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Вступ 

 

Аналіз методичної роботи у 2016/2017 навчальному році.  

Цільові завдання 

           

       Центром організації методичної діяльності освітян району, що спрямовує 

роботу на створення оптимальних, ефективних умов для всебічного, 

безперервного навчання педагогів, є  районний методичний кабінет. Зміст та 

форми науково-методичної діяльності  РМК визначено в контексті таких 

пріоритетів: 

 навчання й розвиток педагогічних кадрів; 

 виявлення, вивчення, узагальнення та популяризація передового 

педагогічного досвіду; 

 підготовка методичного забезпечення для організації навчально-

виховного процесу; 

 координація діяльності методичних осередків (МО, творчі групи, шкільні 

МО); 

 налагодження співпраці з вищими навчальними закладами, Інститутом 

післядипломної освіти; 

 патронат і науково-методичний супровід організації та здійснення 

дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності у закладах освіти; 

 моніторинг якості загальної середньої освіти з метою створення умов для 

забезпечення позитивних змін у розвитку особистості вихованців через 

підвищення професійної компетентності педагогів. 

        Науково-методична робота  в освітньому просторі району здійснюється з 

урахуванням перспектив розвитку галузі, а також виходячи із запитів та потреб 

педагогічних працівників. 

        Структура методичної роботи району забезпечує систему безперервного 

навчання педпрацівників через різні форми методичної діяльності: участь у 

роботі фахових методичних об’єднань, творчих груп, школи молодого учителя. 

При цьому велику роль відіграють фактори педагогічного спілкування, 

створення атмосфери колективної творчої праці.   

         У 2016-2017 навчальному році працювали 29 районних методичних 

об’єднань та 24 творчі групи, діяльність яких спрямована на моделювання, 

апробацію, впровадження інноваційних технологій навчання та виховання.  

          Ставлячи спільну мету – підвищення професійної майстерності педагогів, 

– усі вони працюють і над єдиним завданням – створенням умов для 

підвищення фахового і загальнокультурного рівня вчителів, надання дієвої, 

практичної допомоги учителю, активізація пізнавальної діяльності учителів, 

організація  самостійної роботи.     

         Методисти районної методичної служби забезпечують своєчасну 

поінформованість учителів щодо найактуальніших проблем, пов’язаних із 

змістом професійної діяльності, нових навчальних програм, планів, 

підручників, беруть участь та сприяють участі учителів у семінарах, 
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конференціях, педагогічних читаннях, майстер-класах, тренінгах 

Всеукраїнського та обласного рівнів. 

 

Науково-методична робота  
         Організація інноваційної діяльності освітян району здійснювалась в 

рамках роботи над методичною проблемою «Формування дослідницьких 

компетентностей учасників навчально-виховного процесу».  

 

На часі – педагог-новатор, тому вихователі дошкілля свідомо ставляться 

до участі у педагогічних зібраннях, он-лайн семінарах та форумах різного 

рівня. 

Так, на вирішення науково-методичної проблеми РМК (заключний ІІІ 

етап) «Формування дослідницьких компетентностей учасників навчально-

виховного процесу» проведено круглий стіл «Технологія проведення проектної 

діяльності в умовах дошкільного навчального закладу» та семінар-тренінг 

«Розвиток комунікативної культури педагогів в сучасному дошкільному 

навчальному закладі».  

Педагоги-дошкільники цьогоріч стали учасниками: 

 Всеукраїнського освітнього семінару з питань адаптації дітей молодшого 

дошкільного віку (м.Бердянськ);он-лайн вебінару «Інклюзивна освіта: 

дошкілля»; 

 Міжнародного форуму освітніх технологій «Перспектива» (м.Суми); 

 Всеукраїнського семінару «Літня школа для дорослих» (м.Запоріжжя). 

         З педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів та 

вчителями-початківцями проведено спільний проблемний семінар з питань 

наступності «Забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого 

дошкільного і молодшого шкільного віку – єдина, динамічна. Перспективна 

система особистісного творчого зростання дитини». 

        З метою обміну досвідом та підвищення фахового рівня педагогів-

дошкільників щодо формування у дітей дослідницьких компетентностей 

узагальнено та видано матеріали з досвіду роботи творчих груп, які висвітлено 

на сайтах дошкільних закладів району. 

У 2016-2017 н.р. члени методичного об’єднання учителів початкових 

класів  працювали над ІІІ етапом науково-методичної проблеми «Розвиток 

пізнавального інтересу молодших школярів до навчання через використання 

інформаційно-комунікативних  технологій та медико-педагогічної технології 

«ПіснеЗнайка». Своїми уміннями, надбаннями та досягненнями у інноваційній 

діяльності ділилися учителі початкових класів. Їх досвід може слугувати 

навчальним матеріалом для інших вчителів району.  

Відбулися:  

 спільне засідання Школи молодого вчителя початкових класів та школи 

педагогічної майстерності з проблеми «Розвиток пізнавального інтересу 

молодших школярів до навчання через використання інформаційно-

комунікаційних технологій та медико-педагогічної 

технології «ПіснеЗнайка».  Досвідом роботи  ділились члени робочої 
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групи вчителів початкових класів Полтавського району (Мушит Л.Ф. 

Степненський НВК, Пуха Л.В. Сем’янівський НВК, Мартиненко К.І. 

Терешківська ЗОШ І-ІІІст., Сеннікова В.В. Супрунівський НВК); 

 майстер-клас з впровадження vchy.com.ua в освітні установи. 

Vchy.com.ua — це онлайн платформа, де учні початкової школи усієї 

України вивчають математику в інтерактивній формі; 

 засідання вихователів групи продовженого дня на тему «LEGO– 

конструювання у початковій школі». У рамках семінару проведено 

майстер-клас з  «Робототехніки» для вчителів початкових класів; 

 спільне засідання  Школи молодого вчителя та школи педагогічної 

майстерності вчителів початкових класів з проблеми «Навчальні проекти 

– шлях до розвитку пошуково-дослідницької діяльності молодших 

школярів». Досвідом роботи ділилась вчитель початкових класів 

Судіївської ЗОШ І-ІІ ступенів Гречко О.М.; 

 до участі в дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня за 

темою «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart 

Kids)» на 2017–2022 рр.  долучаються навчальні заклади Полтавського 

району: Ковалівська загальноосвітня школа І ступеня, Сем’янівський 

НВК, Степненський НВК, Супрунівський НВК; 

 учителі початкових класів взяли участь у навчальному 

семінарі «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-орієнтованої 

освіти на засадах гуманної педагогіки», що проходив у місті 

Києві.  Учасниками семінару - вчителі початкових класів Полтавського 

району:  

Стасовська Олена Михайлівна  методист РМК,  

Білокінь Наталія Олександрівна  Сем’янівський  НВК,  

Пуха Любов Володимирівна  Сем’янівський  НВК,  

Крат Віталіна Костянтинівна Сем’янівський  НВК,  

Карпенко Світлана Михайлівна Гожулівський НВК,  

Онофрійчук Лариса Володимирівна Гожулівський НВК,  

Білоус  Світлана Миколаївна Гожулівський НВК,  

Карнаух Оксана Павлівна Степненський НВК,  

Сененко Тетяна Володимирівна Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,  

Драч Аліна Володимирівна Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

 участь в інноваційній освітній діяльності всеукраїнського рівня із 

впровадження медико-педагогічного проекту “Гармонія інтелекту та 

здоров’я”: Сем’янівський навчально-виховний комплекс, Степненський 

навчально-виховний комплекс, Супрунівський навчально-виховний 

комплекс, Терешківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

       У рамках роботи районного методичного об’єднання учителів української 

мови та літератури щодо формування дослідницьких компетентностей учнів 

проведено «круглий стіл» за темою «Сучасні підходи до вивчення творів Івана 

Франка». При підготовці до участі у заході учителі району провели 

дослідницьку роботу: використовуючи ресурси Інтернет-мережі та 

опрацьовуючи літературу з даного питання, віднайшли нові підходи до 
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викладання творів Івана Франка у сучасній школі. За результатами обговорення 

даної теми узагальнено й видано методичний збірник матеріалів. 

       Робота вчителів історії і правознавства над ІІІ етапом реалізації науково-

методичної проблеми здійснювалася відповідно до плану роботи та втілювалася 

у різних формах: семінар-практикум («Використання проектних технологій під 

час  проведення практичних занять з історії»),   інтерактивні форми групової 

роботи («Workshop з елементами «SWOT-аналізу» на тему  «Демократія в 

школі», «Цифровий сторітелінг  «Методика застосування кейс технологій та  

методу дилем в умовах  загальноосвітнього навчального закладу»), майстер-

клас («Організація дослідницької діяльності учнів  на практичних заняттях з 

історії у 10 класі  - презентація проекту «Перша Світова війна – людський 

вимір»), творчі звіти вчителів («Історичні джерела та їх вплив на формування 

інформаційної та дослідницької компетентності учнів» -   Кикоть Т. О., вчитель  

Терешківської ЗОШ І-ІІІ ст., «Дослідницька діяльность учнів на уроках історії» 

- Байдукова  Н.Г., вчитель Судіївської ЗОШ І-ІІ ст.), індивідуальних адресні 

консультації переважно з молодими вчителями («Про підготовку та проведення 

шкільного етапу Всекраїнських олімпіад з історії та правознавства», 

«Організація пошуково-дослідницької діяльності вчителя та учня на уроках 

суспільних дисциплін та в позаурочний час») та ін. 

Усі ці заходи  були спрямовані на формування дослідницької 

компетентності  вчителя  історії і правознавства. Дослідницька компетентність 

вчителя історії належить до числа ключових і полягає в оволодінні 

методологією наукової творчості, науковим мисленням, уміння спостерігати й 

аналізувати, висувати гіпотези щодо вирішення спірних питань, виконувати 

власне дослідницьку роботу, організовувати дослідницьку діяльності учнів.  

Серед напрямів власне дослідницької діяльності вчителів  району – 

розроблення і захист проектів у системі курсової підготовки, рецензування 

розроблених педагогами власних методичних розробок (Кикоть Т. О., Галь С. 

О., Рябуха Л.М.),  підготовка матеріалів до обласних  науково-практичних 

конференцій і семінарів. Найяскравішим прикладом дослідницької діяльності 

вчителів історії району стала участь  у   реалізації історико-краєзнавчого 

проекту «Історія освіти  і науки Полтавщини», вчителі підготували  22 статті до 

Словника шостого тому «Освіта і наука» «Полтавіка. Полтавська 

Енциклопедія».   

Члени районного методичного об’єднання шкільних бібліотекарів  у 

2016-2017 навчальному році працювали  над науково-методичною проблемою: 

«Розвиток професійної компетентності шкільних бібліотекарів в умовах 

впровадження сучасних освітніх технологій».  

Основною формою роботи по організації методичного забезпечення та 

реалізації даної  проблеми  є семінари, інструктивно-методичні наради  та 

самоосвітня діяльність бібліотекарів. Визначено формат проведення семінарів: 

семінар з елементами тренінгу, аукціон авторських ідей, професійний діалог, 

Під час семінарів проводилися дискусії, ділові ігри, «круглі столи», що 

допомагали  бібліотекарям набути досвіду творчої роботи.  
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Згідно плану роботи над науково-методичною проблемою «Формування 

дослідницьких компетентностей учасників навчально-виховного процесу» на 

2014-2017 роки для вчителів фізики, математики та інформатики було 

проведено: лекційно-практичне заняття «Сутність, структура і шляхи 

формування дослідницьких компетентностей учителів фізики і математики»; 

семінар вчителів інформатики на тему «Формування дослідницьких 

компетентностей учнів шляхом впровадження оптимізаційних прийомів в 

умовах інформаційного перевантаження»; засідання «круглого столу» вчителів 

фізики і математики з теми «Рівень сформованості дослідницьких 

компетентностей учителів»; «круглий стіл» вчителів інформатики на тему 

«Рівень сформованості дослідницьких компетентностей учнів»; семінар 

вчителів інформатики на тему «Шляхи впровадження проектної методики на 

уроках інформатики»;  семінар-практикум «Проблемне навчання  як 

ефективний засіб формування дослідницької компетентності учнів при 

вивченні фізики»; семінар на тему  «Панорама педагогічних ідей»; 

індивідуальні консультації з науково-методичної проблеми. 

З метою узагальнення матеріалів роботи над науково-методичною 

проблемою у травні 2017 року проведено Інтернет-конференцію на тему 

«Формування дослідницьких компетентностей на уроках фізики, математики, 

інформатики та астрономії». За  результатами сформований електронний 

збірник статей, який опублікований на сайті вчителів фізико-математичних 

дисциплін Полтавського району, з метою обміну досвідом та підвищення 

фахового рівня педагогів. 

З 2014 року вчителі природничого циклу Полтавського району 

працювали над проблемою «Формування дослідницьких компетентностей 

учасників навчально-виховного процесу».  

У 2016 – 2017 навчальному році узагальнили досвід учителів 

природничого циклу Полтавського району, а саме: створили картотеку ППД 

учителів  та видали методичний посібник «Розвиток професійних та 

дослідницьких компетентностей учителя як умова підвищення якості освіти».  

Під час реалізації третього, заключного, етапу роботи над науково-

методичною проблемою, учителями економіки було проведено практично-

наукову конференцію «Роль позакласної роботи з економіки у формуванні 

ключових компетентностей особистості». 

Метою заходу було обговорити значення позакласної роботи з 

економіки для формування ключових компетентностей школярів у світлі 

завдань концепції нової української школи. Адже саме позакласна робота  має 

необмежені можливості формування дослідницьких компетентностей учнів і 

вчителів.  

У конференції взяли участь: учителі економіки навчальних закладів 

Полтавського району, викладачі Полтавського університету економіки і 

торгівлі та Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. 

Короленка, методисти Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського та районного методичного 
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кабінету «Методичного сервісного центру з обслуговування закладів освіти 

Полтавського району». 

Під час конференції Юрко І. В., к.е.н., доцент кафедри комерційної 

діяльності та підприємництва, керівник центру тренінгових технологій 

Полтавського університету економіки і торгівлі висвітлив використання 

інтерактивних методів навчання у формуванні підприємницьких навичок у 

школярів, Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри менеджменту Полтавського університету економіки і 

торгівлі провела майстер-клас із застосування кейс-методу як засобу розвитку 

економічного мислення школярів, Білокінь В. В., методист РМК, розкрила роль 

районного наукового товариства учнів у формуванні дослідницьких 

компетентностей школярів.  

За підсумками конференції видано збірник матеріалів, який 

презентовано всім учасникам заходу та буде розміщено на сайті РМК.  

У ході роботи над реалізації науково-методичної проблеми району та  

районного методичного об’єднання учителів економіки, продовжувалася участь 

у Всеукраїнському експерименті з впровадження у навчально-виховний процес 

курсу за вибором «Фінансова грамотність». Учасниками цього експерименту є:  

Тахтаулівський НВК, Степненський НВК, Головачанський НВК та 

Мачухівський НВК. У кожному з цих закладів за рахунок годин варіативної 

частини в 10 класі викладається курс за вибором «Фінансова грамотність». 

Участь  в експериментальній роботі теж має позитивний вплив на формування 

дослідницьких компетентностей учасників навчально-виховного процесу. Так 

учителем Головачанського НВК Шляховою О. П. для членів РМО у формі 

ділової гри був проведений відкритий урок з теми «Фінансово-кредитні 

установи», а у 2016-17 навчальному році цим учителем підготовлена команда 

«Крок» у складі учнів 10 класу, яка брала участь у ІІ Всеукраїнському турнірі 

юних знавців курсу «Фінансова грамотність» у м. Дніпро. Команда 

представляла Полтавську область і стала лауреатом турніру. Учитель 

Тахтаулівського НВК Клинцов Ю. А. брав участь у Всеукраїнському форумі 

учителів, що викладають предмет фінансова грамотність. Всього до 

експериментальної діяльності у районі залучено 4 вчителі та 35 учнів.  

У 2016-2017 навчальному році робота районних методичних об’єднань 

вчителів художньої культури, музичного та образотворчого мистецтв була 

спланована відповідно до плану роботи районного методичного кабінету над 

науково-методичною проблемою «Формування дослідницьких 

компетентностей учасників навчально-виховного процесу».  

У рамках  засідань  районних методичних об’єднань  проведено 

позакласні заходи, організовано виступи  вчителів із досвіду їх роботи,  

ознайомлено з інноваційними художньо-педагогічними технологіями, 

авторськими методиками (О.Стрельникової, В.Ємельянова, Д.Огороднова 

тощо), проведено майстер-класи для вчителів:  

 музичного мистецтва: «Використання авторських творів на уроках 

музичного мистецтва»  (Лимар С.О., вчитель Судіївської ЗОШ І-ІІ ст.); 

«Казкові пазли» (Гнатенко І.В., Щербанівський НВК);  «Вправи на 
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вироблення вокально-хорових навичок» (Гасенко Л.І., Горянська ЗОШ І-

ІІІ ст.); 

 образотворчого мистецтва: «Лялька-мотанка (вузлова з ниток)» (Рощак 

Ю.В., методист РМК МСЦОЗО); 

 художньої культури:  «Організація практичної творчої  роботи на уроках 

художньої культури. Виготовлення театральних масок»  (Наливайко Н.О., 

Розсошенська гімназія). 

На базі Полтавського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

проведено семінар-практикум для вчителів музичного мистецтва 

«Інформаційна компетентність учителя як показник розвитку його педагогічної 

майстерності». 

У пошуках оптимальних, дієвих технологій активізації процесу пізнання 

вчителі мистецьких дисциплін випробовують різні форми, методи, засоби 

навчання, активно впроваджують елементи інтегративних, проблемних, 

інтерактивних, проектних, ігрових, інформаційно-комунікаційних технологій, 

особистісно-орієнтованого навчання.   

З метою формування дослідницьких  компетентностей учні залучаються до 

різних видів пошуково-дослідницької роботи, зокрема, беруть участь у  роботі 

Малої академії наук (секція «Українське народне мистецтво»), 

експериментально-дослідницькій роботі, проектній діяльності (індивідуальні, 

групові та колективні проектні завдання), виконанні практичних завдань.  

          У ході роботи над проблемою для учителів фізичної культури та 

трудового навчання проведений «круглий стіл» з теми «Аналіз професійної 

компетентності вчителів фізичної культури та трудового навчання». Вчителі 

взяли участь у обговорення актуальних питань: «Знання вчителя – як основа 

ефективного навчально-виховного процесу» (Голуб О.С.), «Педагогічна 

майстерність вчителя» (Галагуза Н.Ю. Супрунівський НВК), «Ефективні  

методики підготовки баскетбольної команди» (Голуб О.С).  

        У 2016-2017 навчальному році члени  районного методичного об’єднання 

заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних 

керівників працювали  над єдиною науково-методичною проблемою «Розвиток 

технологічної компетентності, проектної культури заступників директорів з 

виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників  в умовах 

інформатизації суспільства».  

Відповідно до плану роботи було  проведено  4 районних  методичних  

об’єднання заступників директорів  з виховної роботи, педагогів-організаторів, 

класних керівників, засідання обласної методичної майстерні та здійснено 

моніторинг якості виховного простору навчального закладу. 

За результатами  моніторингу  було сплановано роботу районного  

методичного об’єднання класних керівників у  2017-2018 навчальному  році, 

надано  методичні рекомендації щодо проведення  аналізу виховної діяльності 

навчального закладу, компетентному плануванні  та розробці індивідуальних 

програм підвищення педагогічної майстерності. 
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Організаційно-методичні заходи 

       У 2016-2017 навчальному році проведено шість засідань науково-

методичної ради, на яких розглянуто: 

 організаційні питання (серпень 2016 року); 

 проведено аналіз реалізації педагогічних проблем, над якими 

працюють навчальні заклади, творчі групи, РМО (жовтень 2016 

року),  

 розглянуто питання стану виховання патріотичного та морально-

етичного світогляду у дітей дошкільного віку, проведено аналіз 

учнівських олімпіад, змагань, конкурсів, проаналізовано науково-

методичне забезпечення інноваційних та експериментальних 

напрямків роботи з педагогічними кадрами (грудень 2016 року),  

 схвалено матеріали вчителів-методистів та передовий педагогічний 

досвід (лютий 2017 року),  

 розглянуто питання стану викладання та рівня навчальних 

досягнень учнів із зарубіжної літератури, фізики, образотворчого 

мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво», трудового 

навчання учнів початкових класів; 

 на засіданні у травні 2017 року проведено аналіз  роботи творчих 

груп; роботи РМО над реалізацією ІІІ етапу науково-методичної 

проблеми «Формування дослідницьких компетентностей учасників 

навчально-виховного процесу»; підведено підсумки методичної 

роботи за рік. 

