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Вступ 

Аналіз методичної роботи у 2015/2016 навчальному році. 

Цільові завдання 

Науково-методична робота 

Підсумки роботи над науково-методичною проблемою 

Протягом 2015-2016 навчального року методичний кабінет та педагогічні 

колективи працювали над реалізацією ІІ етапу науково-методичної проблеми 

«Формування дослідницьких компетентностей учасників навчально-виховного 

процесу». З метою науково-методичного забезпечення управлінської діяльності 

з керівними кадрами навчальних закладів Полтавського району у 2015/2016 

навчальному році проведено на базі Головачанського НВК семінар-практикум 

для заступників директорів з НВР навчальних закладів Полтавського району з 

теми "Реалізація педагогічної проблеми як дослідницька діяльність вчителя". З 

проблематики семінару видано збірку матеріалів та поширено серед навчальних 

закладів. Проведено семінар-нараду для заступників директорів з навчально-

виховної роботи Полтавського району з теми «Новітні тенденції сучасної 

шкільної освіти». Проблемним було питання “Використання цифрових 

технологій у навчально-виховному процесі”. Учасникам семінару презентовано 

сайт Полтавського районного методичного кабінету, предметні блоги та сайти 

методистів. Проведено майстер-клас щодо застосування додатків-Google в 

управлінській діяльності адміністрації закладу.   

З метою реалізації науково-методичної проблеми РМК «Формування 

дослідницьких компетентностей учасників навчально-виховного процесу» 

завершено ІІ етап роботи, протягом якого на нараді завідуючих дошкільних 

навчальних закладів району (методист Павленко М.О.)  поглиблено 

опрацьовано  матеріали щодо моніторингу засвоєння знань дітей дошкільного 

віку за кваліметричною моделлю, проведено засідання «круглого столу» на 

тему «Впровадження інноваційних технологій як засіб соціалізації дитини 

дошкільного віку» та семінар-практикум «Формування у педагогічних 

працівників дошкільних навчальних закладів мотивації до інтерактивних 

технологій у роботі з дітьми». 

         З досвіду роботи надано узагальнену інформацію для опрацювання теми: 

*керівником дошкільного підрозділу «Ромашка» Божківського НВК Скрипник 

Т.І. «Використання інноваційних технологій у роботі з батьками дітей 

дошкільного віку», де розкрито сутність сучасних форм співпраці з родиною в 

напрямку пріоритетності родинного виховання, надано консультації, а також  

проілюстровано домашні тренінги, спільні з батьками свята та розваги, адже  

синтез зусиль, думок та дієвих заходів допомагає  батькам краще зрозуміти всі 

потреби і можливості своєї дитини, підіймає на більш високий рівень 

батьківсько-педагогічну майстерність.  

* добірка практичних матеріалів з безпеки життєдіяльності дітей дошкільного 

віку завідуючої Абазівського дошкільного навчального закладу «Світанок» 

Шпигун І.М. щодо розвитку життєвої компетентності дошкільника у 
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дошкільному навчальному закладі та у суспільному житті в оновленому 

форматі, що обґрунтовується позицією, прикладами та висновками. 

         Зазначені наробки можуть слугувати навчальним матеріалом для інших 

дошкільних навчальних закладів району та наступним щаблем для подальшої 

роботи (на ІІІ етапі, заключному) над вирішенням проблеми. 

У 2015-2016 н.р. члени методичного об’єднання учителів початкових 

класів (методист Стасовська О.М.) працювали над ІІ етапом науково-

методичної проблеми «Формування творчої особистості молодшого школяра 

шляхом залучення його до групової роботи та дослідницької діяльності». 

