
План  
роботи методиста з української мови та  літератури         на  жовтень 2018  року 

 
 

Назва заходу Дата і час 
проведення 

Місце 
проведення 

Для якої категорії 
педпрацівників Відповідальний 

Заняття  творчої групи  «Додатки Coogle у професійній 
діяльності учителя української мови та літератури» 
1   Переваги  Gmail.  Огляд  Google- диска.  Створення  Google - 
документа  та Google- презентації. 

09.10.2018 
20.00 

За посиланням 
хто 

зареєструвався 

Учасники творчої 
групи 

Цуркан Л.В. 

Реєстрація  на участь  у IX  Всеукраїнському  конкурсі  фахової 
майстерності “Соняшник - учитель ” - 2018 

до 17.10.2018 
  

 
gra-sonyashnyk. 

com.ua 
 

Учителі української 
мови та літератури 
на добровільних 

засадах 

Цуркан Л.В. 

IX  Всеукраїнський конкурс  фахової майстерності “Соняшник - 
учитель ” - 2018 

17.10.2018 
  15.00 -15.30 

Навчальні 
заклади 

gra-sonyashnyk. 
com.ua 

Учителі української 
мови та літератури 
на добровільних 

засадах 

Цуркан Л.В. 

Консультація для вчителів, які атестуються на присвоєння       
вищої категорії, педагогічного звання «старший учитель»,      
«учитель-методист» або на встановлення відповідності раніше      
присвоєній вищій категорії, педагогічного звання «старший      
учитель», «учитель-методист» 

18.10.2018 НМЦ учителі, які 
атестуються  

Цуркан Л.В. 

Заняття школи молодого вчителя «Сходинки педагогічної 
майстерності» 
Майстер-класи вчителів  гімназії №4 Сидоренко Г. В.  та 
Гуляєвої О.С. 

19.10.2018 
о 12.00 

 

гімназія №4 Учителі української 
мови та літератури 
1-й - 3-й рік роботи 

Цуркан Л.В. 
 

Заняття  творчої групи  «Додатки Coogle у професійній 
діяльності   вчителя української мови та літератури». 
Створення  Google - форм для опитування 

19.10.2018 
20.00 

За посиланням 
хто 

зареєструвався 

Учасники творчої 
групи 

Цуркан Л.В. 

Дистанційне навчання  учасників інноваційного освітнього 
проекту «Хмаро орієнтоване  освітнє середовище навчання 
української мови  та  літератури » (другий рік навчання) 

Протягом 
місяця за 

індивідуальн
им  графіком 

 Учасники проекту  
(другий рік 
навчання) 

Цуркан Л.В. 
 



Інструктивно-методична нарада “ Підсумки ЗНО 2018  з 
української мови талітератури та перспективи ЗНО  2019” 

25.10.2018 
15.00 

НМЦ учителі 10-11 класів Цуркан Л.В. 
Ковальчук Н.М. 

Реєстрація  учнів  1-11-х  класів  на участь  у Х  Усеукраїнській 
грі з української мови та літератури “Соняшник”  (на 
добровільних засадах) 

Протягом 
місяця 

навчальні 
заклади 

координатори гри  у 
навчальних 

закладах 

Цуркан Л.В. 

Індивідуальні консультації Щопонеділка 
15.00-17.00 

НМЦ Учителі української 
мови та літератури 

Цуркан Л.В. 

     
 