         На засіданні науково-методичної ради щодо схвалення матеріалі вчителів-

методистів та передового педагогічного досвіду були запрошені заступники 

директорів навчальних закладів. У засіданні  з питань роботи творчих груп та 

стану реалізації  ІІІ етапу науково-методичної проблеми взяли участь голови 

районних методичних об’єднань.  

        Організовано та проведено чотири наради заступників директорів з 

навчально-виховної роботи,  в ході яких методисти районного методичного 

кабінету надавали рекомендації щодо організованого початку навчального 

року, проведення ЗНО, проведення атестації педагогічних працівників, курсової 

перепідготовки, проведення державної підсумкової атестації та закінчення 

навчального року. 

Протягом 2016-2017 навчального року проведено 12 планових засідань 

районних методичних об’єднань педагогів-дошкільників: 4 – завідуючих 

ДНЗ; 4 – вихователів ДНЗ; 4 – керівників музичних.  

          Проблеми, над якими працювали методичні об’єднання:  

Проблема РМО завідуючих ДНЗ: «Пошук сучасних підходів до 

організації ефективного соціального простору дитячого «Я» (кер. Падалка 

Т.А.). 

Проблема РМО вихователів ДНЗ: «Формування у дошкільників форм 

відповідального самовизначення, зорієнтованого на збалансування 

індивідуальних та соціальних інтересів зростаючої особистості» (кер. Савєльєва 

М.М.). 
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Проблема РМО керівників музичних: «Розвиток емоційної 

сприйнятливості дошкільника, його чутливості і реагування – запорука 

виконання лінії музичного розвитку Базової програми «Українське  дошкілля»  

(кер. Кравченко Н.А.). Робота над педагогічними проблемами триває. 

          Протягом 2016-2017 н. року педагоги-дошкільтники брали активну участь 

у проведенні майстер-класів: з виготовлення виробів з газетного матеріалу, 

оздоблення сувенірної та побутової продукції  за технікою «деку паж». Члени 

педагогічних колективів  – учасники виставок-конкурсів з виготовлення 

шкатулок з теми «Скарби Володарки Мідної гори» та картин, виконаних у 

різноманітних техніках (акварель, крейда, шовкографія, вишивання, вишивання 

бісером, витинання). 

 Протягом 2016-2017 навчального року на базі зазначених дошкільних 

навчальних установ відбулись 10 планових засідань творчих груп вихователів 

дошкільних навчальних закладів згідно з планом роботи (з відповідною 

інформацією можна ознайомитися на сторінках «Методичного вісника» та на 

сайті Комунальної організації «Методичний сервісний центр з обслуговування 

закладів освіти Полтавського району» Полтавської районної ради).   

Педагогами-дошкільниками, які є членами творчих груп, прослухано відповідні 

доповіді та переглянуто фрагменти роботи з дітьми  із даних проблем з 

визначенням  шляхів подальшої роботи. Практично опрацьовано певні позиції з 

досліджуваної проблеми та визначено шляхи подальшої роботи.  

Слід наголосити, що проблематика творчих груп не є випадковою, це - 

поглиблена робота над Базовим компонентом дошкільної освіти та окремими 

лініями розвитку базових програм:  «Українське дошкілля», «Дитина», «Світ 

дитинства». 

          Узагальнений досвід творчих груп вихователів дошкільних навчальних 

закладів району: «В гармонії з природою», «Від малого до великого – один 

крок», «Етнопедагогіка»  представлений  у вигляді брошур відповідно: 

«Використання здоров’язбережувальних технологій в роботі з дітьми 

дошкільного віку», «Оптимізація фізкультурно-оздоровчої роботи шляхом 

впровадження здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховний 

процес», «Народні календарно-обрядові свята в навчально-виховному процесі».          

          Подані матеріали  з досвіду роботи творчих груп можна використовувати 

на заняттях, при проведенні відкритих заходів та у роботі з батьками 

вихованців. 

У 2016-2017 навчальному році на засіданнях районного методичного 

об’єднання учителів початкових класів розглядалися питання викладання 

предметів у 1-4 класах за новими програмами (зі змінами), використання 

ефективних методів і прийомів під час вивчення  нових тем програмового 

матеріалу, порівняння традиційних та інноваційних технологій навчання у 

сфері  початкової освіти,  застосування ІКТ у процесі вивчення більшості 

навчальних предметів, про методику формування здоров’язбережувальної 

компетентності молодших школярів, використання новітніх інформаційних 

технологій на уроках у початкових класах. 
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Проведено  районні методичні об’єднання вчителів 1-4 класів та 

вихователів груп продовженого дня: 

 учителів 1-х класів з теми «Вік молодших школярів – вік загостреної 

чутливості»; 

 учителів 2-х класів з теми «Шкільні зміни – теорія і практика»; 

 учителів 3-х класів та творчих груп з проблеми «Розвиток професійної 

компетентності вчителя в сучасному освітньому просторі»; 

 вихователів груп продовженого дня з проблеми «Організація активного 

відпочинку вихованців в умовах роботи ГПД». 

Майстер-класи: 

 майстер-клас з  «Робототехніки» для вихователів групи продовженого 

дня з теми «LEGO– конструювання у початковій школі;  

 майстер-клас з впровадження vchy.com.ua в освітні установи. (онлайн 

платформа, де учні початкової школи усієї України вивчають математику 

в інтерактивній формі). 

Робота школи  педагогічної майстерності та школи молодого вчителя 

початкових класів є ефективним доповненням до інших форм науково-

методичної роботи, які зорієнтовані на розвиток особистості педагога, 

допомагають вчителям активно набувати особистого досвіду й інтенсивно 

вчитися на досвіді інших слухачів та у процесі спільної роботи. Протягом року 

проведено засідання з тем: 

 Навчальні проекти – шлях до розвитку пошуково-дослідницької 

діяльності молодших школярів; 

 Формування особистості молодшого школяра у системі розвивального 

навчання»; 

 Розвиток творчих здібностей  учнів із використанням ігрових 

педагогічних технологій навчання; 

 Інакша школа – про реформи в початковій школі; 

 Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів до навчання через 

використання інформаційно-комунікаційних технологій та медико-

педагогічної технології «ПіснеЗнайка». 

Творчі групи вчителів початкових класів активно працювали над 

інформаційно-методичним забезпеченням учителів з питань змісту і форм 

упровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій, 

освоєння інтерактивних технологій організації навчального процесу. 

Упродовж 2016-2017 навчального року працювали творчі групи вчителів 

початкових класів: 

 Формування природничої компетентності молодших школярів; 

 Ейдетика – метод розвитку пам’яті в сучасній школі; 

 Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів до навчання через 

використання медико-педагогічної технології «ПіснеЗнайка»; 

 Сучасні методи формування творчого мислення  школярів за досвідом 

Шалви Амонашвілі.   



13 
 

Членами творчих груп розроблено систему конспектів уроків на основі 

використання інноваційних педагогічних технологій,  зібрано банк матеріалів 

на допомогу в проведенні позакласних заходів з предметів.  

Із метою забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової освіти 

у загальноосвітніх навчальних закладах району були організовані адаптаційно-

консультативні заняття з майбутніми першокласниками, до проведення яких 

були залучені вчителі, які працюватимуть із першокласниками, шкільні 

психологи, проведено семінар-практикум «Забезпечення взаємодії в освітній 

роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку - єдина, 

динамічна, перспективна система особистісного творчого зростання дитини». 

 Відбулася творча зустріч учителів початкових класів з автором 

інноваційного підручника з математики О.Гісь. 

Протягом 2016-2017 навчального року проведено 3 засідання районного 

методичного об'єднання учителів української мови та літератури з проблеми 

«Розвиток комунікативної компетентності на уроках української мови та 

літератури на основі використання всіх видів мовленнєвої діяльності – 

аудіювання, говоріння, читання, письма», круглий стіл з теми «Сучасні підходи 

до вивчення творів Івана Франка», тренінг щодо проведення міжнародного 

дослідження якості освіти PISA – 2018 в Україні за участю методиста 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

М.В. Остроградського О.П.Коваленко. 

Члени районного методичного об'єднання учителів зарубіжної 

літератури працювало над науково-методичною проблемою «Виявлення 

творчого потенціалу вчителя в реалізації нових підходів викладання зарубіжної 

літератури». Проведено 3 засідання РМО, круглий стіл з теми «Технологія 

зустрічних зусиль на уроках зарубіжної літератури» за матеріалами обласного 

науково-практичного семінару (матеріали «круглого столу» будуть узагальнені 

та видані методичним збірником до початку 2017-2018 навчального року). 

Учителі зарубіжної літератури взяли участь у майстер-класах «Особистісно-

орієнтоване навчання як спосіб підвищення предметної компетентності учнів» 

та «Інфографіка на уроках зарубіжної літератури», організованих Видавничою 

групою «Основа». Методист РМК МСЦОЗО Остапенко Л.Ю. взяла участь у 

роботі обласного науково-практичного семінару «Вивчення зарубіжної 

літератури як засіб плекання українства».   

Члени районного методичного учителів іноземної мови у 2016-2017 

навчальному році працювало над науково-методичною проблемою 

«Формування мовленнєвих компетентностей на уроках іноземної мови», 

реалізація якої проходила через проведення засідань районного методичного 

об'єднання учителів іноземної мови та засідань творчої групи учителів 

іноземної мови. Результатом роботи стало видання методичної збірки 

«Формування навичок критичного мислення на уроках іноземної мови». 

Учителі-словесники брали участь у роботі вебінарів, обласних заходів, 

зустрічей з авторами нових підручників для 9-го класу. 

Районне методичне об’єднання учителів суспільних дисциплін у 2016-

розпочало роботу над науково-методичною проблемою «Використання 
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сучасних освітніх технологій в процесі  викладання суспільних дисциплін, як 

засіб формування громадянської компетентності учнів». 

У рамках роботи  над проблемою було проведено  4 методичних 

об’єднання вчителів суспільних дисциплін. 

На базі  Щербанівської  ЗОШ  І-ІІІ ступенів проведено інструктивно-

методичну нараду  з питань  навчально-методичного  забезпечення викладання 

суспільних дисциплін у 5-11 класах навчальних закладів району у 2016-2017 

навчальному році. 

На базі Терешківської ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся районний науково-

практичний семінар для вчителів історії і правознавства «Використання 

проектних технологій під час проведення практичних занять з історії, як засіб 

формування громадянської компетентності учнів», у якому взяли участь 26 

учителів історії і правознавства навчальних закладів району.   

На базі Розсошенської  гімназії проведено районний семінар-практикум   

для вчителів  суспільствознавчих дисциплін з теми «Застосування сучасних 

освітніх технологій в навчально-виховному процесі, як засобу формування 

громадянського суспільства та демократії у школі». Для вчителів було 

проведено лекцію-презентацію з елементами  тренінгу на тему «Нове в 

чинному законодавстві: констатуємо, пропонуємо».  В ході заходу проведено 

міні-тренінг з теми «Які зміни в законодавстві України є нагальними зараз?» з 

використанням методики «ДІАМАНТ». Проведено  Workshop з елементами 

«SWOT-аналізу» на тему  «Демократія в школі». 

 На базі Полтавського  Національного педагогічного  університету ім. 

В.Г. Короленка проведено методичний семінар для  вчителів історії і 

правознавства, участь у якому взяли як вчителі так і учні 11 класів навчальних 

закладів району. Для учасників семінару кандидатом історичних наук, 

доцентом кафедри правознавства Полтавського  Національного педагогічного  

університету ім. В. Г. Короленка Жалій Тамарою Віталіївною та методистом 

районного методичного кабінету Осадчою  Л.М.   було  проведено цифровий 

сторітеллінг  «Методика застосування кейс технологій та  методу дилем в 

умовах загальноосвітнього навчального закладу». 

 У напрямку методичної роботи з шкільними бібліотекарями на базі 

Розсошенської  гімназії проведено  районний семінар-практикум  з теми 

«Шляхи формування професійної компетентності шкільних бібліотекарів», у 

якому взяли участь  представники  від 27 загальноосвітніх навчальних закладів 

району. Під час практичної  частини семінару  методист районного 

методичного кабінету  Осадча Л.М. провела  з шкільними бібліотекарями 

«Workshop з елементами тренінгу на  тему «Ключові компетентності 

бібліотекаря – запорука ефективного функціонування бібліотеки», в ході якого 

учасники набули практичних навиків роботи в парах та малих групах,  

розвивали вміння аналізувати, вирішувати проблемні завдання, будувати 

алгоритми вирішення задач,  здатність творчо підходити до професійної 

діяльності, виконуючи різноманітні вправи.  

 Діяльність  творчої групи  була спрямована на розвиток педагогічної 

майстерності вчителів, збагачення їх індивідуально-творчої лабораторії, що 
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відбувається  в наслідок обміну досвідом. Творчою групою підготовлений 

збірник «Навчально-методичні матеріали до практичних занять з історії 

України та Всесвітньої історії у  10 класі».  

Члени  творчої групи  взяли  участь у засіданні круглого  столу  

«Актуальні проблеми сучасного  підручника», яке відбулось на базі  

Полтавського обласного  інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. 

Остроградського.   До участі в роботі круглого столу  було запрошено авторів  

підручників з історії та правознавства для 9 класу.  

Члени  творчої  групи  спільно з методистом  Осадчою Л.М.  взяли участь 

у семінарі-тренінгу «Поширення освітніх матеріалів з протидії антисемітизму 

та ромофобії» та отримали сертифікати, навчально-методичну літературу з 

теми семінару. 

         Протягом 2016-2017 навчального року проведено 12 засідань районних 

методичних об’єднань вчителів фізико-математичних дисциплін та 

вчителів інформатики: фізики та астрономії – 4, математики - 4, інформатики-

4. Проведено по 4 засідання творчих груп  вчителів фізики, інформатики та 

математики. Працювала школа вчителя-початківця «Молодість та 

перспектива», до складу якої ввійшли 10 молодих педагогів. 

Творчі групи працювали над проблемами:   

 «Впровадження елементів ігрових технологій у процес викладання 

інформатики;  

 Формування свідомого ставлення до здорового способу життя засобами 

математичної освіти»;  

 «Тестові технології як один із засобів перевірки й оцінки результатів 

навчання школярів у сучасній школі». 

Результатом роботи творчих груп є видання методичних збірників:  

 «Збірник задач та тестових завдань з фізики для учнів 7 класу»; 

 «Впровадження елементів ігрових технологій у процес викладання 

інформатики»; 

 «Формування свідомого ставлення до здорового способу життя засобами 

математичної освіти». 

Учителі району залучались  до проходження тренінгів, майстер-класів, 

вебінарів, семінарів з метою оволодіння новими інформаційними та 

методичними технологіями для оптимізації та підвищення продуктивності 

навчального процесу. Зокрема педагоги брали участь у роботі Всеукраїнських 

вебінарів: 

 «Шляхи впровадження STEM-освіти у загальноосвітньому навчальному 

закладі»; 

 «Мейкерство як інноваційний підхід впровадження STEMосвіти»; 

  «Інтерактивній школі творчого вчителя». 

На базі Божківського НВК проведено семінар «Панорама педагогічних 

ідей» у форматі форсайту освіти, який включає в себе дії, орієнтовані на 

мислення, обговорення, окреслення майбутнього. Учасники заходу мали змогу 

переглянути відеофрагмент уроку, підготовлений учителем математики 

Сем’янівського НВК Фетисовою Аллою Григорівною,  «Застосування похідної 

http://timso.koippo.kr.ua/hmura9/testovi-tehnolohiji-yak-odyn-iz-zasobiv-perevirky-j-otsinky-rezultativ-navchannya-shkolyariv-u-suchasnij-shkoli/
http://timso.koippo.kr.ua/hmura9/testovi-tehnolohiji-yak-odyn-iz-zasobiv-perevirky-j-otsinky-rezultativ-navchannya-shkolyariv-u-suchasnij-shkoli/
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до дослідження функції та побудова графіку», який був поданий на  фестиваль 

педагогічної майстерності «Золотий фонд уроків Полтавщини».  

На семінарі були представлені творчі надбання вчителів, які атестувались в 

2016-2017 навчальному році. Кучерява Олена Анатоліївна, вчитель 

Степненського НВК провела майстер-клас з використання технології веб-

квесту на уроках математики та при проведенні бінарних уроків. 

Важливими питаннями для обговорення на районних методичних 

об’єднаннях протягом лютого-червня 2017 стали: 

 сучасні тенденції в освіті (Нова українська школа); 

 розвантаження і осучаснення програм середньої школи (он-лайн 

обговорення на порталі EdEra ); 

 ознайомлення з електронними версіями підручників для 9 класу на 

репозитарії;  

 використання Office 365 в навчальному процесі; 

 структура та функціонування веб-сайтів навчальних закладів; 

 самоосвіта - один із шляхів підвищення професійної майстерності 

вчителя; 

 EdCamp Ukraine — від мрії до спільноти; 

 реєстрація для участі в Інтернет-марафонах від видавництв «Основа», 

«Генеза», «Ранок»; 

 розробка веб-сайту вчителів математики, інформатики, фізики та 

астрономії Полтавського району. 

У січні на базі ПОІППО учителі району взяли участь у майстер-класі 

«Розв’язування олімпіадних задач та завдань підвищеної складності з 

математики» (Усенко О.А.).  

Для вчителів фізики проведений інформаційно-методичний семінар 

«Реалізація компетентнісного підходу у навчанні фізики», спікером якого була 

співавтор навчально-методичного комплекту «Фізика 7,8,9» Божинова Фаїна 

Яківна. 

Надавалась методична допомога та консультації щодо активації 

ліцензійного програмного забезпечення на комп'ютерне обладнання для ЗНЗ, 

отриманого відповідно до Угоди між урядом України та Урядом Китайської 

народної республіки. 

Методист  Пентова А.А. є розробником та адміністратором сайту 

КО(У,З)МСЦОЗО ПР http://metodcentr-prr.at.ua   та сайту вчителів фізико-

математичних дисциплін Полтавського району http://mo-imfa.pl.sch.in.ua. Сайти 

створені з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій, для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу. На 

сторінках сайту відбувається обмін педагогічним досвідом з метою підвищення 

фахового рівня педагогів та демонстрація досягнень педагогічних, учнівських 

колективів Полтавського району. 

Створений блог  «Творча група вчителів інформатики Полтавського 

району» http://tvorchagroup.blogspot.com, на сторінках якого опубліковані 

методичні розробки та матеріали, що можуть використовуватись вчителями при 

викладанні інформатики у 2-9 класах.  

http://poippo.pl.ua/pidrozdily/kafedra-pedahohichnoi-maisternosti/2-i/994-oblasnyi-festyval-pedahohichnoi-maisternosti-zolotyi-fond-urokiv-poltavshchyny
http://poippo.pl.ua/pidrozdily/kafedra-pedahohichnoi-maisternosti/2-i/994-oblasnyi-festyval-pedahohichnoi-maisternosti-zolotyi-fond-urokiv-poltavshchyny
http://metodcentr-prr.at.ua/
http://mo-imfa.pl.sch.in.ua/
http://tvorchagroup.blogspot.com/
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У 2016-2017 навчальному році проведено по 4 районних методичних 

об’єднання учителів біології, хімії, географії, основ здоров’я; по 4 засідання 

творчих груп вчителів біології, хімії, географії. 

Члени районного методичного об’єднання  учителів природничого циклу 

організовували семінари-практикуми, «круглі столи», відеокастинги педагогів- 

новаторів, майстер-класи, брали участь в обласних науково-методичних 

семінарах, Менделєєвських читаннях, вебінарах.  

У листопаді 2016 року на базі Терешківської ЗОШ І-ІІІ ст.  проведений 

обласний семінар з основ здоров’я та екології «Науково-методичні підходи 

щодо поліпшення якості викладання основ здоров’я та екології». Тема 

«Застосування інтерактивних і нетрадиційних методів навчання на уроках 

природничих дисциплін» була обговорена на РМО вчителів біології, хімії, 

основ здоров’я та географії на засіданнях «круглих столів» у січні 2017 року. 