Відбулися спільні засідання школи молодого вчителя та школи педагогічної 

майстерності. Своїми уміннями, надбаннями та досягненнями у інноваційній 

діяльності ділилися учителі початкових класів, що може слугувати навчальним 

матеріалом для інших вчителів району:  

Передерій Т. В. (Калашниківський НВК) з проблеми «Упровадження 

нового змісту навчання математики  у початковій школі  в підручнику 

Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.»; 

Бондаренко Н.В. (Калашниківський НВК) «Застосування методів 

інтерактивного навчання для вдосконалення навичок усного та писемного 

мовлення»; 

Карнаух О.П. (Степненський НВК) «Активізація пізнавальної діяльності 

учнів шляхом використання методів ейдетики  на уроках в початковій школі»; 

Сеннікова В.В., Бернат Л.М. (Супрунівський НВК) «Використання 

інтерактивних методів навчання на уроках у початкових класах з метою 

формування дослідницьких умінь та навичок учнів».   

Члени районного методичного об’єднання учителів математики 

(методист Бовсуновська Н.І.) працювали над вирішенням науково-методичної 

проблеми «Організація навчально-виховного процесу на основі 

компетентнісного підходу в освіті під час впровадження нового змісту базової 

загальної середньої освіти». Було проведено два районні методичні об’єднання 

учителів математики, семінар на тему «Розв’язування компетентнісних задач на 

уроках математики як засіб впровадження компетентнісного підходу в світлі 

впровадження  нового стандарту загальної середньої освіти». 

З доповідями виступили Ткач Л.М. «Компетентнісний підхід на уроках 

математики», Шубіна І.Г. «Технологія побудови продуктивного  уроку 

математики», майстер-клас з постановки та розв’язування компетентнісних 

задач провела Бовсуновська Н.І. 

Члени методичного об’єднання вчителів фізики працювали над 

вирішенням науково-методичної проблеми «Розвиток професійної 

компетентності учителя фізики як умова підвищення якості освіти через 

впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес, формування 

життєвих компетентностей учнів». Було проведено  районне методичне 

об’єднання вчителів, два семінари на тему «Застосування проектної технології 

на уроках фізики за новим освітнім стандартом», «Розв’язування   

компетентнісних задач на уроках фізики як засіб впровадження 



6 

 

компетентнісного підходу в світлі впровадження  нового стандарту загальної 

середньої освіти». 

З доповіддю виступили Білокінь М.В. «Проектна технологія на уроках 

фізики», Усенко О.А. «Методика і технологія організації проектної діяльності 

на уроках фізики у 7 класі». Майстер-класи з проектної діяльності та  з 

постановки та розв’язування компетентнісних задач провела Бовсуновська Н.І. 

Члени методичного об’єднання вчителів інформатики працювали над 

вирішенням науково-методичної проблеми «Підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу шляхом впровадження освітніх інноваційних 

технологій навчання». Було проведено два  районні методичні об’єднання 

вчителів, один семінар  на  тему «Розв’язування   компетентнісних задач на 

уроках інформатики як засіб впровадження компетентнісного підходу в світлі 

впровадження  нового стандарту загальної середньої освіти». 

З доповіддю виступили Кузнецова Т.О. «Технологія і методика 

постановки компетентнісної задачі при вивченні інформатики», Заєць Ю.А. 

«Міжпредметні зв’язки при розв’язуванні компетентнісних задач на уроках 

інформатики та фізики».  

Організовано зустріч з вчителями математики, фізики та інформатики, 

які працюють в школі менше 8 років на тему «Розвиток творчого мислення 

учнів на уроках фізико-математичних дисциплін», проведено два майстер-

класи  «Середовище програмування Скретч»  та «Безпечна робота в мережі 

Інтернет. Фільтри та брандмауери»,  проведено ряд індивідуальних 

консультацій. 

Члени методичного об’єднання шкільних бібіліотекарів працювали над 

вирішенням науково-методичної проблеми «Розвиток професійної 

компетентності шкільних бібліотекарів в умовах впровадження сучасних 

інноваційних технологій». Було проведено семінар з теми «Розвиток 

професійної компетентності шкільних бібліотекарів». З доповідями виступили 

Боярська С.А. «Професійні компетентності шкільних бібліотекарів», Корба 

О.М. «Співпраця вчителів-предметників з шкільним бібліотекарем», Приходько 

Н.І. «Шкільна бібліотека – інформаційний центр школи». 

