засідання науково-методичної ради районного методичного кабінету 

у 2017/2018 навчальному році 

 
Серпень  1. Про організацію та зміст науково-методичної роботи та погодження плану роботи РМК на 

2017/2018 навчальний рік. 

Корбут Л.А., завідувач РМК 
2. Про погодження списків вчителів слухачів курсів на базі Академії неперервної освіти,  

ЦІППО на 2017/2018 навчальний рік. 

Химчук Т.О., методист РМК 

3. Про погодження плану масових заходів з педагогічними працівниками та учнями  
на 2017/2018 навчальний рік. 

 Корбут Л.А., завідувач РМК 

Жовтень      1. Про наповнення сайтів навчальних закладів, іх вплив на організацію науково-методичної 
роботи з педкадрами та у навчально-виховному процесі.. 

      Корбут Л.А., завідувач РМК 

2. Про роботу методичних формувань вчителів початкових класів. 

Придатко Л.С., методист РМК 
3. Про організацію інклюзивної освіти у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах 

Кривда Н.І., методист РМК 

Чернега Н.С., методист РМК 
Маркова А.В., завідувач ПМПК 

Грудень 1. Про схвалення матеріалів перспективного педагогічного досвіду. 

       Методисти РМК 
2. Про організацію та ефективність методичної роботи у Буківському, Горобіївському та 

Оріховецькому НВК. 

      Заступники директорів з НВР, ВР, завідувач ДНЗ 

3. Про хід дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності у навчальних закладах. 
      Козлова О.Л.., методист РМК 

Лютий  1. Про схвалення матеріалів перспективного педагогічного досвіду 

       Методисти РМК 
2. Про моніторинг навчальних досягнень учнів з фізики (10 кл.),алгебри (8), інформатики 

(4,9), захист Вітчизни (11) та дотримання програмових вимог з ознайомлення з довкіллям 

старших дошкільників. 
Методисти РМК 

3. Про  організацію та результати профорієнтаційних заходів у навчальних закладах району 

Котяй Л.В., методист РМК 

Квітень 1. Про організацію та ефективність методичної роботи у Кривошиїнському НВО, Сквирській 
ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Чубинецькому НВК та Сквирському ДНЗ №3. 

       Заступники директорів з НВР, ВР, завідувач ДНЗ 

2. Про моніторинг навчальних досягнень учнів з зарубіжної літератури (5, 10кл), української 
мови (3), хімії (9). 

       Методисти РМК 

3. Про роботу РМО практичних психологів та соціальних педагогів. 

  Левчук С.С.., методист РМК 

Червень 

1. Звіт про роботу РМК у 2017/2018 н р  

Корбут Л.А., завідуюча РМК 
2. Про видавничу діяльність закладів освіти та РМК у 2017/2018 н.р.. 

       Кислюченко О.О., методист РМК 

 