Творча група вчителів природничого циклу Полтавського району розробила 

методичні рекомендації  до кожного семінару-практикуму. Проведено тренінги 

з використання інноваційних технологій для вчителів біології, хімії, географії, 

основ здоров’я, моніторингові дослідження з основ здоров’я 2 рази на рік. 

Проведені зустрічі з авторами підручників хімії та біології. Для вчителів 

географії, біології та хімії були організовані лекції науковців ПНПУ. 

У 2016-17 навчальному році було проведено 3 засідання районного 

методичного об’єднання учителів економіки, два семінари-практикуми 

керівників учнівських науково-дослідницьких робіт, три наради відповідальних 

за організацію інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань зовнішнього 

незалежного оцінювання.   Проведено ІІ етап Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з економіки, І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських 

науково-дослідницьких робіт МАН України, І етап п’ятого Чемпіонату області 

з основ підприємницької діяльності «Крок до бізнесу». 

Протягом року проведено 12 засідань районних методичних об’єднань 

вчителів художньо-естетичного циклу: музичного мистецтва – 4, 

образотворчого мистецтва – 4, художньої культури – 4.  

Проблеми, над якими працювали методичні об’єднання:  

 «Формування предметних мистецьких компетентностей учнів на уроках 

музичного мистецтва шляхом використання інноваційних художньо-

педагогічних технологій»; 

 «Формування предметних мистецьких компетентностей учнів на уроках 

образотворчого мистецтва шляхом використання інноваційних художньо-

педагогічних технологій»; 

 «Формування цінністно-смислових, загальнокультурних, навчально-

пізнавальних та інформаційних компетенностей учнів у процесі 

опанування надбань української та зарубіжної культури». 

У рамках  засідання  РМО на базі Щербанівського НВК проведено 

конкурс фахової майстерності «Учитель року-2017» у номінації «Музичне 

мистецтво» (учасники: Гасенко Л. І. (Горянська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Гнатенко 

І.В. (Щербанівський НВК), Лимар С.О. (Судіївська ЗОШ І-ІІ ступенів). 
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Проведено засідання творчих груп учителів музичного мистецтва – 4, 

образотворчого мистецтва – 4, художньої культури – 4.  

Проблеми, над якими працювали творчі групи:    

 «Розвиток активної творчої діяльності учнів на уроках образотворчого 

мистецтва засобами ІКТ»; 

 «Використання ІКТ на уроках музичного мистецтва»; 

 «Організація практичної творчої роботи учнів на уроках художньої 

культури». 

Учителі художньо-естетичного циклу брали участь у засіданнях 

авторських творчих майстерень, школи фахового зростання вчителів 

мистецьких дисциплін на базі Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної  освіти  ім. М.В.Остроградського. Педагоги є  

учасниками  вебінарів  онлайн-проекту видавництва «Ранок»  «Інтерактивна 

школа творчого вчителя», вебінарів  ВГ «Основа», проекту «Інформаційна 

районна система освіти». 

          У 2016-2017 навчальному році було проведено 10 засідання методичних 

об’єднань учителів фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни» та 

трудового навчання, на яких розглядалися питання організації навчально-

виховного процесу, позакласної роботи, методики навчання видам спорту 

шкільної програми та  адаптування різних технологій до умов навчання у 

загальноосвітньому навчальному закладі, шляхи покращення навчального 

процесу. Вчителі, які підготували призерів обласних олімпіад, конкурсів, 

Спартакіад, змагань ділилися досвідом організації ефективної роботи. Надано 

18  індивідуальних методичних консультацій. Проведено олімпіаду з трудового 

навчання, спортивні змагання з 16 видів спорту, районну Спартакіаду 

допризовної молоді, районний етап військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), конкурс «Ранкової гімнастики». 

        Відповідно до плану роботи РМО заступників директорів з виховної 

роботи, педагогів-організаторів, класних керівників було  проведено  4 

районних  методичних  об’єднання та 1 засідання обласної методичної 

майстерні. 

На засіданнях РМО були  обговорені наступні  питання: 

 особливості  організації виховної роботи закладів району  у 2016-2017 

навчальному році (26.08.2016 року на базі Щербанівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів);  

 навчальний проект  «Хмарні технології в діяльності освітнього закладу» 

відповідно до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 10.08. 2016 року № 311(30.11.2016 р на базі Абазівської  ЗОШ І-ІІІ 

ступенів);  

 організація  та діяльність учнівського  самоврядування  в сучасній школі 

(29.03.2017 року на базі Сем’янівського НВК);  

 формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного 

досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і  окремих 

педагогічних працівників (05.05.2017 року на базі Щербанівського НВК); 

 організація діяльності шкільних євроклубів Полтавської області. 
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Творча група заступників директорів з виховної роботи, педагогів-

організаторів, класних керівників завершила працювати над науково-

методичною проблемою  з теми «Роль класного керівника в системі розбудови 

національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних  закладах 

району». 

Протягом навчального року було проведено 4 засідання, на яких 

розглянуто та опрацьовано  наступні теми: 

 «Організація роботи ТГ, визначення мети та завдань у  2016-2017 

навчальному році»; 

 «Використання і популяризація новітніх технологій музейної педагогіки у 

формі окремих проектів з національно-патріотичного виховання»; 

 «Організація патріотичного виховання у контексті розвитку духовного 

потенціалу особистості дитини»; 

 «Національно – патріотичне виховання як один із головних напрямків    

виховання підростаючого покоління». 

 

       Психологічна служба району  працювала над проблемою «Формування 

активної позиції практичних психологів, соціальних педагогів щодо реалізації 

завдань психологічної служби». 

         Протягом 2016-2017 навчального року проведено: тренінгів - 6, засідань 

«круглих столів» - 5, ШМС - 4, семінарів - 4.  

         На засіданнях розглядалися питання організації психологічного супроводу 

навчально-виховного процесу, можливі види роботи та тематичні заходи в 

діяльності спеціалістів психологічної служби системи освіти, спрямовані на 

виконання національних, державних та регіональних програм, опрацьовано 

навчальні посібники, принципи складання психокорекційних програм та 

оформлення власного досвіду. Також продовжили приділяти увагу питанню 

підвищення внутрішньої мотивації практичних психологів та соціальних 

педагогів.  

       Проблемою надалі залишається збільшення друкованих статей у фаховій 

пресі та авторських корекційних і розвивальних  програм, що пройшли 

експертизу.  

 

      Олімпіади  
       Одним із пріоритетних напрямів роботи методиста є організація роботи 

вчителів з обдарованими учнями. 

Учні загальноосвітніх навчальних закладів Полтавського району взяли 

участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та 

літератури, англійської мови та німецької мови. Призові місця вибороли: з 

англійської мови – Грачов Максим – учень 11 класу Мачухівського НВК – ІІІ 

місце, учитель – Добриніна Л.В.; з української мови та літератури – Заєць 

Вадим – учень 8 класу Степненського НВК – ІІІ місце, учитель – Яременко В.І. 

та Бєлкіна Марія – учениця 10 класу Супрунівського НВК – ІІ місце, учитель – 

Тома Л.А. 
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                 З метою створення належних умов для виявлення та підтримки 

обдарованих дітей, розвитку їх інтересів, нахилів, обдарованості та 

популяризації знань організовано та проведено І та ІІ етапи Всеукраїнських  

учнівських олімпіад  з історії та правознавства. Так у 2016-2017 н. р. у ІІ етапі 

Всеукраїнських олімпіад з історії взяли участь 63 учнів із 25 навчальних 

закладів, а у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з правознавства  - 41 учнів із 20 

навчальних закладів. 

Призерами ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з історії стали 4 учні:  ІІ 

місце - учениця 11 класу Головачанського НВК Токар М.  (учитель Великолуг 

С.В.), ІІІ місце -  учень 11 класу Терешківської ЗОШ І-ІІІ ст. Хмелевський Д. 

(вчитель Кикоть Т.О.), ІІІ місце – учениця 8 класу Розсошенської гімназії  

Березіна С. (Манохіна І. А.), ІІІ місце -   учениця Супрунівського НВК  Зикова 

С. (Кісельова  Т.В.). 

Призером ІІІ етапу Всеукраїнськиої олімпіади з правознавства  стала 

учениця  11 класу Мачухівського НВК Майоренко  В. (учитель Рябуха Л.М.). 

У січні-лютому 2017 року команди  Полтавського району  взяли участь у 

ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, 

інформаційних технологій, інформатики та астрономії.  

4-5 лютого 2017 року на базі Кременчуцького педагогічного коледжу імені 

А. С. Макаренка був проведений ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з інформатики. Полтавський район представляв учень 

Супрунівського НВК Тютюнник Олександр, який виборов ІІІ місце.  

Учасники  загальноосвітніх закладів Полтавського району мають такі 

досягнення по предметах: з математики 6 призових місць, фізики – 4, 

астрономії  – 1; інформаційних технологій –2, інформатики – 1. 

Перші місця посіли: з математики Вовнянко Іван, Тищенко Олександр,  

учні 7 класу Розсошенської гімназії, (вчитель Зелюк Г.В.), з астрономії 

Павленко Євгеній, учень 10 класу Розсошенської гімназії (вчитель Усенко 

О.А.). 

Кілька призових місць посіли: Павленко Євгеній, учень 10 класу 

Розсошенської гімназії, (І м. з астрономії, ІІІ м. з математики, ІІІ місце з 

фізики), Визір Ярослава, учениця 10 класу Розсошенської гімназії, (ІІ м. з 

математики, ІІ м. з фізики), Норка Олексій, учень 8 класу Розсошенської 

гімназії, (ІІ м. з математики, ІІІ м. з фізики), Тютюнник Олександр, учень 11 

класу Супрунівського НВК, (ІІІ м. з інформатики, ІІІ м. з інформаційних 

технологій).  

Звєздін Віктор, учень 11класу Пальчиківського НВК (учитель Білокінь 

Максим Васильович) зайняв ІІІ місце з інформаційних технологій. 

Педпрацівники, які підготували кількох призерів:  вчителі Розсошенської 

гімназії Тягнирядно Т.П. (2 - фізики, математики), Усенко О.А. (4 – фізики, 

математики, астрономії), Зелюк Г.А. (2 – математики), Супрунівського НВК 

Кузнецова Т.О. (2 – інформатики, інформаційних технологій).  

Павленко Євгеній, учень 10 класу Розсошенської гімназії посів І місце з 

астрономії у ІІІ етапі та представляв Полтавську область на IV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади, яка проходила в м.Одесі. 
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Школярі взяли участь у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

біології, хімії, географії, екології. Призові місця на ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад: 

Екологія – ІІ м. 11 кл. Терешківська ЗОШ І-ІІІ ст.,ІІ м. 10 кл. Розсошенська 

гімназія; біологія – ІІІ м. 8 кл. Супрунівський НВК, ІІІ м. 10 кл. Тахтаулівський 

НВК,географія – ІІІ м.11 кл. Терешківська ЗОШ І-ІІІ ст., ІІ м. 8 кл. 

Степненський НВК.                    

У ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки учениця 11 

класу Мачухівського НВК Одарюк В. виборола ІІ місце (учитель Рябуха Л. М.). 

У ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 

(технологій) високий рівень підготовки продемонстрували учень  10 класу 

Супрунівського НВК Симітко Олександр Анатолійович (вчитель Кабак Віталій 

Олександрович) та учень 9 класу Сем’янівського НВК Рябко Дмитро 

Сергійович (вчитель Вільховик Володимир Сергійович). Учні посіли треті 

місця. 

 

 Конкурси, змагання 

        У обласному етапі XVII Міжнародного конкурсу з української мови імен

і Пет-ра Яцика І місце посіла учениця 7-го класу Степненського НВК Пискун 

Олександра, учитель – Яременко В.І. 

У обласному етапі VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу     

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка І місце посів          

учень 6-го класу   Степненського НВК Петраш Євген, учитель – Яременко В.І. 

З метою збереження і розвитку інтелектуального потенціалу учнів, 

підтримки талановитої молоді та творчої праці вчителів  було проведено 

районний етап конкурсу учнівської творчості, підсумки якого було підведено 

у січні 2017 року.  Конкурс учнівської творчості проходив у кількох номінаціях, 

серед них – номінація «Історія України і державотворення». Журі  конкурсу  

визначено дві кращі роботи  у номінації «Історія України і державотворення», 

що відзначалися актуальністю досліджуваної   проблематики, самостійністю та 

належним рівнем наукового  та естетичного оформлення і були визнані 

переможцями та направлені для участі у  обласному  етапі конкурсу до  

Полтавського інституту   післядипломної педагогічної освіти  ім. М.В. 

Остроградського.  Автори  цих  дослідницьких робіт стали переможцями 

обласного етапу конкурсу. Зокрема диплом першого ступеню здобула 

Йосипенко  Дарія учениця 9 класу  Бричківського  навчально-виховного 

комплексу, яка здійснювала дослідження під керівництвом учителя історії   

Мельник  Марини Володимирівни з теми «Від книжки до гривні. Український 

стиль Георгія Нарбута». Диплом другого ступеню здобула  Нечитайло Валерія 

учениця 9 класу Розсошенської гімназії, яка здійснювала дослідження під 

керівництвом учителя історії  Галь Світлани Олександрівни з теми 

«Волонтерство  як  основа побудови  та розвитку громадянського суспільства». 

З метою  підвищення престижу бібліотечної професії та ролі 

бібліотекаря в суспільстві проведено районний етап Всеукраїнського конкурсу 

«Шкільна бібліотека-2017». Розглянувши матеріали, подані на районний етап  
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Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017» в номінації «Бібліотека 

– виховний простір навчального закладу», журі конкурсу, підвівши підсумки у 

січні 2017 року, визначило  переможцем Боярську Світлану Анатоліївну, 

бібліотекаря Терешківської ЗОШ  І-ІІІ ступенів Полтавської районної ради 

Полтавської області, яка представила на розгляд досвід роботи з теми  

«Шкільна  бібліотека –  осередок національно-патріотичного виховання 

учнівської  молоді». Боярська С. А. стала переможцем  обласного етапу 

Всеукраїнського  конкурсу  «Шкільна бібліотека - 2017» у  номінації  

«Бібліотека – виховний простір  навчального  закладу».    

Традиційно в листопаді для учнів 2-11 класів проводиться Міжнародний 

учнівський конкурс комп’ютерної грамотності  «БЕБРАС», в якому у 2016-

2017 навчальному році взяли участь 273 учні з 12 навчальних закладів району. 

Відмінні результати склали 8% від загальної кількості, добрі відповідно 40 %. 

Найактивнішими учасниками конкурсу є учні Розсошенської гімназії 64 

учасники (12% від загальної кількості учнів 2-11класів), Новоселівської ЗОШ – 

54 (42%) та Щербанівського НВК – 48 (31%). Найкращі результати у 

Новоселівській ЗОШ та Розсошенській гімназії.  

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» у навчальних закладах 

району проходить у два етапи. У першому, Всеукраїнському, етапі взяли участь 

492 учасників з 18 шкіл району, в другому, Міжнародному, - 976 з 29 шкіл. 

Всього 1468 учасників, тобто 34% від загальної кількості учнів 1-11 класів. 

У Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня – 2016»  взяли участь 

280 учнів 7 – 11 класів із 17 шкіл району, що становить 20% від загальної 

кількості учнів 7-11 класів. Найбільша кількість учасників у Розсошенській 

гімназії 74.  

У Всеукраїнському конкурсі молодіжних проектів з енергоефективноті 

„Енергія і середовище” (м.Київ) взяв участь учень 11 класу Пальчиківського 

НВК Звєздін (учитель Білокінь М.В.). 

Заєць Вадим учень 8 класу Степненського НВК зайняв ІІ місце в 

обласному конкурсі з астрономії «Перлини зоряного неба», у віковій категорії 

7-9 класи (керівник: Заєць Юрій Анатолійович). 

Вчителі природничого циклу разом з учнями щорічно беруть участь у 

Міжнародній природничій грі «Геліантус» та в Міжнародному природничому 

інтерактивному учнівському конкурсі «Колосок». У грі «Геліантус» взяли 

участь всі школи району – 185 учасників. Грамотою нагороджено 45% учнів. У 

конкурсі «Колосок» взяли участь також всі школи району в кількості 265 

учасників. «Золотим колоском» нагороджені 25 %, «Срібними колоском» - 

35%, решта 40% мають Диплом учасника.  

        П’ятий рік поспіль учителі економіки використовують у своїй роботі 

бізнес-симуляцію «Мінімаркет-4».  

Переможцем фінальної гри стала команда «Без ГМО» Василівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів, яка представляла Полтавський район на ІІ  етапі V Чемпіонату 

області. Варто відзначити, що це вже третя перемога команди Василівської 

ЗОШ у районних етапах Чемпіонату. Друге місце виборола команда 
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«Блекмаркет» Мачухівського НВК, третє місце розділили команди «Сафіна» 

Божківського НВК та «Форвард» Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

Проведено І етап Всеукраїнського конкурсу учнівських науково-

дослідницьких робіт МАН, до якого було надано 65 робіт з 24 навчальних 

закладів району. Найбільшу активність у проведенні наукових досліджень 

виявили учні Супрунівського НВК (8 учасників). Розсошенська гімназія, 

Божківський НВК, Мачухівський НВК, Пальчиківський НВК,  Тахтаулівський 

НВК та  Терешківська ЗОШ направили для участі у конкурсі по 4 учасники. 

Серед навчальних закладів І-ІІ ступенів змагалися у конкурсі представники 

Чорноглазівської ЗОШ, Вацівської ЗОШ, Верхолянської ЗОШ Для участі у ІІ 

етапі конкурсу було подано 29 робіт  з 11 навчальних закладів району. За 

підсумками роботи журі конкурсу команда Полтавського району виборола 13 

призових місць, в тому числі: 2 дипломи першого ступеня, 4 – другого, 7 – 

третього. На жаль, юні науковці, які взяли участь у ІІІ етапі конкурсу, не 

здобули призових місць. 

         У 2016-2017 навчальному році команда хлопців Розсошенської гімназії 

посіла третє місце у чемпіонаті Полтавської області з баскетболу 3х3 (вчитель 

Блінков В.О.), Степанівська ЗОШ І-ІІ ст. посіла перше місце в обласному 

конкурсі «Ранкової гімнастики» (директор Муравйова С.В.). З предмету 

«Захист Вітчизни» команда учнів Калашниківського НВК та Терешківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. посіли перше місце у обласній Спартакіаді серед допризовної 

молоді (вчитель Рудяшко О.Г. та Ангелов І.В.). 

        Вихованці гуртка естрадної пісні «Зозуленька» районного Будинку дитячої 

та юнацької творчості при Мачухівському НВК (керівник Дементьєва Л.А.) – 

переможці обласного огляду-конкурсу художньої самодіяльності серед учнів 

загальноосвітніх та вихованців позашкільних навчальних закладів «Веселка» у 

вокальному жанрі. 

         Коваленко Станіслав, учень  10 класу Розсошенської гімназії   посів  І 

місце у конкурсі  на  посаду  голови  Полтавської  обласної ради 

старшокласників. 

Команда Розсошенської гімназії  зайняла ІІ місце в  обласному  

фестивалі-конкурсі учнівських проектів самоврядування «Ми віримо в гарне 

майбутнє» ( номінація «Охороняти природу - це здорово»).  

 Розсошенська гімназія виборола ІІ місце в обласному огляді-конкурсі  на 

кращу організацію правоосвітньої  та правовиховної роботи. 

 

Проведення обласних, всеукраїнських заходів 

У 2016-2017 навчальному році у Полтавському районі  проведено ряд 

заходів Всеукраїнського та обласного рівнів: 

 на базі філії обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, що працює при Терешківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, відбулося 

пленарне засідання у рамках  проведення Всеукраїнського педагогічного 

практикуму «Світ творчості». Захід організований Національним еколого-

натуралістичним центром.  
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 На базі Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено обласний науково-

практичний семінар методистів рай(міськ) методкабінетів (центрів) з 

біології та основ здоров’я на тему «Науково-методичні підходи щодо 

поліпшення якості викладання основ здоров’я та екології». 