З 2014 року вчителі природничого циклу Полтавського району 

(методист Гришко В.Я.) працюють над проблемою «Формування 

дослідницьких компетентностей учасників навчально-виховного процесу».  

У 2016 – 2017 н. р. планується узагальнити досвід учителів природничого 

циклу Полтавського району, а саме створити картотеку ППД учителів  та 

видати методичний посібник «Розвиток професійних компетентностей учителя 

як умова підвищення якості освіти».  

Реалізація науково-методичної проблеми з учителями історії та 

правознавства (методист Важеніна І.Л.) здійснювалася відповідно до плану 

роботи та втілювалася у різних формах:  

колективних: психолого-педагогічний семінар «Інноваційний пошук 

учителя історії. Осмислення уроку як результат застосування інноваційних 

педтехнологій», практичний семінар «Від компетентного та творчого вчителя 
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до компетентного та творчого випускника школи», фестиваль педагогічних  

ідей «Упровадження креативних освітніх технологій на уроках історії»; 

          інтерактивних формах групової роботи: проведення майстер-класу для 

молодих вчителів району «Розвиток ключових компетенцій і творчості учнів 

через використання новітніх технологій»; засідання круглого столу «Про 

використання інноваційних технологій при вивченні суспільно-гуманітарних  

дисциплін. Обмін досвідом»; майстер-клас членів творчої групи «Від 

компетентного вчителя до компетентного випускника школи»; творчих звітів 

учителів «Творчий пошук шляхів формування високомпетентної та творчої 

особистості»; педагогічних читань «Формування життєвих цінностей творчої 

особистості в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського»; 

          індивідуальних: адресні консультації «Про підготовку та проведення 

шкільного етапу Всекраїнських олімпіад з історії та правознавства»,  «Щодо 

засад діяльності музеїв історичного профілю у навчальних закладах», 

«Організація проведення пошукової роботи на уроках і позаурочний час» та ін. 

     На районних методичних об’єднаннях учителів фізичної культури та 

трудового навчання (методист Голуб О.С.) опрацьовано теми: «Форми 

організації навчально-виховного процесу у спортивних школах» (Голуб О.С. 

РМК), «Фахові інтернет-ресурси вчителів трудового навчання» (Галагуза Н.Ю. 

Супрунівський НВК), «Методика підготовки волейбольної команди» (Голуб 

О.С. РМК), «Техніка «Темарі», як одна із форм організації роботи на уроках 

трудового навчання» (Голуб О.С. РМК). Для учителів було проведено круглий 

стіл з теми «Форми та методи щодо формування професійної компетентності 
вчителів фізичної культури та трудового навчання».  

У 2015-2016 навчальному році на другому етапі реалізації педагогічної 

проблеми району було проведено для вчителів економіки (методист Білокінь 

В.В.) практичне заняття з теми „Критерії створення та оцінювання контрольних 

перевірочних робіт учнів на уроках економіки”, 12.04.2016 на базі 

Мачухівського навчально-виховного комплексу семінар на тему „Методи та 

прийоми формування дослідницьких компетентностей на уроках економіки”. 

У  2015-2016 навчальному році роботу районних методичних об’єднань 

вчителів художньої культури, музичного, образотворчого мистецтв (Рощак 

Ю.В., методист РМК) було спрямовано на реалізацію ІІ етапу науково-

методичної проблеми «Формування дослідницьких компетентностей учасників 

навчально-виховного процесу». З метою формування  професійного 

середовища  для  розвитку професійних педагогічних компетентностей 

учителів художньо-естетичного циклу в рамках засідань РМО проведено 

відкриті уроки, позакласні заходи, організовано виступи  вчителів з досвіду їх роботи,  

ознайомлено з інноваційними художньо-педагогічними технологіями, проведено 

майстер-класи для вчителів:  

музичного мистецтва: 

- «Проектна діяльність на уроках музичного мистецтва» –  Гнатенко І.В., 

учитель музичного мистецтва Щербанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;  