 На базі Розсошенської гімназії проведено засідання обласної методичної 

майстерні  з теми «Організація діяльності шкільних євроклубів 

Полтавської області. В ході конференції презентував свою діяльність 

Центр дитячої дипломатії «Юність» Розсошенської гімназії. 

 
Моніторингові дослідження 

          

          У відповідності до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 

28.04.2017р. № 150 «Про проведення підсумкових занять з дітьми старшого 

дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах району» проведено 

моніторинг засвоєння знань за програмовими освітніми лініями розвитку дітей 

старшого дошкільного віку (за Кваліметричною моделлю). Найвищі показники 

засвоєння дітьми програмового матеріалу з загально-пізнавального та 

художньо-естетичного розвитку, відповідно 94% та 97%.  

        Протягом березня-квітня 2017 року вивчено стан викладання та  рівень 

навчальних досягнень учнів  з трудового навчання  в початкових класах  

загальноосвітніх навчальних закладів Полтавського району: Вацівській ЗОШ І-

ІІ ступенів, Василівській ЗОШ І-ІІ ступенів, Рунівщинській ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Верхолянській ЗОШ І-ІІ ступенів, Ковалівській ЗОШ І ступенів, Валківській 

ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Відвідані уроки показали, що вчителі  володіють методикою проведення 

уроків трудового навчання, особливу увагу приділяють використанню сучасних 

педагогічних технологій в удосконаленні знань графічної грамоти учнів,   

навичок виконання операцій із ручних технік обробки матеріалів та побутової 

практичної діяльності молодших школярів. Учителі  забезпечують засвоєння 

учнями знань про об’єкти праці, спосіб трудової діяльності, види професійної 

діяльності  людини, вчать застосовувати  отримані знання в проектно-

технологічній та інших   видах трудової діяльності, розвивають в учнів 

самостійність під час виконання завдань. 

Учителі використовують групові та індивідуальні форми роботи, 

організовують виставки виконаних робіт, вчать здійснювати аналіз та 

самоаналіз  практичних робіт, розвивають  здатність реально оцінювати свої 

можливості для вибору посильних практичних завдань. 
Учителі Ковалівської ЗОШ (Гонтар Ю.О., Галюта О.В., Краснокутська 

Я.В.), Василівської ЗОШ (Удовіченко В.А.), Вацівської ЗОШ (Мотузенко А.В., 
Мурзаєва О.Ф.), Рунівщинської ЗОШ (Дерій Т.О., Жук І.М., Бойко 
О.Д.)  використовують  інформаційно-комунікативні технології на уроках 
трудового навчання. Відповідно до теми уроку проводять дидактичні ігри, 
використовують різні  пізнавальні завдання (загадки, ребуси, вправи- 
розсипанки тощо). Вчителі Василівської ЗОШ( Чумак М.І.), Ковалівської ЗОШ 
(Пуденко А.П., Кошіль Л.М.),  доцільно здійснюють міжпредметні зв’язки з 
образотворчим мистецтвом, природознавством, предметом «Я у світі». 
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Класні кімнати   Ковалівської ЗОШ, Рунівщинської ЗОШ обладнані    
наочними посібниками та ПК,  що дає змогу продемонструвати дітям відео  
майстер-класи, зразки виробів, застосування їх аналогів у житті та 
виробництві. 

Протягом березня – квітня 2017 року вивчено стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури у начальних закладах 

району: Головачанському НВК, Коломацькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Новоселівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Розсошенській гімназії, Степненському 

НВК, Судіївській ЗОШ І-ІІ ступенів.  

У процесі вивчення відвідано та проаналізовано уроки зарубіжної 

літератури, перевірена вчительська та шкільна документація, детально вивчено 

стан навчально-методичного та матеріально-технічного забезпеченням 

викладання зарубіжної літератури. Викладання предмету проводиться на 

достатньому рівні: учні стовідсотково забезпечені підручниками; на 75% - 

додатковою художньою літературою, хрестоматіями. Учителі виготовляють 

опорні схеми аналізу художніх творів, роздатковий, дидактичний матеріал з 

різних тем у різних класах. 

 Ведення шкільної ділової документації ведеться згідно з існуючими 

вимогами. Перевірка зошитів, робіт з розвитку мовлення відбувається 

систематично відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 

із зарубіжної літератури. 

Відвідані уроки проведені на належному методичному рівні. 

Так, учитель Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Овчаренко Вікторія 

Юріївна на уроках використовує традиційні та інноваційні методи та прийоми 

викладання: робота з підручником (виразне читання тексту, аналіз твору), 

складання плану твору, інсценізація твору, робота в парах та групах, 

«мікрофон», «мозковий штурм», створення проблемної ситуації тощо.  

Учитель Головачанського НВК Кравченко Світлана Миколаївна більше 

часу на уроці виділяє самостійній роботі учнів (читання мовчки, власне 

відношення до прочитаного «Я так думаю…»), часто діти отримують завдання 

наперед (підготувати презентацію).  

Учитель Розсошенської гімназії Долженко Наталія Іванівна велику увагу 

приділяє формуванню критичного мислення школярів, разом з учителем учні 

складають опорні схеми для вивчення життєвого та творчого шляху митця, 

аналізу художнього твору з обов’язковим висловленням власної думки.  

Учитель Судіївської ЗОШ І-ІІ ступенів Матюха Алла Володимирівна 

намагається удосконалювати навички роботи з текстом шляхом багаторазового 

прочитання твору (ланцюжком, у формі діалогу, усіма учнями та інше). 

Учитель Степненського НВК Олексієнко Ольга Дмитрівна майже кожен 

урок проводить нестандартно: віртуальна подорож, віртуальна екскурсія, урок-

гра, конференція та інші. Особливу увагу приділяє поповненню словникового 

запасу учнів, умінню чітко, послідовно і грамотно висловлювати свої думки в 

усній і письмовій формі. 

Учитель Коломацької ЗОШ І-ІІІ ступенів Лобас Ірина Леонідівна творчо 

використовує міжпредметні зв’язки зарубіжної літератури з історією, музичним 
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мистецтвом, образотворчим мистецтвом, художньою культурою. 

Компаративний аналіз художніх творів – одне з головних завдань кожного 

уроку вчителя. 

Результатом такої роботи є  участь учнів у роботі Малої академії наук як 

на районному рівні, так і в області.  

У 2016 році вперше була організована та проведена Міжнародна гра зі 

світової літератури «Sunflower». Близько 150 учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів району взяли в ній участь. У 2017 році планується проведення ІІ 

Міжнародної гри зі світової літератури «Sunflower» для учнів 1-11 класів.  

 При вивченні предмета з’ясовано, що значна частина виховних заходів, 

які відбуваються в загальноосвітніх навчальних закладах, готується й 

проводиться саме учителями зарубіжної літератури. Систематично проводяться 

тижні зарубіжної літератури; у Степненському НВК під керівництвом 

Олексієнко О.Д. працює аматорський театр. 

 Всі вчителі приділяють належну увагу змісту та характеру домашніх 

завдань: в основному це завдання за підручником, як в Судіївській ЗОШ І-ІІ ст. 

та Головачанському НВК. Творчі завдання диференційовані за змістом та 

досягненнями учнів.    

 Спостереження за роботою учнів на уроках засвідчили, що програмовий 

матеріал засвоюється на достатньому рівні.  

Однак, при цьому слід відмітити і деякі недоліки: уміння школярів 

вільно, свідомо і виразно читати залишається на середньому рівні; культура 

мовлення учнів, їх словниковий запас часто не дозволяють учням отримати 

гарні оцінки; жоден загальноосвітній навчальний заклад не має кабінету 

зарубіжної літератури, а отже не часто учителі мають змогу показати учням 

фрагменти фільмів, знятих за мотивами відомих творів. 

За результатами вивчення видано наказ та надано методичні рекомендації 

щодо поліпшення викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх 

навчальних закладах району. 

 Відповідно до плану роботи районного методичного кабінету протягом 

лютого-квітня 2017 року в школах району вивчався стан викладання фізики 

та рівень знань, умінь учнів у 7 школах району: Щербанівському навчально-

виховному комплексі, Супрунівському навчально-виховному комплексі, 

Сем’янівському навчально-виховний комплексі, Василівській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступеня, Верхолянській загальноосвітній школі І-ІІ ступеня, 

Валківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня, Чорноглазівській 

загальноосвітній школі І-ІІ ступеня.  

У процесі вивчення відвідано уроки, проаналізовано стан матеріально-

технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предмету, рівень 

використання наявної бази.  Проведено контрольні випробування знань учнів 

та аналіз успішності. 

Кабінети фізики мають недостатню навчально-методичну та дидактичну 

базу. Довідники, збірники задач є морально застарілими.   Лише три кабінети 

району обладнано сучасним інтерактивним та мультимедійним обладнанням, 

Розсошенська гімназія має цифровий вимірювальний комплекс. 
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У більшості навчальних закладів району лабораторні роботи виконуються 

за допомогою  технічних  засобів навчання. За потреби використовуються ПК, 

проектори, екран, ППЗ, відео фрагменти дослідів. 

З метою вивчення результативності роботи вчителів та об’єктивності 

оцінювання навчальних досягнень учнів  відвідано  уроки вчителя Валківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня Бабанської О.Г.,  вчителя  

Супрунівського навчально-виховного комплексу Купчинської Т.Г., вчителя  

Верхолянської загальноосвітньої школі І-ІІ ступенів Калініченко А.В., 

Василівської ЗОШ Сакун Н.О., вчителя Чорноглазівської загальноосвітньої 

школи Плюйка Д.Ю., вчителя Сем’янівського НВК Пухи А.В.   

Відвідані уроки показали, що вчителями доцільно визначаються та 

оптимально реалізуються навчальні, виховні та розвивальні завдання. На  

кожному уроці проводиться цілеспрямована робота з виділення із виучуваного 

матеріалу основного. 

Під час оволодіння шкільною програмою з фізики прагнуть формувати в 

учнів три основних компоненти: знання фізичної теорії, уміння розв’язувати 

фізичні задачі та оволодіння технікою лабораторного експерименту. 

Широко  використовують і збірники різнорівневих вправ та задач 

розроблених творчою групою вчителів фізики Полтавського району. 

Педагоги спрямовують свої зусилля на оволодіння сучасними формами і 

методами навчання. У своїй роботі реалізують принципи інформаційно-

комунікаційних технологій. На уроках демонструють навчальні комп’ютерні 

презентації, відео фрагменти, використовують програмні педагогічні засоби з 

фізики (Віртуальна фізична лабораторія для 7-9, 10-11 класів, практикують 

використання «живих» демонстрацій,  цікавих дослідів в Інтернеті.  

Велику увагу приділяють активізації пізнавальної діяльності через 

проведення демонстраційного, фронтального експерименту та формуванню 

навиків розв’язування кількісних та якісних задач. На уроках  панує атмосфера 

творчого пошуку, учні залучаються до проведення експериментальної 

діяльності, володіють теоретичними основами фізичних явищ. В наявності 

вчителів дидактичний матеріал для проведення індивідуального та 

диференційованого навчання. Ефективно  поєднуються словесні, наочні та 

практичні методи навчання, необхідне обладнання, посібники для 

розв'язування задач, залучають в роботі довідниковий матеріал. Доцільно 

використовується фізичний експеримент.  

       Протягом березня-квітня 2017 року вивчено стан викладання  

образотворчого мистецтва в загальноосвітніх закладах району: 

Супрунівському НВК, Коломацькій, Рунівщинській, Чорноглазівській, 

Валківській  загальноосвітніх школах  І-ІІІ ступенів, Степанівській ЗОШ І-ІІ 

ступенів та інтегрованого курсу «Мистецтво» у Розсошенській гімназії. 

Систему своєї роботи вчителі спрямовують на виконання програм,  якість 

викладання, формування знань, умінь і навичок та застосування їх на практиці. 

Галагуза Н.Ю. (Супрунівський НВК)  формує дослідницькі компетентності 

учнів на уроках образотворчого мистецтва шляхом створення власних 

учнівських проектів. Прохоренко С.М. (Рунівщинська ЗОШ)   розвиває творчі 



28 
 

здібності учнів шляхом використання нетрадиційних технік малювання: 

малювання пальчиками, монотипія, печатка, гратографія. Бараннік Ж.М. 

(Чорноглазівська ЗОШ)  впроваджує методи кооперативного навчання як засіб 

пожвавлення пізнавальної діяльності учнів. Кішінець І.М. (Валківська ЗОШ), 

Кочубей Л.М. (Степанівська ЗОШ), Кирлик Я.Ю. (Коломацька ЗОШ І-ІІІ ст.)  

формують художньо-естетичну культуру, предметні мистецькі компетентності 

учнів на уроках образотворчого мистецтва шляхом впровадження елементів 

інтерактивних технологій навчання.   

Педагоги мають власні напрацювання та вивчають і впроваджують 

передовий педагогічний досвід учителів Полтавської та інших областей 

України.  

 

Передовий педагогічний досвід 

Працівниками методичного кабінету у 2016-2017 навчальному році 

узагальнено передовий педагогічний досвід  33 педагогічних працівників, серед 

яких управлінська діяльність, виховна робота, досвід вчителів-предметників.  

З метою поширення кращих управлінських практик узагальнено досвід 

«Шкільна система моніторингу як фактор підвищення якості освіти» 

Черкасової Оксани Богданівни, директора Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

«Освітній моніторинг як механізм адаптивного управління школою» Плескач 

Світлани Миколаївни, заступника директора Супрунівського НВК; 

«Формування дослідницьких компетентностей педагогів шляхом оптимізації 

методичної роботи навчального закладу» Фетисової Алли Григорівни, 

заступника директора Сем'янівського НВК.  

Протягом 2016-2017 навчального року вивчено систему роботи 

заступника директора з НВР (керівника дошкільного підрозділу) 

Тахтаулівського НВК  Антонюк А.А., яка атестувалася. Тема дослідження 

педагога «Патріотичне виховання старших дошкільників через природу рідного 

краю». 

      Узагальнено передовий педагогічний досвід вчителів початкових класів: 

 Мушит Лілії  Федорівни - вчителя початкових класів Степненського НВК 

з теми «Гуманістичне  виховання  молодших  школярів  засобами  

природи  з використанням інноваційної технології «ПіснеЗнайка»; 

 Карпенко Світлани Михайлівни - учителя початкових класів 

Гожулівського НВК з теми «Формування особистості в системі 

розвивального навчання»; 

 Клочко Олени Миколаївни - вчителя початкових класів Головачанського 

НВК з теми «Розвиток творчих здібностей  учнів із використанням 

ігрових педагогічних технологій навчання»; 

 Гречко Олени Миколаївни, вчителя початкових класів Судіївської ЗОШ І-

ІІ ступенів з теми «Навчальні проекти – шлях до розвитку пошуково - 

дослідницької діяльності молодших школярів»; 

 Шляхової Ольги В’ячеславівни, вчителя початкових класів Терешківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів з теми «Реалізація завдань екологічного виховання 

школярів засобами використання ІКТ». 
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Вивчено передовий педагогічний досвід учителів-філологів: 

 Плескач Світлани Миколаївни, учителя української мови та літератури 

Супрунівського НВК з теми «Формування дослідницьких 

компетентностей на уроках української мови та літератури як невід'ємної 

складової розвитку інтелектуальної самостійності дитини»; 

 Вигівської Вікторії Миколаївни, учителя української мови та літератури 

Розсошенської гімназії з теми «Проблемно-пошуковий підхід до 

морально-етичного та патріотичного виховання на уроках української 

мови і літератури»; 

 Чернової Марії Михайлівни, учителя англійської мови Степненського 

НВК з теми «Розвиток комунікативних здібностей учнів через 

використання традиційних та інноваційних засобів та прийомів»; 

 Косиці Надії Миколаївни, учителя англійської мови Абазівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів з теми «Навчання іншомовленнєвої  діяльності на базі 

проектної методики»; 

 Шанди Наталії Володимирівни, учителя англійської та німецької мов 

Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з теми «Розвиток критичного 

мислення учнів на уроках іноземної мови»; 

 Яківець Тетяни Іванівни, учителя німецької мови Чорноглазівської ЗОШ 

І-ІІ ступенів з теми «Впровадження методів кооперативного навчання як 

засіб пожвавлення пізнавальної діяльності учнів»; 

 Джуган Інни Леонідівни, учителя зарубіжної літератури Гожулівського 

НВК з теми «Розвиток творчих здібностей як засіб активізації 

пізнавальної діяльності учнів на уроках зарубіжної літератури»; 

 Спиці Тетяни Михайлівни, учителя зарубіжної  літератури Абазівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів з теми «Формування  інформаційних компетентностей 

як умова   успішного розвитку та саморозвитку особистості»; 

 Долженко Наталії Іванівни, учителя зарубіжної літератури Розсошенської 

гімназії з теми «Інтерактивні форми і методи роботи при вивченні 

літературних творів на уроках зарубіжної літератури. Розвиток 

критичного мислення учнів – шлях до самостійного опанування 

програмовим матеріалом». 

     З метою творчого використання  провідних педагогічних ідей у 

поточному навчальному році вивчено та узагальнено досвід роботи  вчителів 

суспільствознавчих дисциплін: 

 Рябухи Лариси Миколаївна, учителя історії та правознавства  

Мачухівського НВК з теми  «Формування позитивної мотивації та 

підвищення результативності навчально-виховного процесу на уроках 

історії та правознавства засобами інноваційних педагогічних технологій»; 

 Кикоть Таміли Олексіївни, учителя  історії Терешківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів з теми «Формування інформаційної компетентності учнів 

шляхом дослідження історичних джерел»; 

 Галь Світлани Олександрівни, учителя історії та правознавства 

Розсошенської гімназії  з теми  «Розвиток критичного мислення учнів на 
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уроках історії та в позакласній роботі, як засіб формування соціальної та 

громадянської компетентності»; 

 Байдукової Наталії Григорівни, учителя історії Судіївської ЗОШ І-ІІ 

ступенів з теми «Організація дослідницької діяльності учнів у процесі 

навчання історії». 

Передовий педагогічний досвід вчителів поширюються шляхом 

проведення відкритих уроків та виховних заходів, підготовки методичних 

розробок, статей у газетах і фахових журналах, видання методичних збірок на 

допомогу іншим учителям. 

Вивчений передовий педагогічний досвід вчителів фізико-математичних 

дисциплін: 

 Зайця Юрія Анатолійовича,  учителя фізики та астрономії Степненського 

НВК досвід з теми “Використання методу проектів при вивченні курсу 

астрономії”; 

 Ярового Володимира Івановича,  учителя фізики  Мачухівського  НВК 

досвід з теми  «Проблемне навчання як ефективний засіб формування 

дослідницької компетентності учнів  при вивченні фізики»; 

 Кучерявої Олени Анатоліївни,  учителя математики Степненського  НВК  

досвід з теми «Тестовий контроль знань з використанням інноваційних 

технологій»; 

 Баланової Наталії Григорівни,  учителя математики Щербанівськогго 

НВК досвід з теми  «Активізації навчально-пізнавальної  діяльності учнів 

на уроках математики»; 

 Фетисової Алли Григорівни,  учителя математики Сем’янівського НВК 

досвід з теми «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики»; 

 Касинець Олесі Володимирівни,  учителя математики Новоселівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. досвід з теми  «Розвиток логічного мислення на уроках 

математики шляхом впровадження інноваційних технологій». 

 

Вивчено передовий педагогічний досвід вчителів природничого циклу: 

 Дулій В.О., учителя хімії, біології Розсошенської гімназії з теми 

«Впровадження системи оптимальних прийомів, методів і форм навчання 

для досягнення ефективності уроку та формування екологічної 

компетентності школярів»; 

 Йосипенко О.М., учителя біології, основ здоров’я Терешківської ЗОШ І-

ІІІ ступенів з теми «Підвищення екологічної освіти школярів, шляхом 

впровадження технології навчання як дослідження»; 

 Кравченко Л.М., учителя хімії, біології Головачанської НВК з теми 

«Формування навчально-дослідницьких компетентностей при викладанні 

біології»; 

 Максименко В.М., учителя біології Судіївської ЗОШ І-ІІ ступенів з теми 

«Використання практичних методів навчання як активізація пізнавальної 

діяльності учнів на уроках біології»; 

 Окари С.М., учителя біології Сем’янівського НВК з теми 

«Диференційований підхід до навчання при викладанні біології»; 
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 Пискун В.М., учителя біології, хімії Степненського НВК з теми 

«Активізація пізнавальної діяльності з використанням ІКТ при вивченні 

хімії та біології»; 

 Черкасової О.Б., учитель географії Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з 

теми «Можливості географії у формуванні ключових компетентностей 

життя». 

 

Вивчено й узагальнено передовий педагогічний досвід вчителя 

економіки Тахтаулівського навчально-виховного комплексу Клинцова Юрія 

Анатолійовича з теми «Використання інформаційно-коммунікаційних 

технологій на уроках економіки та фінансової грамотності». 

 

Дослідно-експериментальна та проектна діяльність 

       Головачанський, Мачухівський, Степненський та Тахтаулівський НВК 

продовжують проведення дослідно-експериментальної діяльності щодо 

впровадження у навчально-виховний процес курсу за вибором «Фінансова 

грамотність» (наказ МОН від 17.06.2013 № 776).   

      Практичні психологи та соціальні педагоги Головачанського, 

Степненського, Щербанівського, Мачухівського, Калашниківського, 

Супрунівського НВК, Розсошенської гімназії, Абазівської та Горянської ЗОШ І-

ІІІ ступенів взяли участь у І підготовчому етапі експериментальної  роботи  з 

теми «Психологічний супровід індивідуальної освітньої траєкторії 

педагогічного працівника у післядипломній освіті» (наказ Департаменту освіти 

і науки Полтавської облдержадміністрації від 13.04.2017 р. № 140). 

        Сем’янівський навчально-виховний комплекс, Степненський навчально-

виховний комплекс, Супрунівський навчально-виховний комплекс, 

Терешківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів залучені до участі в 

інноваційній освітній діяльності всеукраїнського рівня із впровадження 

медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я» на період 

2017–2021 рр. (відповідно до   Положення про порядок здійснення  

інноваційної освітньої діяльності    МОН України    від 30.11.2012 р. №1352). 

Розсошенська гімназія – впровадження всеукраїнського науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України». 

      

Видавнича діяльність 

З метою формування освітнього інформаційного простору району впродовж 

навчального року (Рощак Ю.В.,  методисти РМК)  реалізовувалися такі 

питання: 

 формування єдиного Фонду інформаційних ресурсів (з урахуванням    

інформаційних    потреб    учасників    навчально-виховного процесу), 

поповнення районної  медіатеки; 

 поповнення районної колекції цифрових інформаційних ресурсів 

(розміщена на  сайті  комунальної організації «Методичний сервісний 

центр з обслуговування закладів освіти Полтавського району»  
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(http://metodcentr-prr.at.ua/). Протягом 2016-2017 н.р. внесено матеріалів – 

85; 

 щомісячне видання «Методичний вісник». Електронна версія 

розміщується на сайтах районного методичного кабінету 

(https://plrmk.jimdo.com/) та комунальної організації «Методичний 

сервісний центр з обслуговування закладів освіти Полтавського району»  

(http://metodcentr-prr.at.ua/).    

  

Форма 

узагальнення 

Назва 

 

Відповідальний 

Збірка матеріалів «Оптимізація фізкультурно-

оздоровчої роботи шляхом 

впровадження 

здоров’язбережувальних 

технологій в навчально-виховний 

процес» 

Павленко М.О., 

творча група 

вихователів 

дошкільних 

навчальних 

закладів 

«Використання 

здоров’язбежувальних технологій в 

роботі з дітьми дошкільного віку» 

Павленко М.О. 

«Народні календарно-обрядові 

свята в навчально-виховному 

процесі» 

Павленко М.О. 

Збірка матеріалів  «Розвиток пізнавального інтересу 

молодших школярів до навчання 

через використання інформаційно-

комунікативних  технологій та 

медико-педагогічної технології 

«ПіснеЗнайка» 

Стасовська 

О.М., творча 

група учителів 

початкових 

класів 

«Творче мислення і сучасні методи 

його формування у школярів за 

досвідом Шалви Амонашвілі» 

Стасовська О.М. 

«Формування природничої 

компетентності молодших 

школярів»,  

Стасовська О.М. 

«Ейдетика – метод розвитку 

пам’яті в сучасній школі» 

Стасовська О.М. 

Збірка матеріалів «Викладання творів Івана Франка у 

сучасній школі» 

Остапенко 

Л.Ю., творча 

група учителів 

української 

мови та 

літератури 

Збірка матеріалів «Формування навичок критичного 

мислення на уроках іноземної 

мови» 

Остапенко 

Л.Ю., творча 

група учителів 

https://plrmk.jimdo.com/
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іноземної мови 

Збірка матеріалів «Позакласна робота з хімії» Гришко В.Я., 

творча група 

учителів хімії 

Збірка матеріалів 

(карта, опис) 

«Полтавський район туристичний» Гришко В.Я., 

творча група 

учителів 

географії 

Збірка матеріалів «На допомогу учителю біології» Гришко В.Я., 

творча група 

учителів біології 

Збірка матеріалів «Здоров’язбережувальні технології 

при викладанні основ здоров’я» 

 

Гришко В.Я., 

Творча група 

учителів 

Збірка матеріалів «Впровадження елементів ігрових 

технологій у процес викладання 

інформатики» 

Пентова А.А., 

творча група 

учителів 

інформатики 

Збірка матеріалів «Формування свідомого ставлення 

до здорового способу життя 

засобами математичної освіти» 

Пентова А.А., 

творча група 

учителів 

математики 

Збірка матеріалів «Збірник задач та тестових завдань 

з фізики для учнів 7 класу» 

Пентова А.А., 

творча група 

учителів фізики 

Збірка матеріалів «Навчально-методичні матеріали 

до практичних занять з історії 

України та всесвітньої історії у 10 

класі» 

Осадча Л.М., 

творча група 

учителів історії 

Збірка матеріалів «Новаторство в музичному 

мистецтві. Уроки музичного 

мистецтва у 7 класі» 

Рощак Ю.В.,  

творча група 

учителів 

музичного 

мистецтва 

Збірка матеріалів «Мистецтво в нашому житті. Уроки 

образотворчого мистецтва у 7 

класі» 

Рощак Ю.В., 

творча група 

учителів 

образотворчого 

мистецтва 

Збірка матеріалів «Організація практичної творчої 

роботи на уроках художньої 

культури у 11 класі» 

Рощак Ю.В., 

творча група 

учителі 

художньої 

культури 

Збірка матеріалів «Методичний посібник з Кішінець О.А., 
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національно-патріотичного 

виховання «Україна починається з 

тебе» 

творча група 

педагогів - 

організаторів, 

заступників 

директорів з 

виховної 

роботи, класних 

керівників 

Збірка матеріалів «Психологічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами» 

Кішінець О.А., 

творча група 

психологів 

Анатований каталог  «Адреси передового педагогічного 

досвіду за напрямками 

управлінської, навчально-виховної 

діяльності» 

Сідокур С.І., 

Марчук Н.В. 

Збірка матеріалів «Матеріали роботи над науково-

методичною-проблемою 

«Формування дослідницьких 

компетентностей учасників 

навчально-виховного процесу» 

Сідокур С.І., 

Марчук Н.В. 

Методичні 

рекомендації 

 «Методики навчання гри у 

настільний теніс» 

Голуб О.С. 

Методичні 

рекомендації 

«Методика підготовки учнів до 

районної Спартакіади допризовної 

молоді» 

Голуб О.С. 

Методичні 

рекомендації 

«Технологія роботи з листовим 

металом» 

Голуб О.С. 

Збірка матеріалів 

 

 

«Особливості методики навчання 

баскетболу 3х3» 

Голуб О.С., 

творча група 

вчителів 

фізичної 

культури 

Збірка матеріалів «Технологія виготовлення 

предметів декору із міді» 

Голуб О.С., 

творча група 

вчителів 

трудового 

навчання та 

технологій 

Збірка матеріалів 

практично-наукової 

конференції учителів 

економіки 

«Роль позакласної роботи з 

економіки у формуванні ключових 

компетентностей особистості» 

Білокінь В. В. 

Методичні 

рекомендації  

«Як підготувати учня до захисту 

наково-дослідницької роботи» 

Білокінь В. В. 
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ЦІЛЬОВІ ЗАВДАННЯ на 2017/2018 навчальний рік 

 

Пріоритетними напрямками діяльності районного методичного кабінету 

комунальної організації «Методичний сервісний центр з обслуговування 

закладів освіти Полтавського району» у 2017-2018 навчальному році в контексті 

впровадження Концептуальних засад реформування середньої школи «Нова 

українська школа» визначено:  

 – забезпечення впровадження загальноосвітніх орієнтирів Нової 

української школи на основі компетентнісного підходу; 

 – забезпечення науково-методичного супроводу впровадження 

Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного 

стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами;  

 – спрямування роботи на розвиток інноваційності у навчальному закладі 

за допомогою ІКТ, що передбачає створення простору і можливостей для 

творчості учнів та педагогічних працівників;   

 – реалізація І етапу роботи над науково-методичною    проблемою району 

«Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учасників 

навчально-виховного процесу шляхом використання хмарних 

технологій»; 

 – формування громадянської компетентності у педагогічних працівників 

та учнів;  

 – забезпечення виконання районної Програми роботи з обдарованою 

молоддю на 2017-2021 роки, яка спрямована на розвиток освіти 

Полтавського району;  

 – здійснення заходів щодо реалізації Концепції розвитку методичної 

служби Полтавської області на 2015-2020 роки;  

 – реалізація організаційно-методичних заходів щодо впровадження 

Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавського району 

на 2015-2020 роки;  

 – здійснення науково-методичного забезпечення організації заходів з 

патріотичного виховання всіх учасників навчально-виховного процесу;  

 – забезпечення своєчасного та повного виконання заходів щодо 

підготовки та організованого проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів 

системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до 

вищих навчальних закладів у 2018 році;  

 – забезпечення якісної підготовки учнівських команд до виступу на 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах і турнірах. 
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І.ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА  ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Терміни 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 

Засідання НМ ради 

методичного кабінету  

(за окремим планом) 

серпень 

жовтень 

грудень 

лютий 

квітень 

червень 

Сідокур С.І., 

Марчук Н.В. 

 

2 

Інструктивно-методичні, 

наради з керівниками ЗНЗ, 

ДНЗ, заступниками директорів 

з НВР з питань організації 

навчально-виховної діяльності, 

курсової перепідготовки 

вчителів та атестації педкадрів 

у навчальних закладах району.  

протягом 

року  

Сідокур С.І., 

методисти 

 

3 

Проведення практичних 

семінарів для директорів, 

заступників директорів з 

навчально-виховної та 

виховної роботи (за окремим 

планом) 

протягом 

року  

Сідокур С.І., 

методисти 

 

4 

Координація діяльності 

районних методичних 

об’єднань 

протягом 

року 

Сідокур С.І., 

методисти 

 

5 

Вивчення системи роботи та 

підготовка матеріалів 

методистів, які атестуються.  

до 01.03 Сідокур С.І. 

 

6 

Вивчення, узагальнення та 

поширення передового 

педагогічного досвіду 

до 01.03 
Методисти 

РМК 

 

 

7 

Аналіз планів шкільних 

методичних об’єднань 

до 15.09 Методисти 

РМК 
 

8 Формування Банку даних 

обдарованих дітей району 

до 15.10 Білокінь В.В.  

9 Аналіз робочих навчальних 

планів 

до 15.09 Сідокур С.І.  

10 Аналіз результатів ДПА,  ЗНО 

(до засідань РМО) 

до 01.09 Методисти  

 

 

11 Узагальнення аналітичної та 

статистичної звітності 

практичних психологів 

до 25.05 Кішінець О.А.  
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(довідка) 

12 Узагальнення замовлень на 

курсову підготовку                                     

педагогічних працівників 

району з урахуванням освіти, 

фаху, рівня підготовки, 

попередньої   атестації 

Розроблення плану-графіку 

курсової підготовки                                  

педагогічних працівників 

району з урахуванням освіти, 

фаху, рівня підготовки, 

попередньої   атестації 

до 20.09 

 

 

 

 

 

до 30.12 

Оніпко О.В.  

13 Апаратні наради РМК  

 

 

Консультаційний день  

Понеділок 

(15.00 год.) 

 

Понеділок 

 (8.00 –  

17.00 год.) 

Cідокур С.І., 

 

 

Методисти  

 

    

Тематика засідань роботи науково-методичної ради РМК 

 у 2017-2018 навчальному році 

 

№ Назва питання Дата Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

Засідання 1 

1 Про організацію методичної 

роботи у 2017-2018н.р. 

Серпень Cідокур С.І. 31.08 

2 Затвердження плану роботи 

РМК на 2017-2018 навчальний 

рік 

Серпень Cідокур С.І. 31.08 

3 Про вивчення стану викладання  

навчальних предметів у ЗНЗ  

працівниками районного 

методичного кабінету 

Серпень Cідокур С.І. 31.08 

 Про результати ДПА у формі 

ЗНО 

Серпень Білокінь В.В. 31.08 

5 Аналіз роботи предметних 

кабінетів. 

 

Серпень Марчук Н.В., 

методисти  

31.08 

Засідання 2 
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1 Про забезпечення учнів ЗНЗ 

навчальною літературою 

Жовтень Осадча Л.М.  

2 Про науково-методичне 

забезпечення інноваційних та 

експериментальних напрямів 

роботи з педагогічними 

кадрами 

Жовтень Методисти 

РМК 
 

3 Аналіз реалізації педагогічних 

проблем, над якими працюють 

навчальні заклади, творчі 

групи, РМО 

Жовтень Сідокур С.І., 

методисти 

РМК 

 

4 У порядку контролю:  

 

4.1 Про роботу шкільного 

методичного об’єднання 

класних керівників 

Жовтень Кішінець О.А.  

 У порядку контролю:    

4.2 Про стан виховання 

патріотичного та морально-

етичного світогляду дітей 

дошкільного віку (протокол №3 

від 26.12.2016 року) 

Жовтень Павленко М.О.  

Засідання 3 

1 Про хід інноваційної та 

дослідно-експериментальної 

роботи у ЗНЗ 

Грудень Стасовська 

О.М., 

методисти 

РМК 

 

2 Аналіз проведення учнівських 

олімпіад, змагань, конкурсів 

Грудень Методисти 

РМК 
 

3 У порядку контролю:  

3.1 Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

трудового навчання в 

загальноосвітніх навчальних 

закладах району (протокол №2 

від 28.04.2017 р.) 

Грудень Стасовська 

О.М. 

 

 

5.2 Про стан викладання  

образотворчого мистецтва та 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво» в загальноосвіт-

ніх навчальних закладах району 

(протокол №2 від 28.04.2017 р.) 

Грудень Рощак Ю.В.  

Засідання 4 
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1 Про стан навчально-виховної 

роботи в групах продовженого 

дня загальноосвітніх 

навчальних закладах району 

Лютий Стасовська 

О.М. 

 

 

2 Про стан фізкультурно-

оздоровчої роботи у 

дошкільних закладах району 

Лютий Павленко М.О.  

3 Про схвалення матеріалів 

вчителів-методистів та ППД 

Лютий Сідокур С.І.  

4 У порядку контролю:  

4.1 Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

фізики в загальноосвітніх 

навчальних закладах району 

(протокол №2 від 28.04.2017 р.) 

Лютий Пентова А.А.  

Засідання 5 

1 Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів із 

української літератури 

Квітень Остапенко 

Л.Ю. 
 

2 Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів із 

трудового навчання, креслення 

Квітень Голуб О.С.  

3 Про стан викладання курсів за 

вибором у початковій школі 

Квітень Стасовська 

О.М. 

 

4 Про роботу творчих груп Квітень Методисти 

РМК 

 

5 У порядку контролю: 

5.1 Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів із 

зарубіжної літератури 

(протокол №2 від 28.04.2017 р.) 

Квітень Остапенко 

Л.Ю. 
 

Засідання 6 

1 Про роботу РМО над І етапом 

науково-методичної проблеми 

району «Формування 

інформаційно-комунікаційних  

компетентностей учасників 

навчально-виховного процесу 

шляхом використання хмарних 

технологій» 

Червень Методисти 

РМК 
 

2 Про підсумки методичної 

роботи у 2017/2018 

навчальному році 

Червень Сідокур С.І.  

 

Питання до розгляду на засіданні колегії відділу освіти у 2017-2018н.р. 
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№ з/п 
Питання для 

розгляду на 

колегії 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. Про підсумки 

методичної роботи у 

2017/2018 навчального 

року та завдання на 

новий навчальний рік. 

Вересень 

 

Сідокур С.І.  

2. Створення умов для 

реалізації трудового 

виховання дітей 

дошкільного віку у 

дошкільних навчальних 

закладах 

Вересень Павленко М.О.  

3. Про хід виконання 

Районної програми 

національно-

патріотичного виховання 

дітей та молоді у 

Полтавському районі на 

2016-2020 роки 

Грудень Кішінець О.А.  

 У порядку контролю: 

1. Про хід виконання 

районної програми 

розвитку національної 

освіти, утвердження 

авторитету педагога в 

суспільстві на 2014-2018 

роки (в порядку 

контролю) 

Вересень Стасовська О.М.  

2. Про стан викладання 

англійської мови та 

роботу районного 

методичного об’єднання 

учителів англійської 

мови в частині 

підвищення якості 

навчально-виховного 

процесу та позакласної 

роботи 

Грудень Остапенко Л.Ю.  
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ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИХ, ОБЛАСНИХ ТА РАЙОННИХ ПРОГРАМ 

 

Назва документу 
Термін 

виконання 

Коли і яким 

документом 

затверджена 

Відповідальни

й за 

виконання 

Комплексна програма розвитку 

освітньої галузі Полтавського 

району на 2017-2020 роки 

До 10.12 

Рішення 

тринадцятої сесії 

Полтавської 

районної ради 

сьомого скликання 

Марчук Н.В. 

Районна програма військово-

патріотичного виховання 

учнівської молоді Полтавського 

району на 2017-2019 роки 

До 20.12 

20.05 

Рішення 

Полтавської 

районної ради 

тринадцятої сесії 

сьомого скликання 

Кішінець О.А 

Районна програма розвитку 

національної освіти, утвердження 

авторитету педагога в суспільстві 

на 2014-2018 р.р. 

До 15.10 Рішення 

Полтавської 

районної ради 

дев’ятнадцятої сесії 

шостого скликання 

Стасовська 

О.М. 

Районна програма національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді у Полтавському районі на 

2016 – 2020 роки 

До 01.12 

01.05 

Розпорядження 

голови  Полтавської 

районної державної 

адміністрації 

Полтавської області  

11.05.2016 №173 

Кішінець О.А 

Районна програма реалізації 

Концепції допризовної підготовки 

і військово-патріотичного 

виховання молоді Полтавської 

області на 2015-2020 роки 

До 01.12 

01.05 

Розпорядженням 

голови районної 

державної 

адміністрації від 

25.09.2015  №  289 

Кішінець О.А 

Районна Програма роботи з 

обдарованою молоддю на 2017-

2021 роки 

До 01.12 Рішення 

Полтавської 

районної ради 

дванадцятої сесії 

сьомого скликання 

від 17.02.2017 № 

12/VІІ-303 

Білокінь В.В. 

 



42 
 

2. Контроль за виконанням законодавчих та нормативно-правових 

документів  

 

Назва документу 
Термін 

виконання 

Коли і яким 

документом 

затверджена 

Відповідальни

й  

за виконання 

Про районний план заходів на 

2016-2017 роки з реалізації 

Стратегії подолання  бідності  

До 05 числа 

щоквартально 

Розпорядження 

Голови районної 

державної 

адміністрації від 

04.11.2016 р.№ 494 

Кішінець О.А. 

Про виконання Обласної цільової 

програми національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2017 – 2020 роки  

Щорічно 

До  

15.11 

Рішення пленарного 

засідання 

тринадцятої сесії 

сьомого скликання 

Полтавської 

обласної ради 

від 31.12.2017 р.  