образотворчого мистецтва: 
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- «Чарівні перетворення» (виконання творчого завдання з теми «Ілюзії 

зображень») – Рощак Ю.В., методист РМК;  

- відео майстер-клас  «Інтеграція мистецтв» (фрагмент використання 

творчих завдань з теми «Контраст і нюанс») – з досвіду роботи Кривенко Н.М., 

учителя образотворчого мистецтва та художньої культури Полтавської гімназії 

№13, переможниці обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2015»; 

- «Виготовлення глиняної іграшки  півника-свистунця» –  майстри-

керамісти Державної спеціалізованої  художньої  школи-інтернату  І-ІІІ 

ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» ім. В.Г.Кричевського;   

художньої культури: 

- «Створення акаунта Google у службі Gmail, власних блогів, завантаження 

інформації на Google-диск»  – Рощак Ю.В., методист РМК. 

У рамках районних методичних об’єднань вчителів музичного, 

образотворчого мистецтв, художньої культури проведено семінар з теми 

«Методи та прийоми формування художньо-естетичних компетентностей на 

уроках освітньої галузі «Мистецтво» та художньої культури» (01.04.2016р.). 

Відповідно до плану роботи районного методичного кабінету над 

науково-методичною проблемою «Формування дослідницьких 

компетентностей учасників навчально-виховного процесу» (методист 

Кішінець О.А.) у 2015-2016 навчальному році була спланована робота 

районного методичного об’єднання заступників директорів з виховної роботи, 

педагогів-організаторів, класних керівників.  

Результатами реалізації ІІ етапу стали розроблені методичні рекомендації 

з теми «Підвищення професійної компетентності  заступників директорів   з 

виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників  засобами 

методичної роботи». 

Дієвою формою обміну досвідом стало  проведення та відвідування 

відкритих уроків, відкритих виховних годин, заходів, свят, участь у 

різноманітних конкурсах, семінарах, конференціях. 

У рамках методичного об’єднання психологічна служба району 

(методист Бибич Г.В.)  продовжила працювати над  реалізацією ІІ етапу 

роботи  над науково-методичною проблемою «Формування дослідницьких 

компетентностей учасників навчально-виховного процесу». Результатом 

роботи семінару стала збірка «Моя професія: шлях до успіху» (схвалена 

рішенням науково-методичної ради районного методичного кабінету відділу 

освіти Полтавської РДА, від 22.02.2016 р. протокол №4).  

Організаційно-методичні заходи 

   Протягом 2015 – 2016 навчального року на базі дошкільних 

навчальних установ (методист Павленко М.О.) району працювали 4 творчі 

групи  за напрямками освітніх ліній  Базового компонента дошкільної освіти на 

базі Розсошенського ДНЗ «Зірочка», Копилівського ДНЗ «Ялинка», 

Терешківського ДНЗ «Барвінок», дошкільного підрозділу «Ягідка» 

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

поглиблена робота над Базовим компонентом дошкільної освіти та провідними 

лініями розвитку дитини за Базовою програмою «Українське дошкілля». 

               Подані матеріали  з досвіду роботи творчих груп можна 

використовувати на заняттях при проведенні відкритих заходів та у роботі з 

батьками вихованців. 

               Результати роботи творчої групи на базі Терешківського дошкільного 

навчального закладу «Барвінок» з питань оздоровчої роботи у дошкільному 

навчальному закладі (кер. Німченко М.М.) представлено у брошурі 

«Оптимізація оздоровчої роботи в дошкільному закладі».  

             У 2015-2016 навчальному році було проведено по                                                                                

4 планових засідання кожного районного методичного об’єднання. Робота над 

педагогічними проблемами триває. 

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

необхідність самоосвіти і беруть активну участь у роботі педагогічних зібрань: 

круглих столів, майстер- класів, семінарів-практикумів тощо.  