№ 350 

Кішінець О.А 

Про план заходів щодо 

моральності та утвердження 

здорового способу життя громадян 

До 05 числа  

щоквартально 

Розпорядження 

Голови державної 

адміністрації від 

01.07.2008 № 214 

Кішінець О.А 

Про затвердження плану заходів 

Департаменту  освіти і науки 

облдержадміністрації щодо 

запобігання торгівлі людьми на 

період до 2020 року 

До 25 числа 

щоквартально 

Департамент освіти 

і науки 

облдержадміністрац

ії  

Наказ від 13.04.16 

№150 

Кішінець О.А 

Про затвердження плану заходів 

«Основні орієнтири виховання 

учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладах України» 

Щорічно 

Наказ Головного 

управління освіти 

Полтавської 

облдержадміністрац

ії від 16.03.2012 

№134 

Кішінець О.А. 

Про затвердження районного 

плану заходів із виконання 

Загальнодержавної програми 

«Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про 

права дитини» на період до 2020 р. 

До 05 числа  

щоквартально 

Розпорядження 

Голови 

райдержадміністрац

ії від 11.04.2017 № 

182 

Кішінець О.А. 
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ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№

п/

п 
Зміст роботи 

Терміни 

виконанн

я 

Форма 

узагальненн

я 

Відповідальний 

1 

Аналіз реалізації педагогічних 

проблем, над якими працюють 

навчальні заклади, творчі групи, 

РМО 

До 15.05 Довідка (НМ 

рада) 

Сідокур С.І, 

методисти РМК 

2 Педагогічні проблеми, над якими працюють РМО, проблемні семінари 

1 

РМО завідувачів дошкільними 

навчальними закладами «Пошук 

сучасних підходів до організації 

ефективного соціального 

простору дитячого «Я» 

До 01.05 Інформація Павленко М.О. 

2 

РМО вихователів дошкільних 

навчальних закладів 

«Формування у дошкільників 

форм відповідального 

самовизначення, зорієнтованого 

на збалансування індивідуальних 

та соціальних інтересів 

зростаючої особистості» 

До 01.05 Інформація Павленко М.О 

3 

РМО музичних керівників 

«Розвиток емоційної 

сприйнятливості дошкільника, 

його чутливості і реагування – 

запорука виконання лінії 

музичного розвитку Базової 

програми «Українське 

дошкілля»» 

До 01.05 Інформація Павленко М.О 

4 

РМО вчителів початкових класів 

«Компетентісний підхід як 

чинник модернізації змісту 

освіти» 

До 01.05 Інформація 

 

 

Стасовська О.М. 

5 

РМО вихователів груп 

продовженого дня «Розвиток 

творчих здібностей молодших 

школярів у групі продовженого 

дня»  

До 01.05 Інформація Стасовська О.М. 

6 

РМО вчителів української мови 

та літератури «Використання ІКТ 

для навчання української мови та 

літератури» 

До 01.05 Інформація 

Остапенко Л.Ю. 
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7 

РМО вчителів іноземної мови 

«Формування інформаційно-

комунікаційних компетентностей 

учнів шляхом використання 

хмарних технологій» 

До 01.05 Інформація 

Остапенко Л.Ю. 

8 

РМО вчителів зарубіжної 

літератури «Використання 

хмарних технологій при вивченні 

творів зарубіжної літератури» 

До 01.05 Інформація 

Остапенко Л.Ю. 

9 

РМО вчителів історії та 

правознавства «Використання 

сучасних освітніх технологій в 

процесі  викладання суспільних 

дисциплін, як засіб формування 

громадянської компетентності 

учнів»  

До 01.05 Інформація Осадча Л.М. 

10 

РМО бібліотекарів «Розвиток 

професійної компетентності 

шкільних бібліотекарів в умовах 

впровадження сучасних освітніх 

технологій» 

До 01.05 Інформація Осадча Л.М. 

11 

РМО вчителів математики 

«Впровадження інноваційних 

форм і методів навчання 

математики як ефективного 

засобу формування ключових 

компетентностей учнів»  

До 01.05 Інформація 

 

 

Пентова А.А. 

12 

РМО вчителів фізики «Науково-

методичне забезпечення 

впровадження хмарних 

технологій навчання на уроках 

фізики та астрономії як умова 

індивідуального розвитку та 

самовдосконалення учня» 

До 01.05 Інформація 

 

 

 

Пентова А.А. 

13 

РМО адміністраторів шкільних 

веб-сайтів: «Удосконалення веб-

сайтів навчальних закладів 

району» 

До 01.05. Інформація Пентова А.А., 

Джувага Б.О. 

14 

РМО вчителів інформатики 

«Розвиток інформаційно-

комунікаційних компетентностей 

учнів, впровадження хмарних 

технологій в професійну 

діяльність учителів 

інформатики» 

До 01.05 Інформація Пентова А.А. 
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15 

РМО вчителів біології «Розвиток 

професійної компетентності 

вчителя як умова підвищення 

якості освіти» 

До 01.05 Інформація Гришко В.Я. 

16 

РМО вчителів хімії «Підвищення 

творчої майстерності вчителя 

хімії шляхом запровадження 

дослідницьких компетентностей» 

До 01.05 Інформація Гришко В.Я. 

17 

РМО вчителів географії 

«Міжпредметні зв’язки на уроках 

географії» 

До 01.05 Інформація Гришко В.Я. 

18 

РМО вчителів основ здоров’я: 

«Здоров’язбережувальні 

технології при викладанні основ 

здоров’я» 

До 01.05 Інформація Гришко В.Я. 

19 

РМО учителів економіки: 

«Формування інформаційно-

комунікаційних компетентностей 

та підприємливості учнів на 

уроках економіки» 

До 01.05. Інформація Білокінь В. В. 

20 
РМО наукових керівників 

учнівських дослідницьких робіт 

До 01.05 Інформація Білокінь В. В. 

21 

Семінар-практикум для 

відповідальних за 

роз’яснювальну роботу з питань 

ЗНО «Шляхи підвищення 

результативності випускників під 

час ЗНО» 

До 01.05 Інформація Білокінь В. В. 

22 

РМО вчителів музичного 

мистецтва «Формування 

предметних мистецьких 

компетентностей учнів на уроках 

музичного мистецтва шляхом 

використання інноваційних 

художньо-педагогічних 

технологій» 

До 01.05 Інформація Рощак Ю.В. 

23 

РМО вчителів художньої 

культури «Формування 

цінністно-смислових, загально-

культурних, навчально-

пізнавальних та інформаційних 

компетенностей учнів у процесі 

опанування надбань української 

та зарубіжної культури» 

До 01.05 Інформація Рощак Ю.В. 

24 РМО вчителів трудового До 01.05 Інформація Голуб О.С. 
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навчання, креслення та 

технологій «Підвищення рівня 

навченості учнів на уроках 

трудового навчання» 

25 

РМО вчителів фізичної культури 

«Шляхи покращення фізичної 

підготовки учнів на уроках 

фізичної культури» 

До 01.05 Інформація Голуб О.С. 

26 

РМО вчителів предмету «Захист 

Вітчизни» «Формування 

національно-патріотичних 

якостей учнів допризовного віку 

До 01.05 Інформація Голуб О.С. 

27 

РМО заступників директорів з 

виховної роботи, педагогів-

організаторів, класних керівників 

«Формування професійних 

компетентностей заступника 

директора з виховної роботи, 

педагога-організатора, класного 

керівника  шляхом використання 

хмарних технологій» 

До 01.05 Інформація Кішінець О.А. 

28 

РМО практичних психологів та 

соціальних педагогів 

«Формування професійних 

компетентностей практичних 

психологів та соціальних 

педагогогів   при роботі з дітьми 

з особливими освітніми 

потребами» 

До 01.05 Інформація Кішінець О.А. 

29 

Семінар-практикум заступників 

директорів з НВР «Мережева 

взаємодія як вектор 

управлінської діяльності» 

До 01.05 Рекомендації Сідокур С.І. 

 

 Педагогічні проблеми, над якими працюють творчі групи 

1 

Творча група  вихователів 

«Розвиток здібностей логічного 

мислення дітей дошкільного 

віку» 

До 30.05 Збірка 

матеріалів 

Павленко М.О.  

2 

Творча група  вихователів 

«Вплив здоров’язбережувальних 

технологій на здоров’я дитини» 

До 30.05 Диск Павленко М.О.                                                                                                                     

3 
Творча група вихователів 

«Оптимізація оздоровчої роботи 

До 30.05 Презентація 

(Диск) 

Павленко М.О.                                                                                                                     
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у дошкільному навчальному 

закладі» 

4 

Творча група вихователів 

«Формування світоглядних 

орієнтирів та духовно-

моральних цінностей 

особистості в навчально-

виховному процесі засобами 

етнопедагогіки» 

До 30.05 Презентація Павленко М.О.                                                                                                                     

5 

Творча група вчителів 

початкових класів «Творче 

мислення і сучасні методи його 

формування у школярів за 

досвідом Шалви Амонашвілі» 

До 30.05 Збірка 

матеріалів 

Стасовська О.М. 

6 

Творча група вчителів 

початкових класів «Інноваційне 

навчальне середовище 

початкової школи «Розумники» 

До 30.05 Збірка 

матеріалів 

Стасовська О.М. 

7 

Творча група вчителів 

початкових класів 

«Використання музикотерапії як 

здоровязбережувальної 

технології в сучасному 

навчальному закладі»  

До 30.05 Збірка 

матеріалів 

Стасовська О.М. 

8 

Творча група вчителів 

початкових класів  

«Міжпредметні зв’язки  як засіб 

формування навчально-

пізнавальної культури молодших 

школярів на уроках рідної мови» 

 

До 30.05 Збірка 

матеріалів 

Стасовська О.М. 

9 

Творча група вчителів іноземної 

мови «Використання 

інноваційних технологій 

сучасної освіти у викладанні 

іноземної мови» 

До 30.05 

Збірка 

методичних 

матеріалів, 

диск 

Остапенко Л.Ю. 

10 

Творча група вчителів 

зарубіжної літератури 

«Використання ІКТ при 

вивченні творів сучасної 

зарубіжної літератури» 

До 30.05 

Збірка 

методичних 

матеріалів, 

диск 

Остапенко Л.Ю. 

11 

Творча група  вчителів історії та 

правознавства  «Кейс-метод на  

уроках історії і правознавства,  

як форма інтерактивного 

До 30.05. Збірка 

матеріалів 

Осадча Л.М. 
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навчання учнів» 

12 

 

Творча група вчителів 

математики «Learningapps.org: 

інтерактивні додатки для 

підтримки вивчення 

математики» 

До 30.05 

Збірка 

матеріалів 

Пентова А.А. 

13 

Творча група вчителів фізики 

«Використання кросвордів як 

засобу організації 

нестандартного уроку фізики» 

До 30.05 

Диск Пентова А.А. 

14 

Творча група вчителів 

інформатики «Використання 

Google документів (Google Apps 

Education Edition) під час 

проведення уроків інформатики» 

До 30.05. 

Збірка 

матеріалів 

Пентова А.А. 

15 

Творча група вчителів біології 

«Використання мультимедійних 

презентацій при викладанні 

біології» 

До 30.05 

Диск Гришко В.Я. 

16 

Творча група вчителів географії: 

«Міжпредметні зв’язки з 

біологією та краєзнавством» 

До 30.05 

Диск Гришко В.Я. 

17 

Творча група вчителів хімії: 

«Міжпредметні зв’язки на 

уроках хімії як умова 

підвищення якості освіти» 

До 30.05 

Диск Гришко В.Я. 

18 

Творча група вчителів основ 

здоров’я «Розробка матеріалів 

до уроків серед природи» 

До 30.05 

Диск Гришко В.Я. 

19 

Творча група вчителів 

музичного мистецтва 

«Використання ІКТ на уроках 

музичного мистецтва» 

До 30.05. Збірка 

матеріалів 

Рощак Ю.В. 

20 

Творча група вчителів 

образотворчого мистецтва 

«Розвиток активної творчої 

діяльності учнів на уроках 

образотворчого мистецтва 

засобами ІКТ» 

До 30.05. Збірка 

матеріалів 

Рощак Ю.В. 

21 

Творча група вчителів 

художньої культури 

«Організація практичної творчої 

роботи учнів на уроках 

художньої культури» 

До 30.05 Збірка 

матеріалів, 

диск 

Рощак Ю.В. 
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22 

Творча група вчителів фізичної 

культури «Методика навчання 

гри у міні-футбол» 

До 30.05 

Збірка 

матеріалів 

Голуб О.С. 

 

23 

Творча група вчителів трудового 

навчання та технологій 

«Виготовлення виробів із 

джгута» 

До 30.05 

Збірка 

матеріалів 

Голуб О.С. 

 

24 

Творча група заступників 

директорів з виховної роботи, 

педагогів-організаторів, класних 

керівників «Використання 

елементів музейної 

педагогіки у виховній 

роботі загальноосвітніх 

навчальних 

закладів»  

До 30.05 Диск Кішінець О.А 

25 

Творча група практичних 

психологів «Психолого-

педагогічний супровід для 

забезпечення рівного доступу до 

якісної освіти дітей з 

особливими освітніми 

потребами» 

До 30.05 Збірка 

методичних 

та 

практичних 

матеріалів 

Кішінець О.А. 

                   

ІV. ІНФОРМАЦІЙНО - ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

п/

п 

Зміст роботи 

 

 

 

Терміни 

виконання 

 

Форма 

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1 

Семінар заступників з НВР з 

теми «Технологія навчання як 

дослідження»  

Березень Методичні 

рекомендації 

Сідокур С.І. 

2 

Семінар заступників з НВР з 

теми «Мережева взаємодія як 

вектор управлінської 

діяльності» 

Жовтень Методичні 

рекомендації 

Сідокур С.І. 

3 

Поновлення картотеки ППД, 

відеотеки відкритих уроків, 

заходів.  

протягом 

року 

Медіатека Марчук Н.В., 

Рощак Ю.В. 
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4 

Поповнення районної колекції 

цифрових освітніх ресурсів 

(РКЦОР) 

протягом 

року 

Медіатека Рощак Ю.В. 

 

5 
Випуск електронного видання 

«Методичний вісник» 

Щомісячно  Електронний 

випуск, друк 

Рощак Ю.В. 

 

6 

Поновлення банку даних 

педагогічних  інновацій, що 

впроваджуються  у  

загальноосвітніх навчальних 

закладах Полтавського району 

до 01.10. Збірка 

матеріалів 

Марчук Н.В. 

 

7 

РМО завідуючих ДНЗ «Щодо 

організації оздоровлення 

вихованців  дошкільних 

навчальних закладів району  

влітку 2018 року» 

До 01.06 Методичні 

рекомендації 

Павленко М.О. 

8 

РМО вчителів початкових 

класів «Компетентісний підхід 

як чинник модернізації змісту 

освіти» 

     До 01.06 Методичні 

рекомендації 

Стасовська 

О.М. 

9 

РМО вихователів груп 

продовженого дня «Розвиток 

творчих здібностей молодших 

школярів у групі продовженого 

дня» 

До 01.06 Методичні 

рекомендації 

Стасовська 

О.М. 

10 

РМО вчителів української мови 

та літератури «Застосування 

ІКТ для формування сучасного 

учня-читача» 

До 01.06 Методичні 

рекомендації 

Остапенко 

Л.Ю. 

11 

РМО вчителів іноземної мови 

«Використання сучасних 

технологій навчання для 

розвитку навичок аудіювання 

на уроках іноземної мови» 

До 01.06 Методичні 

рекомендації 

Остапенко 

Л.Ю. 

12 

РМО вчителів зарубіжної 

літератури «Шляхи 

удосконалення навичок 

читання художніх творів» 

До 01.06 Методичні 

рекомендації 

Остапенко 

Л.Ю. 
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13 

РМО вчителів історії та 

правознавства «Формування 

інформаційної компетентності 

вчителів  історії та 

правознавства  з питань 

використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій для забезпечення 

ефективності та 

результативності навчально-

виховного процесу» 

До 01.06 Методичні 

рекомендації 

 

Осадча Л.М. 

14 

РМО вчителів математики:  

«Впровадження інноваційних 

форм і методів навчання 

математики як ефективного 

засобу формування ключових 

компетентностей учнів» 

До 01.06 Методичні 

рекомендації 

Пентова А.А. 

15 

РМО вчителів фізики 

«Науково-методичне 

забезпечення впровадження 

хмарних технологій навчання 

на уроках фізики та астрономії 

як умова індивідуального 

розвитку та самовдосконалення 

учня» 

До 01.06. Методичні 

рекомендації 

Пентова А.А. 

16 

РМО вчителів інформатики 

«Розвиток інформаційно-

комунікаційних 

компетентностей учнів, 

впровадження хмарних 

технологій в професійну 

діяльність учителів 

інформатики» 

До 01.06. Методичні 

рекомендації 

Пентова А.А. 

17 

РМО адміністраторів шкільних 

веб-сайтів «Удосконалення 

шкільних веб-сайтів та  

розвиток інформаційно-

методичного простору шкіл 

району шляхом створення 

блогів та сайтів вчителів» 

До 01.06. Методичні 

рекомендації 

Пентова А.А. 

18 

Адміністрування веб-сайту 

МСЦОЗО; 

координація функціонування 

веб-сайтів ЗНЗ 

протягом 

року 

 Пентова А.А., 

Джувага Б.О. 
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19 

РМО вчителів біології 

«Розвиток професійної 

компетентності вчителя як 

умова підвищення якості 

освіти» 

 До 01.06. Методичні 

рекомендації  

Гришко В.Я. 

20 

РМО вчителів географії 

«Міжпредметні зв’язки на 

уроках географії»» 

 До 01.06. Методичні 

рекомендації  

Гришко В.Я. 

21 

РМО вчителів основ здоров’я 

«Здоров’язбережувальні 

технології при викладанні 

основ здоров’я» 

До 01.06. Методичні 

рекомендації  

Гришко В.Я. 

22 

РМО вчителів хімії 

«Підвищення творчої 

майстерності вчителя хімії 

шляхом запровадження 

дослідницьких 

компетентностей» 

 До 01.06. Методичні 

рекомендації  

Гришко В.Я. 

23 

РМО наукових керівників 

учнівських дослідницьких 

робіт «Формування ключових 

компетентностей для життя 

різноманітними формами 

роботи в МАН України» 

До 01.03 Методичні 

рекомендації  

Білокінь В. В. 

24 

РМО вчителів музичного 

мистецтва «Формування 

предметних мистецьких 

компетентностей учнів на 

уроках музичного мистецтва 

шляхом використання 

інноваційних художньо-

педагогічних технологій» 

До 01.06 Методичні 

рекомендації 

Рощак Ю.В. 

25 

РМО вчителів образотворчого 

мистецтва «Формування 

предметних мистецьких 

компетентностей учнів на 

уроках образотворчого 

мистецтва шляхом 

використання інноваційних 

художньо-педагогічних 

технологій» 

До 01.06 Методичні 

рекомендації 

Рощак  Ю.В. 

26 
РМО вчителів художньої 

культури «Формування 

До 01.06 Методичні 

рекомендації 

Рощак  Ю.В. 
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цінністно-смислових, загально-

культурних, навчально-

пізнавальних та інформаційних 

компетенностей учнів у процесі 

опанування надбань 

української та зарубіжної 

культури» 

27 

РМО вчителів предмету 

«Захист Вітчизни» «Фізична 

підготовка допризовника» 

До 01.06 Методичні 

рекомендації  

Голуб О.С. 

28 РМО вчителів трудового 

навчання та технологій 

«Виготовлення виробів із 

джгута» 

До 01.06 Методичні 

рекомендації  

Голуб О.С. 

29 

Семінар практичних психологів 

та соціальних педагогів 

«Застосування хмарних 

технологій в діяльності 

практичних психологів та 

соціальних педагогів» 

До 15.11 Методичні 

рекомендації 

Кішінець О.А. 

30 

РМО практичних психологів та 

соціальних педагогів  

«Формування професійних 

компетентностей практичних 

психологів та соціальних 

педагогогів   при роботі з 

дітьми з особливими освітніми 

потребами» 

До 01.04. Методичні 

рекомендації 

Кішінець О.А. 

Видати методичні матеріали творчих груп: 

№

п/

п 

Освітні галузі: Терміни 

виконання 

Форма 

узагальнення 

ПІП 

Методиста 

Дошкільна освіта 

1  Творча група  вихователів 

«Розвиток здібностей логічного 

мислення дітей дошкільного 

віку» 

До 01.06 Збірка 

матеріалів 

Павленко М.О. 