           Протягом звітного періоду проведено круглий стіл «Впровадження 

інноваційних технологій як засіб соціалізації дитини дошкільного віку» та 

семінар-практикум «Формування у педагогічних працівників дошкільних 

навчальних закладів мотивації до використання інтерактивних технологій у 

роботі з дітьми».  

           Проведено планові майстер-класи з педагогічними працівниками 

дошкільних навчальних закладів: виготовлення магнітів (17.11.2015р. – на базі 

Розсошенського ДНЗ «Зірочка»), солетерапія (23.03.2016р. – на базі 

дошкільного підрозділу Супрунівського НВК), робота над писанкою 

(05.04.2016р. – на базі дошкільного підрозділу Супрунівського НВК).  

Проведено районні виставки робіт: з виготовлення вітальних листівок до 

Різдвяних свят ( 11.12.2015р. – на базі дошкільного підрозділу Степненського 

НВК), «Подарую рукавички Галі, Петрику й Марічці» (17.02.2016р. – на базі 

Розсошенського ДНЗ «Зірочка»). 

У 2015-2016 навчальному році на засіданнях районного методичного 

об’єднання учителів початкових класів (методист Стасовська О.М.)  

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, аналіз використання художньо-

педагогічних технологій на уроках образотворчого мистецтва, 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.  

З метою адаптації молодих педагогів до умов роботи в школі, розширення 

знань про основні вимоги до сучасних уроків, провідні методи навчання дітей 

відбулися  спільні засідання школи молодого вчителя та школи педагогічної 

майстерності. За «круглим столом» розглядали ряд питань: основні дидактичні, 
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психологічні, виховні, гігієнічні вимоги до організації уроків; ознайомилися 

молоді колеги із матеріалами педагогічної міні-виставки: матеріалами 

самоосвіти; зразками написання конспектів; вимогами до ведення та перевірки 

учнівських зошитів з предметів, оформлення практичних робіт.  

Творча група вчителів початкових класів активно працювала над 

інформаційно-методичним забезпеченням учителів з питань змісту і форм 

упровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій, 

освоєння інтерактивних технологій організації навчального процесу. Членами 

творчої групи розроблено систему конспектів уроків на основі використання 

інноваційних педагогічних технологій «Використання здоров’язбережувальних 

технологій на уроках у початковій школі», а також зібрано банк матеріалів на 

допомогу в проведенні позакласних заходів з предметів, видано методичні 

рекомендації для вивчення предметів у початковій школі «Формування 

соціальної компетентності молодших школярів як шлях до активної  життєвої 

позиції». Запропонований  комплекс дидактичних умов формування соціальної 

компетентності в  учнів початкових класів  сприяє розвитку вмінь та навичок, 

пов’язаних  з виконанням різних соціальних ролей, підвищенню  соціальної 

активності  та соціальної  мобільності. 

У 2015-2016 навчальному році було проведено по 2 засідання методичних 

об’єднань учителів математики, фізики та інформатики (методист 

Бовсуновська Н.І.), де розглядалися питання організації навчально-виховного 

процесу, зміни в навчальних програмах в 5-7 класах за новим освітнім 

стандартом, роботи з обдарованими учнями, заповнення шкільної документації, 

особливості проведення олімпіад, ДПА та ЗНО, 4 семінари, що стосувалися 

науково-методичної проблеми відповідного профілю, по 4 засідання творчих 

груп учителів математики, фізики та інформатики, 5 майстер-класів по 

напрацюванню практичних навичок застосування педагогічних технологій, 

навичок програмування , один тренінг спрямований на розвиток інформаційних 

компетентностей педагогів, один круглий стіл і дві інструктивно-методичні 

наради. Творча група вчителів математики розробила «Збірник матеріалів для 

інформаційних лінійок на уроках математики та в позакласній роботі», фізики – 

«Збірник матеріалів для проектної діяльності на уроках фізики та в позакласній 

роботі», інформатики – «Збірник практичних задач  для роботи в середовищі 

програмування Скретч для 7 класу за новим освітнім стандартом».  