Початкова освіта 

2 Творча група вчителів 

початкових класів «Творче 

мислення і сучасні методи його 

формування у школярів за 

досвідом Шалви Амонашвілі» 

До 01.06 Збірка 

матеріалів 

Стасовська 

О.М. 
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3 Творча група вчителів 

початкових класів «Інноваційне 

навчальне середовище 

початкової школи «Розумники» 

До 01.06 Збірка 

матеріалів 

Стасовська 

О.М. 

4 Творча група вчителів 

початкових класів 

«Використання музикотерапії 

як здоровязбережувальної 

технології в сучасному 

навчальному закладі» 

 

До 01.06 Збірка 

матеріалів 

Стасовська 

О.М. 

5 Творча група вчителів 

початкових класів  

«Міжпредметні зв’язки  як 

засіб формування навчально-

пізнавальної культури 

молодших школярів на уроках 

рідної мови» 

 

До 01.06 Збірка 

матеріалів 

Стасовська 

О.М. 

Мова і література 

6 

Творча група вчителів 

іноземної мови «Використання 

хмарних технологій для 

вивчення іноземних мов у 9-му 

класі» 

До 30.05. 

Збірка 

матеріалів,  

 диск 

 

 

Остапенко 

Л.Ю. 

7 

Творча група вчителів 

зарубіжної літератури 

«Використання ІКТ при 

вивченні творів сучасної 

зарубіжної літератури» 

До 30.05. 

Збірка 

матеріалів,  

 диск 

 

Остапенко 

Л.Ю. 

8 

Творча група вчителів 

української мови та літератури 

«Використання ІКТ при 

вивченні творів сучасної 

української літератури» 

До 30.05. 

Збірка 

матеріалів,  

 диск 

 

 

Остапенко 

Л.Ю. 

Суспільствознавство 

9 

Творча група  вчителів історії 

та правознавства 

«Використання  кейс – методу  

на  уроках  історії та 

правознавства»  

До 30.05. 
Збірка 

матеріалів 

 

Осадча Л.М. 

Математика. Фізика 

10 
Творча група вчителів 

математики «Learningapps.org: 
До 30.05. 

Збірка 

матеріалів, 

Пентова А.А. 
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інтерактивні додатки для 

підтримки вивчення 

математики» 

Диск 

11 

Творча група вчителів фізики 

«Використання кросвордів як 

засобу організації 

нестандартного уроку фізики» 

До 30.05 
Збірка 

матеріалів 

Пентова А.А. 

Технології 

12 

Творча група вчителів 

інформатики «Використання 

Google документів (Google 

Apps Education Edition) під час 

проведення уроків 

інформатики» 

До 30.05. 
Збірка 

матеріалів 

Пентова А.А. 

Природознавство 

13 

Творча група вчителів біології 

«Використання 

мультимедійних презентацій 

при викладанні біології»» 

До 30.05 Диск 

Гришко В.Я. 

14 

Творча група вчителів хімії 

«Міжпредметні зв’язки на 

уроках хімії як умова 

підвищення якості освіти»  

До 30.05 Диск 

Гришко В.Я. 

15 

Творча група вчителів 

географії «Міжпредметні 

зв’язки з біологією та 

краєзнавством»  

До 30.05 Диск Гришко В.Я. 

16 

Творча група вчителів основ 

здоров’я «Розробка матеріалів 

до уроків серед природи» 

До 30.05 Диск Гришко В.Я. 

Естетичний цикл (музичне, образотворче мистецтво, художня культура) 

17 

Творча група вчителів 

музичного мистецтва 

«Використання ІКТ на уроках 

музичного мистецтва» 

До 30.05. Збірка 

матеріалів, 

диск 

Рощак Ю.В. 

18 

Творча група вчителів 

образотворчого мистецтва 

«Розвиток активної творчої 

діяльності учнів на уроках 

образотворчого мистецтва 

засобами ІКТ» 

До 30.05. Збірка 

матеріалів, 

диск 

Рощак Ю.В. 

19 

Творча група вчителів 

художньої культури 

«Організація практичної 

До 30.05. Збірка 

матеріалів, 

диск 

Рощак Ю.В. 
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творчої роботи учнів на уроках 

художньої культури» 

Фізична культура та трудове навчання 

20 

Творча група вчителів фізичної 

культури «Методика навчання 

грі у міні-футбол» 

До 01.06 Збірка 

матеріалів 

Голуб О.С. 

21 

Творча група вчителів 

трудового навчання та 

технологій «Виготовлення 

виробів із джгута» 

До 01.06 Збірка 

матеріалів 

Голуб О.С. 

Психологія та соціальна робота 

22 

Творча група практичних 

психологів «Психолого-

педагогічний супровід для 

забезпечення рівного доступу 

до якісної освіти дітей з 

особливими освітніми 

потребами». 

до 30.05 
Збірка 

матеріалів 

 

 

Кішінець О.А. 

Виховна робота 

23 

Творча група заступників 

директорів з виховної роботи, 

педагогів-організаторів, 

класних керівників 

«Використання елементів 

музейної 

педагогіки у виховній 

роботі загальноосвітніх 

навчальних 

закладів» 

 

До 1.06 Збірка 

матеріалів 

Кішінець О.А 

 V. Дослідно-експериментальна та інноваційна діяльність 

№ 

п/

п 

Зміст роботи Терміни 

виконанн

я 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1 

Участь у Всеукраїнському 

експерименті з впровадження у 

навчально-виховний процес 

курсу за вибором «Фінансова 

грамотність» (Головачанський 

НВК, Тахтаулівський НВК, 

Мачухівський НВК, 

Степненський НВК; наказ МОН 

від 17.06.2013 № 776) 

Протягом 

року 

Білокінь В. В.  
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2 

Участь в інноваційній освітній 

діяльності всеукраїнського рівня 

із впровадження медико-

педагогічного проекту “Гармонія 

інтелекту та здоров’я”   на період 

2017–2021 рр. (відповідно 

до   Положення про порядок 

здійснення  інноваційної 

освітньої діяльності    МОН 

України    від 30.11.2012 р. 

№1352) 

Сем’янівський НВК, 

Степненський НВК, 

Супрунівський НВК, 

Терешківська ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Протягом 

року 

Стасовська 

О.М. 
 

3 

Участь у всеукраїнському 

науково-педагогічного проекті 

«Інтелект України» 

Розсошенська гімназія.     

Протягом 

року 

Стасовська 

О.М. 
 

4 

Участь в дослідно-

експериментальній роботі 

всеукраїнського рівня за темою 

«Технологія навчання учнів 

початкової школи «Розумники» 

(Smart Kids)» протягом 2017–

2022 рр.Ковалівська ЗОШ І 

ступеня,  Сем’янівський НВК,  

Степненський НВК, 

Супрунівський НВК  

Протягом 

року 

Стасовська 

О.М. 
 

5 

Участь у ІІ етапі 

експериментальної  роботи  з 

теми «Психологічний супровід 

індивідуальної освітньої 

траєкторії педагогічного 

працівника у післядипломній 

освіті». Практичні психологи та 

соціальні педагоги 

Головачанського, Степненського, 

Щербанівського, Мачухівського, 

Калашниківського, 

Супрунівського НВК, 

Розсошенської гімназії, 

Абазівської та Горянської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів  

Потягом 

року 

Кішінець О.А  
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2 
Вивчення та впровадження інноваційних освітніх технологій, передового 

педагогічного досвіду, системи роботи  адміністрації, вчителів  навчальних 

закладів 

1 Симітко Оксана Юріївна, 

учитель початкових класів 

Супрунівського НВК 

До 01.06   Стасовська О.М.  

2 Собіборець Світлана Віталіївна, 

учитель початкових класів 

Калашниківського НВК 

До 01.06   Стасовська О.М.  

3 Сіровська Ольга Олексіївна, 

учитель початкових класів 

Тростянецького НВК 

До 01.06   Стасовська О.М.  

4 Дудник Світлана Вікторівна, 

учитель початкових класів 

Розсошенської гімназії 

До 01.06   Стасовська О.М.  

5 Моргун Людмила Анатоліївна, 

учитель початкових класів 

Розсошенської гімназії  

До 01.06   Стасовська О.М.  

6 Гнатенко Ірина Вікторівна, 

учитель музичного мистецтва 

Щербанівського НВК 

До 01.06   Рощак Ю.В.  

7 Кирикилиця Олена Миколаївна, 

учитель української мови та 

літератури Бричківського НВК 

До 01.06   Остапенко Л.Ю.  

8 Маріїч Людмила Миколаївна, 

учитель української мови та 

літератури Розсошенської 

гімназії 

До 01.06   Остапенко Л.Ю.  

9 Тома Лариса Анатоліївна, 

учитель української мови та 

літератури Супрунівського НВК 

До 01.06   Остапенко Л.Ю.  

10 Біда Володимир Васильович, 

учитель математики та 

інформатики Божківського НВК 

До 01.06   Пентова А.А.  

11 Жизіцький Володимир  

Володимирович, учитель історії  

Калашниківського НВК 

До 01.06   Осадча Л.М.  

12 Ярещенко Інна Володимирівна, 

вихователь дошкільного 

підрозділу «Ягідка» 

Супрунівського НВК 

До 01.06   Павленко М.О.  
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VI. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗНЗ РАЙОНУ 

№ 

п/

п 

Зміст роботи Терміни 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

української літератури 

Лютий - 

березень 

Остапенко Л.Ю.  

2 Стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

трудового навчання, креслення. 

Березень-

квітень 

Голуб О.С.  

3 Стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

курсів за вибором у початковій 

школі 

Березень-

квітень 

Стасовська О.М.  

4 Стан організації роботи ГПД у 

навчальних закладах 

Листопад Стасовська О.М.  

5 Стан оздоровчо-фізкультурної 

роботи у ДНЗ  

Лютий - 

березень 

Павленко М.О.  

6 Проведення атестаційної 

експертизи Тростянецького 

НВК 

Листопад Члени комісії  

7 Проведення атестаційної 

експертизи Вацівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

Грудень Члени комісії  

8 Проведення атестаційної 

експертизи Верхолянської 

ЗОШ І-ІІ ступенів 

Лютий Члени комісії  

9 Проведення атестаційної 

експертизи Валківської ЗОШ І-

ІІІ ступенів 

Січень Члени комісії  

10 Проведення атестаційної 

експертизи Бричківського НВК 

Грудень Члени комісії  

11 Проведення атестаційної 

експертизи Степанівської ЗОШ 

І-ІІ ступенів 

Березень Члени комісії  

12 Проведення атестаційної 

експертизи  Ковалівського ДНЗ 

«Зірочка»ДНЗ  

Квітень Члени комісії  

13 Проведення атестаційної 

експертизи Рунівщинського 

ДНЗ «Малятко» 

Січень Члени комісії  
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VIІ.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ 

Серпень 2017 року 

№ 

п/п 

Назва Терміни 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Інструктивно-методична 

нарада заступників директорів 

з НВР 

28.08.2017 

12.00 

Сідокур С.І.  

2 Інструктивно-методична 

нарада практичних психологів 

та соціальних педагогів 

30.08.2017 Кішінець О.А..  

3. Інструктивно-методична 

нарада завідуючих ДНЗ 

30.08.2017 Павленко М.О.  

4 Районні методичні об’єднання: 

 - музичного мистецтва 30.08.2017 Рощак Ю.В.  

 - образотворчого мистецтва 30.08.2017 Рощак Ю.В.  

 - художньої культури 30.08.2017 Рощак Ю.В.  

 - трудового навчання 30.08.2017 Голуб О.С.  

 -української мови та 

літератури 

28.08.2017 Остапенко 

Л.Ю. 

 

 - зарубіжної літератури 30.08.2017 Остапенко 

Л.Ю. 

 

 
- іноземної мови 

30.08.2017 Остапенко 

Л.Ю. 

 

 -біології 

-хімії 

28.08.2017 Гришко В.Я.  

 -географії 

-основи здоров’я 

30.08.2017 Гришко В.Я.  

 - математики 

- фізики 

30.08.2017 Пентова А.А.  

  

- інформатики 

 

30.08.2017 Пентова А.А.  

 -початкових класів, завідуючі 

ПШ І ст.. 

30.08.2017 Стасовська 

О.М. 

 

 -заступників директорів з 

виховної роботи, педагогів-

організаторів, класних 

керівників.  

30.08.2017 Кішінець О.А.  

 - історії 28.08.2017 Осадча Л.М.  
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- правознавства 

 -фізична культура 

-Захист вітчизни 

30.08.2017 

 

Голуб О.С.  

5 День Знань. 

 

 

01.09.2017 Методисти 

РМК, 

директори 

ЗОШ 

 

6 Серпнева конференція 

вчителів району. Виробити 

рекомендації конференції.  

 

29.08.2017 Сідокур С.І., 

методисти 

РМК 

 

 

Вересень 2017 року 

№ 

п/п 

Зміст Терміни Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Засідання творчих груп: 

 - вчителів біології 06.09.2017 Гришко В.Я  

 - вчителів хімії 13.09.2017 Гришко В.Я  

 - вчителів географії 20.09.2017 Гришко В.Я.  

 - вчителів основ здоров’я 27.09.2017 Гришко В.Я.  

 - вчителів іноземної мови 21.09.2017 Остапенко Л.Ю.  

 - вчителів української мови та 

літератури 

15.09.2017 Остапенко Л.Ю.  

 - вчителів зарубіжної 

літератури 

19.09.2017 Остапенко Л.Ю.  

 - вчителів інформатики 14.09.2017 Пентова А.А.  

 - вчителів історії та 

правознавства 

15.09.2017 Осадча Л.М.  

 - вчителів математики 12.09.2017 Пентова А.А.  

 - вчителів фізики 21.09.2017 Пентова А.А.  

 - практичних психологів та 

соціальних педагогів 

07.09.2017 Кішінець О.А.  

 - вчителів фізичної культури 22.09.2017 Голуб О.С.  

 - вчителів трудового навчання 

та технологій 

29.09.2017 Голуб О.С.  

 - вчителів музичного 

мистецтва 

21.09.2017 Рощак Ю.В.  

 - вчителів образотворчого 

мистецтва 

20.09.2017 Рощак Ю.В.   

 - вчителів художньої культури 19.09.2017 Рощак Ю.В.   

 -вихователів ДНЗ 29.09.2017 Павленко М.О. 
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 - початкових класів 

 

26.09.2017 Стасовська О.М.  

 - початкових класів 

-  

28.09.2017 Стасовська О.М.  

 - початкових класів 

-  

19.09.2017 Стасовська О.М.  

 - початкових класів 

-  

21.09.2017 Стасовська О.М.  

 -заступників директорів з 

виховної роботи, педагогів-

організаторів, класних 

керівників. 

14.09.2017 Кішінець О.А  

2 Районні методичні об’єднання: 

 

 -завідуючих ДНЗ 

 

21.09.2017 Павленко М.О.  

 -заступників директорів з 

виховної роботи, педагогів-

організаторів, класних 

керівників. 

22.09.2017 Кішінець О.А.  

 - бібліотекарів 20.09.2017 Осадча Л.М.  

 - адміністраторів шкільних 

веб-сайтів   

26.09.2017 Пентова А.А., 

Джувага Б.О. 

 

 - керівників МАН 21.09.2017 Білокінь В. В.  

3 Школа молодого вчителя:    

 - практичних психологів та 

соціальних педагогів 

20.09.2017 Кішінець О.А.  

 - вчителів математики, 

інформатики, фізики 

05.09.2017 Пентова А.А.  

 - історії 27.09.2017 Осадча Л.М.  

4 Майстер-класи    

 Майстер-клас для вчителів 

інформатики: «Методика 

викладання теми «Основи 

алгоритмізації та 

програмування» в 9 класі» 

28.09.2017 Пентова А.А.  

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Жовтень 2017 року 

№ 

п/п 

Зміст Терміни Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Районне свято до  Дня 

працівників освіти. 

28.09.2017 Методисти РМК  

2 Перший етап Всеукраїнських 

предметних олімпіад. 

 

02.10-

31.10.2017 

Сідокур С.І., 

методисти РМК  
 

 Конкурс М.Остроградського  Пентова А.А.  

3 Районні методичні об’єднання вчителів: 30.10.2017-03.11.2017 

 - хімії  

 

30.10.2017 Гришко В.Я.  

 ІМН вчителів математики – 

координаторів конкурсу 

«Кенгуру» 

 

30.10.2017 Пентова А.А. 

 
 

 - вчителів математики 30.10.2017 Пентова А.А.  

 - біології 

 

30.10.2017 Гришко В.Я.  

 - географії 31.10.2017 Гришко В.Я.  

 - основ здоров’я 31.10.2017 Гришко В.Я.  

 

 

- керівників МАН 31.10.2017 Білокінь В. В.  

 - трудового навчання 26.10.2017 Голуб О.С.  

 

 - фізичної культури 

 

27.10.2017 Голуб О.С.  

 - вчителів  початкових класів 

(1 клас) 

31.10.2017 Стасовська О.М.  

 -музичних керівників ДНЗ 25.10.2017 Павленко М.О.  

 -вихователів ДНЗ 31.10.2017 Павленко М.О.  

 - - образотворчого мистецтва 31.10.2017 Рощак Ю.В.  

 - - фізики 02.11.2017 Пентова А.А.  

 - практичних психологів та 

соціальних педагогів 

 

04.10.2017 Кішінець О.А.  

 - української мови та 

літератури 

31.10.2017 Остапенко Л.Ю.  

 - історії і правознавства 25.10.2017 Осадча Л. М.  
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4 Засідання творчих груп вчителів: 

 -хімії 30.10.2017 Гришко В.Я.  

 - - образотворчого мистецтва 31.10.2017 Рощак Ю.В.  

 - початкових класів 30.10.2017 Стасовська О.М.  

 - початкових класів 30.10.2017 Стасовська О.М.  

 -вихователів ДНЗ 

 

19.10.2017 Павленко М.О.  

 -вихователів ДНЗ 20.10.2017 Павленко М.О.  

5 Засідання школи молодого вчителя: 

 початкових класів 31.10.2017 Стасовська О.М.  

6 Майстер-класи    

 

Листопад 2017 року 

 

№ 

п/п 

Зміст Термін Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 II тур Всеукраїнських 

олімпіад. 

 

04.11-17.11.2017 Сідокур С.І., 

методисти РМК 

 

 

2 Районний конкурс 

“Учитель року”:  

 

01.11-03.11.2017 Сідокур С.І., 

методисти РМК 

 

 

3 ІІ етап  Міжнародного 

конкурсу з української 

мови ім. Петра Яцика 

25.11.2017  

Остапенко Л.Ю. 
 

 ІІ етап Міжнародного 

мовно-літературного 

конкурсу імені Тараса 

Шевченка 

04.11.2017 Остапенко Л.Ю  

4 Засідання творчих груп: 

 - іноземної мови 17.11.2017 Остапенко Л.Ю  

 -зарубіжної  літератури  24.11.2017 Остапенко Л.Ю  

 - української мови та 

літератури 

03.11.2017 Остапенко Л.Ю.  

 -історії і праознавства 15.11.2017 Осадча  Л. М.  

 - географії 03.11.2017 Гришко В.Я.  

 - заступників директорів 

з виховної роботи, 

педагогів-організаторів, 

класних керівників. 

15.11.2017 Кішінець О.А  

 - інформатики 23.11.2017 Пентова А.А.  
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 - математики 21.11.2017 Пентова А.А.  

 - фізики 02.11.2017 Пентова А.А.  

 - вихователів ДНЗ 01.11.2017 Павленко М.О.  

 - - художньої культури 01.11.2017 Рощак Ю.В.  

 - - музичного мистецтва 02.11.2017 Рощак Ю.В.  

 - початкових класів 02.11.2017 Стасовська 

О.М. 

 

 - початкових класів 02.11.2017 Стасовська 

О.М. 
 

5 Районні методичні об’єднання:  

  - історії 03.11.2017 Осадча Л.М.  

 - економіки  02.11.2017 Білокінь В. В.  

 -іноземної мови 01.11.2017 Остапенко Л.Ю.  

 - зарубіжної літератури 02.11.2017 Остапенко Л.Ю.  

 -інформатики 03.11.2017 Пентова А.А.  

 - - художньої культури 01.11.2017 Рощак Ю.В.  

 - - музичного мистецтва 02.11.2017 Рощак Ю.В.  

 - - вихователів ГПД 01.11.2017 Стасовська 

О.М. 
 