У 2015-2016 навчальному році було проведено по 4 засідання методичних 

об’єднань учителів фізичної культури та трудового навчання (методист 

Голуб О.С.), де 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. Також було проведено по 4 засідання творчих груп 

учителів фізичної культури та трудового навчання. Творча група вчителів 

трудового навчання  працювала над проблемою «Техніка «Темарі» на уроках 

трудового навчання». Індивідуально кожним учителем зібрані матеріали з даної 

теми починаючи від виникнення даної техніки та закінчуючи новими 

напрямками. Встановлено основні, важливі технологічні моменти виготовлення 
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виробу та визначено доцільність використання техніки на уроках трудового 

навчання у навчальних закладах району. Розроблено майстер-клас, на основі 

якого можна буде моделювати як різні візерунки так і різні нові форми виробу. 

Творча група вчителів фізичної культури працювала над проблемою «Інновації 

на уроках волейболу». Кожним вчителем індивідуально узагальнений свій 

досвід роботи, свої кращі напрацювання з різними віковими категоріями учнів. 

Опрацьовано кращі тактичні комбінації гри та адаптовано їх до наших 

матеріально-технічних умов і кадрового забезпечення.  

На засіданнях районного методичного учителів історії та правознавства 

(методист Важеніна І.Л.) розглядалися питання науково-методичного 

забезпечення та актуальних проблем викладання курсу історії та правознавства, 

використання інноваційних педагогічних технологій в процесі викладання 

історії та правознавства в школі. Опрацьовано навчальний та науково-

методичний апарат оригінал-макетів підручників з історії України та 

всесвітньої історії для учнів 8 класу, підготовлено рекомендації для подальшого 

використання окремих підручників у роботі вчителів історії району. Упродовж 

навчального року розроблено методичні рекомендації на допомогу вчителям з 

питань підготовки до роботи з обдарованими учнями, поновлено картотеку 

методичної літератури щодо реалізації науково-методичної проблеми, 

поповнено медіатеку та анотований каталог матеріалів передового 

педагогічного досвіду вчителів історії. Результатом роботи творчої групи є 

методичні збірки: «Упровадження креативних освітніх технологій на уроках 

історії при вивченні тем з краєзнавства. Проектуємо успішний урок», «Збірник 

завдань для державної підсумкової атестації з історії України та всесвітньої 

історії для 9 класу». Результативно працює веб-сайт учителів історії та 

правознавства. 

Методистом Гришко В.Я. у 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 жовтні 2015 року на базі 

Тахтаулівського НВК  проведений семінар «Інтеграція знань основ наук у 

викладанні хімії». 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 

2016 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. 

У 2015-2016 навчальному році робота 4 методичних  об’єднань 

заступників директорів  з виховної роботи, педагогів-організаторів, 

класних керівників (методист Кішінець О.А.) була спрямована на 
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удосконалення методичної підготовки, фахової компетентності  класного 

керівника, удосконалення методики проведення виховних та загальношкільних  

заходів. На засіданнях РМО були  обговорені  актуальні питання організації 

виховної роботи закладів району  з урахуванням обласної Концепції виховної 

діяльності загальноосвітніх  навчальних закладів Полтавської області на 2015-

2020 роки (28.08.2015 року на базі Щербанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

застосування нових педагогічних технологій «Презентація програми виховних 

заходів «Творимо разом світ, безпечний для дитини» (здійснення 

просвітницької роботи з батьками ) (04.11.2015р на базі Новоселівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів); рівня організації та ефективності роботи заступника директора з 

виховної роботи, педагога-організатора, класного керівника (17.12.2015 року на 

базі Тростянецького НВК); обмінювались досвідом використання методів 

проектів у системі виховної роботи з національно-патріотичного виховання 

(21.04.2016 року на базі Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів).  