 - вчителів початкових 

класів (1-4 клас) 

03.11.2017 Стасовська 

О.М. 

 

 - вчителів трудового 

навчання 

17.11.2017 Голуб О.С.  

 -вчителів фізичної 

культури та захисту 

Вітчизни 

 

24.11.2017 Голуб О.С.  

 -завідувачів ДНЗ 30.11.2017 Павленко М.О.  

6 Навчально-методична 

нарада відповідальних за 

ЗНО  

23.11.2017 Білокінь В. В.  

7 Семінар практичних 

психологів: «Психолого-

педагогічний супровід 

дітей з особливими 

освітніми потребами». 

 

22.11.2017 Кішінець О.А.  

 Семінар шкільних 

бібліотекарів 

 

03.11.2017 Осадча Л.М.  
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8 Засідання школи молодого вчителя: 

 - практичних психологів 

та соціальних педагогів 

29.11.2017 Кішінець О.А.  

 - вчителів історії 22.11.2017 Осадча Л.М.  

9 Майстер-класи    

 Майстер-клас для 

вихователів ДНЗ  

15.11.2017 Павленко М.О.  

 

Грудень 2017 року 

№ 

п/п 

Зміст Терміни Відповідальні Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 Конкурс-захист  науково-

дослідницьких робіт 

учнів-членів районного 

наукового товариства 

МАН України  

05.12, 

07.12, 

12.12, 

14.12.2017 

Білокінь В.В   

2 Районні методичні об’єднання:  

 - історії 15.12.2017 Осадча  Л.  М.   

 -вихователів ДНЗ 08.12.2017 Павленко М.О.  

 -музичних керівників 14.11.2017 Павленко М.О.  

 -завідуючих ДНЗ 20.12.2017 ПавленкоМ.О.  

 -заступників директорів з 

виховної роботи, 

педагогів-організаторів, 

класних керівників. 

21.12.2017р  Кішінець О.А  

 -вчителів початкових 

класів (2 клас) 

25.12.2017 Стасовська 

О.М. 

 

 -вчителів початкових 

класів (3 клас) 

26.12.2017 Стасовська 

О.М. 

 

 -вихователів ГПД 28.12.2017 Стасовська 

О.М. 

 

3 Нарада практичних 

психологів (Звітність за І 

півріччя) 

27.12.2017 Кішінець О.А.  

4 Засідання творчих груп: 

 - біології  12.12.2017 Гришко В.Я.  

 - вихователів ДНЗ 15.12.2017 Павленко М.О.  

 - вчителів фізичної 

культури 

15.12.2017 Голуб О.С.   

 - вчителів початкових 

класів (№ 1-2) 

19.12.2017 Стасовська 

О.М. 
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 - вчителів початкових 

класів (№ 3-4) 

21.12.2017 Стасовська 

О.М. 

 

 -практичних психологів 

та соціальних педагогів 

20.12.2017 Кішінець О.А  

 -     

5 Засідання школи молодого вчителя: 

 -початкових класів 27.12.2017 Стасовська 

О.М. 

 

 -вчителів фізики, 

інформатики, математики 

26.12.2017 Пентова А.А.  

6 Засідання експертної 

комісії 

20.12.2017 Кішінець О.А.  

 

Січень 2018 року  

 

№ 

п/п 

Зміст Терміни Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Районні методичні об’єднання: 

 - трудового 

навчання, креслення 

та технологій 

26.01.2018 Голуб О.С.  

 - бібліотекарів 17.01.2018 Осадча Л.М.  

 - економіки 11.01.2018 Білокінь В. В.  

 -практичних 

психологів  та 

соціальних педагогів 

10.01.2018 Кішінець О.А.  

 

 

- вчителів музичного 

мистецтва 

09.01.2018 Рощак Ю.В.  

 - вчителів образо-

творчого мистецтва 

10.01.2018 Рощак Ю.В.  

 - - вчителів художньої 

культури 

11.01.2018 Рощак Ю.В.  

 -зарубіжної 

літератури  

03.01.2018 Остапенко Л.Ю.  

 -української мови та 

літератури 

09.01.2018 Остапенко Л.Ю.  

 -іноземної мови 10.01.2018 Остапенко Л.Ю.  

 - основ здоров’я 10.01.2018 Гришко В.Я.  

 

 

- -біології 09.01.2018 Гришко В.Я.  

 -музичних керівників 

ДНЗ 

 

10.01.2018 Павленко М.О. 
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 - вчителів фізики  04.01.2018 Пентова А.А.  

 - вчителів 

математики 

10.01.2018 Пентова А.А.  

 - вчителів 

інформатики 

12.01.2018 Пентова А.А.  

2 Засідання творчих груп: 

 

 - вихователів ДНЗ 

 

23.01.2018 Павленко М.О. 

 

 

 

 - вихователів ДНЗ 25.01.2018 Павленко М.О.  

 - вихователів ДНЗ 09.01.2018 Павленко М.О.  

 -української мови та 

літератури 

09.01.2018 Остапенко Л.Ю.  

 

 

 -зарубіжної 

літератури  

11.01.2018 Остапенко Л.Ю.  

 - вчителів фізики 09.01.2018 Пентова А.А.  

 - вчителів 

математики 

25.01.2018 Пентова А.А.  

3 Семінар 
відповідальних за 

ЗНО 

25.01.2018 Білокінь В. В.  

4 Засідання школи молодого вчителя: 

 ШМС – практичних 

психологів. 

 

12.01.2018 Кішінець О.А.  

 

Лютий 2018 року 

№ 

п/п 

Зміст Терміни Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Районні методичні об’єднання: 

                            -вихователів ДНЗ 27.02.2018 Павленко М.О.  

 -музичних 

керівників 

16.02.2018 Павленко М.О.  

 -завідуючих ДНЗ 15.02.2018 Павленко М.О.  

     

2 Засідання творчих груп: 

 - історії 07.02.2018 Осадча Л.М.  

 - музичного 

мистецтва 

06.02.2018 Рощак Ю.В.  

 - - образотворчого 08.02.2018 Рощак Ю.В.  
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Березень 2018 року 26.03-30.03 

мистецтва 

 - - художньої 

культури 

15.02.2018 Рощак Ю.В.  

 - -початкових класів 

(1-2) 

13.02.2018 Стасовська О.М.  

 - -початкових класів 

(3-4) 

20.02.2018 Стасовська О.М.  

 -заступників 

директорів з 

виховної роботи, 

педагогів-

організаторів, 

класних керівників 

14.02.2018 Кішінець О.А  

 -практичних 

психологів та 

соціальних 

педагогів 

07.02.2018  Кішінець О.А  

 - іноземної мови 16.02.2018 Остапенко Л.Ю.  

 

 - інформатики 22.02.2018 Пентова А.А.  

3 Засідання школи молодого вчителя: 

 -історії 21.02.2018 Осадча Л.М.  

 -початкових класів 22.02.2018 Стасовська О.М.  

 - вчителів фізики, 

інформатики, 

математики 

20.02.2017 Пентова А.А.  

№ 

п/п 

Зміст Терміни Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 
Тижні-звіти 

педагогічної 

творчості  вчителів,  

які атестуються 

Протягом місяця Методисти РМК  

2 
Районний чемпіонат 

з економіки «Крок 

до бізнесу» 

 

Протягом місяця 

 

Білокінь В. В. 

 

 
Інструктивні 

заняття з 

педагогічними 

22.03.2018 Білокінь В.В.  
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працівниками, 

залученими до 

роботи на ПТ 

3 Районні методичні об’єднання: 

 

 -вчителів 

початкових класів 

(1-4) 

30.03.2018 Стасовська О.М. 

 

 

 -вчителів 

початкових класів 

(4 клас), завідуючих 

ПШ І ст.. 

27.03.2018 Стасовська О.М. 

 

 

 -вихователів ГПД 28.03.2018 Стасовська О.М. 

 

 

 -фізичної культури,  

захисту Вітчизни 

23.03.2018 Голуб О.С.  

 - вчителів фізики  28.03.2018 Пентова А.А.  

 - вчителів 

математики 

28.03.2018 Пентова А.А.  

 - вчителів 

інформатики 

30.03.2018 Пентова А.А.  

 -практичних 

психологів  та 

соціальних 

педагогів 

14.03.2018 Кішінець О.А., 

 

 

 -заступників 

директорів з 

виховної роботи, 

педагогів-

організаторів, 

класних керівників 

21.03.2018 Кішінець О.А  

 - вчителів музичного 

мистецтва 

27.03.2018 Рощак Ю.В.  

 -вчителів образо-

творчого мистецтва 

28.03.2018 Рощак Ю.В.  

 - вчителів художньої 

культури 

29.03.2018 Рощак Ю.В.  

 - української мови та 

літератури 

27.03.2018 Остапенко Л.Ю.  

 - іноземної мови 

 

28.03.2018 Остапенко Л.Ю.  

 - зарубіжної 

літератури 

 

29.03.2018 Остапенко Л.Ю.  
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Квітень 2018 року  

4 Засідання творчих груп: 

 -вчителів 

математики 

28.03.2018 Пентова А.А.  

 -вчителів фізики 13.03.2018 Пентова А.А.  

 -української мови та 

літератури 

27.03.2018 Остапенко Л.Ю.  

 - зарубіжної 

літератури 

29.03.2018 Остапенко Л.Ю.  

 -вихователів ДНЗ  

 

23.03.2018 Павленко М.О. 

 

 

 

 - початкових класів 

(1-2) 

26.03.2018 Стасовська О.М.  

 - початкових 

класів(3-4) 

29.03.2018 Стасовська О.М.  

     

5 Засідання школи молодого вчителя: 

 ШМС – практичних 

психологів 

28.03.2018 Кішінець О.А.  

 початкових класів 28.03.2018 Стасовська О.М.  

 Педагогічні 

каруселі 

28.03.2018 Павленко М.О.  

 Майстер-класи    

 Майстер-клас 30.03.2018 Павленко М.О.  

№ 

п/п 

Зміст Терміни Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Районні методичні об’єднання: 

 - завідуючих ДНЗ 

- музичних 

керівників ДНЗ  

20.04.2018 

 

10.04.2018 

Павленко М.О. 

Павленко М.О. 

 

 

 практичних 

психологів та 

соціальних 

педагогів 

11.04.2018 Кішінець О.А.  

 - історії  18.04.2018 Осадча Л.М.    

 -економіки 05.04.2018 Білокінь В.В.  

 -заступників 

директорів з 

виховної роботи, 

педагогів-

організаторів, 

18.04.2018 Кішінець О.А  
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Травень 2018 року 

класних керівників 

2 Засідання творчих груп: 

 - вчителів трудового 

навчання 

20.04.2018 Голуб О.С.  

 - вчителів іноземної 

мови 

27.04.2018 Остапенко Л.Ю.  

 - практичних 

психологів 

25.04.2018 Кішінець О.А.  

 -заступників 

директорів з 

виховної роботи, 

педагогів-

організаторів, 

класних керівників 

04.04.2018 Кішінець О.А  

 -  вчителів 

інформатики 

24.04.2018 Пентова А.А. 

 

 

 - вчителів музичного 

мистецтва 

18.04.2018 Рощак Ю.В.  

 - вчителів образо-

творчого мистецтва 

19.04.2018 Рощак Ю.В.  

 - вчителів художньої 

культури 

20.04.2018 Рощак Ю.В.  

 -вчителів 

початкових класів 

24.04.2018 Стасовська О.М.  

 -вчителів 

початкових класів 

26.04.2018 Стасовська О.М.  

3 Підсумкове 

засідання 

атестаційної комісії 

ІІ рівня 

04.04.2018 Оніпко О.В. 

члени 

атестаційної 

комісії 

 

4 Засідання школи молодого вчителя: 

 ШМВ 

- історії  

 

06.04.2018 

 

Осадча Л.М. 

 

 -початкових класів 19.04.2018 Стасовська О.М.  

№ 

п/п 

Зміст  Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Свято останнього дзвоника 

в ЗОШ району. 

25.05.2018 Кішінець О.А.  

 Свято випуску дітей до 

школи 

За окремим 

графіком 

Павленко М.О.  
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Червень 2018 року 

 Нарада завідуючих ДНЗ по 

оздоровленню 

18.05.2018 Павленко М.О.  

2 Районні методичні об’єднання: 

 -заступників директорів з 

виховної роботи, 

педагогів-організаторів, 

класних керівників 

03.05.2018 Кішінець О.А  

 -вихователів ДНЗ 11.05.2018 Павленко М.О.  

4 Засідання районної комісії 

за підсумках стажування 

молодих спеціалістів 

21.05.2018 Оніпко О.В. 

Члени комісії по 

стажуванню 

 

5 Нарада  практичних 

психологів. Здача річного 

звіту 

16.05.2018 Кішінець О.А.  

 Нарада бібліотекарів з 

питань проведення 

інвентаризації 

бібліотечних фондів 

16.05.2018 Осадча Л.М.  

 - Адміністратори веб-

сайтів ЗНЗ 

17.05.2018 Пентова А.А.  

6 Засідання школи молодого вчителя: 

 ШМВ вчителів 

інформатики, математики, 

фізики 

04.05.2018 Пентова А.А.  

7 Засідання творчих груп: 

 - історії і правознавства  11.05.2018 Осадча  Л.М.  

 -вихователів ДНЗ 15.05.2018 Павленко М.О.  

№ 

п/п 

Зміст Термін Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Організація та контроль 

за проведенням 

Державної підсумкової  

атестації 

01.06-01.07 Сідокур С.І., 

методисти 

 

 

2 Організація та контроль 

за проведенням 

оздоровчого періоду в 

навчальних закладах 

01.06-01.08 Павленко М.О.  

3 Проведення районного 

свята до Дня захисту 

дітей 

01.06.2017 Кішінець О.А., 

Білокінь В.В. 
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VIII. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ (САМООСВІТНЯ 

ДІЯЛЬНІСТЬ) ПРАЦІВНИКІВ РМК 

№ Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

Тема напрямку 

діяльності, проблеми, 

наукового дослідження  

щодо підвищення 

кваліфікації 

Термін 

роботи 

Очікувані 

результати 

роботи 

1 Сідокур С.І. «Мережева взаємодія як 

вектор управлінської 

діяльності» 

 

 

 

2017-

2019р.р. 

Підвищення рівня 

професійної 

компетентності 

адміністрації ЗНЗ 

 

 

 

2 Стасовська 

О.М.  

«Впровадження 

компетентнісного підходу 

шляхом міжпредметної 

інтеграції в початковій 

школі» 

2017-

2021рр. 

Забезпечення 

якісного 

впровадження 

компетентнісного 

підходу шляхом 

міжпредметної 

інтеграції в 

початковій школі 

3 Кішінець О.А. «Використання  

інноваційних технологій і 

сучасних форм організації 

навчально-виховного 

процесу»  

2017-

2020р 

Підвищення 

професійної 

майстерності та 

творчої активності 

вчителів при 

організації 

навчально-

виховного 

процесу у 

навальному 

закладі 

4 Осадча Л.М. «Використання сучасних 

освітніх методів та 

технологій в процесі  

викладання суспільних 

дисциплін» 

2017-

2019 

р.р. 

Підвищення 

професійної  

майстерності 

учителів  

суспільних 

дисциплін  

5 Остапенко 

Л.Ю. 

«Формування 

інформаційно-

комунікаційної 

компетентності учителя-

словесника Нової 

2017-

2019рр. 

Підвищення 

фахової 

майстерності 

учителів 

української мови 
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Української школи» та літератури, 

іноземної мови, 

зарубіжної 

літератури 

6 Рощак Ю.В. «Впровадження нового 

Державного стандарту 

базової і повної загальної 

середньої освіти на уроках 

мистецьких дисциплін» 

2014-

2018 

р.р. 

Забезпечення 
якісних освітніх 
послуг згідно з 
новою програмою 
для 5-9 класів 
«Мистецтво» 

7 Пентова А.А. «Впровадження нового 

Державного стандарту 

базової навчальної 

програми з інформатики» 

 

 

2014-

2018 

р.р. 

Забезпечення 

якісного 

впровадження  

нового  

Державного 

стандарту з 

інформатики. 

9 Марчук Н.В. 

 

«Моніторингові 

дослідження як 

інформаційна база в 

системі управління якістю 

освіти»  

2017-

2020 

Проведення 

моніторингових 

досліджень з 

метою підвищення 

якості освітніх 

послуг 

10 Павленко М.О. «Використання 

нетрадиційних форм і 

методів у роботі з 

молодими  вихователями» 

2014-

2016 

р.р. 

Підвищення 

професійної 

майстерності 

молодих 

педагогів-

дошкільників 

11 Гришко В.Я. 

 

«Використання 

нетрадиційних методів 

навчання на уроках 

природничих дисциплін» 

2014-

2018 

р.р. 

Підвищення 

фахового рівня 

вчителів 

природничих 

дисциплін 

12 Голуб О.С. «Методика навчання 

ігровим видам спорту у 

загальноосвітньому 

навчальному закладі» 

 

2017-

2019 рр. 

 Підвищення 

фахового рівня 

вчителів фізичної 

культури 

13 Білокінь В.В. «Формування 

інформаційно-

комунікаційної 

компетентності учителя 

економіки, наукового 

керівника»  

2017-

2020 рр. 

Підвищення 

фахового рівня 

учителів району 
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ІХ. Узагальнені дані підготовки матеріалів та проведення  заходів 

 у 2017-2018 н.р. 
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Сідокур С.І. 74 2   3  2 6 2 1  1 1 5 2 

Гришко В.Я. 86 4 4 4 1 7 2  5 5 4 - 4 7  

Голуб О.С.  104 10 4 24 - 1 5 - 12 4 - 1 7 1 1 

Пентова 

А.А. 

98 15 3 6 1 1   4 3  - 4 1  

Марчук Н.В. 46     1  5   2 1 3 2 3 

Стасовська 

О.М. 

130 5 4 - - 5 1 5 5 4 - 1 4 5 - 

Білокінь В. 

В.  

112 8 - 3 - 1 1 - 5 1 5 1 11 2 - 

Кішінець 

О.А. 

103 4 1 - - 2 1 3 4 1 1 6 10 3 3 

Рощак Ю.В. 70 12 3 3 - 1 - - 3 3 4 - 4 1 - 

Осадча Л.М. 80 7 1 4  1   3 1 2  7 1 3 

Остапенко 

Л.Ю. 

144 9 1 5 - 9 3 3 3 2 - - 10 9 - 

 Павленко 

М.О. 

132 3 4 2 - 1 1 5 1 3 2 1 4 3 1 

 

 

14 Оніпко О.В. Психологічний аспект 

роботи з молодими 

спеціалістами при відборі 

педагогічних кадрів 

2016-

2018 рр. 

Підвищення 

ефективності 

роботи 
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X. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Графік 

курсової перепідготовки працівників РМК  

 

№

 

з/

п 

Прізвище, ім’я, по-

батькові 

працівника 

Категорія, за 

якою 

пропонуєтьс

я підвищити 

кваліфікацію 

 

Термін 

останньог

о 

підвищен

ня 

кваліфіка

ції 

Останній 

рік 

атестації 

Замовленн

я на 

проходжен

ня курсів у 

ЦІППО 

1 

Голуб Олександр 

Сергійович 

Методисти 

районних 

(міських) 

методичних 

кабінетів з 

основ  

здоров’я і 

фізичної 

культури 

2012 2013 2018 

2 
Остапенко 

Людмила Юріївна 
 

2010 2011 2018 

3 

Осадча Леся 

Миколаївна  

Методисти 

районних 

(міських) 

методичних 

кабінетів 

(історія та 

право) 

2012 2013 2018 
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ХI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

п/

п 

Зміст роботи Терміни 

виконання 

Відповідальні 

1 Скласти кошторис на 2018 рік. до 01.11 Сідокур С.І. 

2 
Провести тарифікацію методистів на 2017-

2018 н. р. 
до 06.09  

Сідокур С.І.,  

Оніпко О.В. 

3 
Провести інвентаризацію матеріальних 

цінностей методкабінету. 
до 04.10  

Сідокур С.І., 

БЗ КО 

МСЦОЗО 

4 Провести підписку періодичних видань. 
Вересень, 

грудень  
Осадча Л.М. 

5 Проводити закупівлю канцтоварів. постійно Сідокур С.І. 

6 
Проводити заправку та реставрацію 

картриджів.  

протягом 

року  

Сідокур С.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