Протягом 2015-2016 навчального року проведено 12 засідань районних 

методичних об’єднань вчителів художньо-естетичного циклу (методист 

Рощак Ю.В.): музичного мистецтва – 4, образотворчого мистецтва – 4, 

художньої культури – 4. Проблеми, над якими працювали методичні 

об’єднання:  

– «Формування предметних компетентностей учнів на уроках музичного 

мистецтва»; 

– «Формування предметних компетентностей учнів на уроках 

образотворчого мистецтва»;  

– «Формування ціннісно-смислових, загальнокультурних, навчально-

пізнавальних та інформаційних компетенцій учнів у процесі опанування 

надбань української та зарубіжної культури». 

 Проведено засідання творчих груп учителів музичного мистецтва – 4, 

образотворчого мистецтва – 4, художньої культури – 4. Проблеми, над якими 

працювали творчі групи:    

– музичного мистецтва – «Використання ІКТ на уроках музичного 

мистецтва у 7 класі»; 

– образотворчого 

мистецтва 

– «Розвиток активної творчої діяльності учнів 

на уроках образотворчого мистецтва 

засобами ІКТ (7 клас)»; 

– художньої культури – «Використання мультимедійних презентацій 

на уроках художньої культури у 10 класі 

(теми: «Театральна культура», 

«Кіномистецтво»). 

Протягом минулого навчального року члени методичного об’єднання 

наукових керівників (методист Білокінь В.В.) продовжили роботу над 

методичною проблемою «Формування науково-дослідницьких 

компетентностей обдарованих учнів шляхом залучення до роботи в МАН 

України».  
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Науково-методичний супровід роботи з обдарованими учнями району 

був спрямований на розвиток дослідницьких компетентностей педагогічних 

працівників навчальних закладів та районного Будинку дитячої та юнацької 

творчості. З цією метою було проведено два засідання РМО наукових 

керівників учнівських дослідницьких робіт, на яких розглядалися особливості 

вибору теми та написання учнівських науково-дослідницьких робіт; вимоги до 

оформлення робіт. Учасники методичного об’єднання мали змогу прослухати 

зразкові виступи учнів, які стали переможцями конкурсу в минулому році та 

отримати методичні рекомендації щодо підготовки учнів до захисту, написання 

контрольних робіт з базової дисципліни. До участі у роботі методичного 

об’єднання залучалися науковці вузів м. Полтави та методисти Полтавського 

територіального відділення МАН України. 

Проведена велика робота щодо забезпечення успішної організації 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчальних 

досягнень кожного випускника району. В кожному навчальному закладі І-ІІІ 

ступенів наказом керівника призначена відповідальна особа за проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань ЗНО в учнівських і 

батьківських колективах. В переважній більшості навчальних закладів ці 

обов’язки покладені на заступника директора з навчально-виховної роботи. У 

цьому навчальному році до обов’язків відповідальних за ЗНО додалося 

зобов’язання формування комплекту реєстраційних документів для реєстрації 

для складання ДПА у форму ЗНО. Завдяки злагодженій роботі методичного 

кабінету, педагогічних колективів і батьків, всі учні 11 класів вчасно 

зареєструвалися для складання ДПА та ЗНО, організовано прибули на пункти 

тестування, не допустили жодного спізнення чи порушення на пунктах 

складання ДПА у формі ЗНО. 

В навчальних закладах району на протязі навчального року 

проводилися предметні консультації для учасників ЗНО. 

Протягом року проведено 4 наради відповідальних за ЗНО в 

навчальних закладах, на яких було детально розглянуто нормативну базу ЗНО 

2016 року, Правила реєстрації осіб, які виявили бажання складати ЗНО в 2016 

році, правила роботи з Програмою реєстрації та надано методичні рекомендації 

щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учнів та їх 

батьків. Всі документи, які розглядалися, а також Програма реєстрації були 

надані навчальним закладам у електронному вигляді.   

Всі учні, їх батьки та випускники минулих років мали змогу отримати 

індивідуальну консультацію з питань ЗНО безпосередньо у районному 

методичному кабінеті. 

У 2015-16 навчальному році члени методичного об’єднання учителів 

економіки продовжили роботу над науково-методичною проблемою 

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування 

економічних та дослідницьких компетентностей учнів».  

На базі Розсошенської гімназії 05.11.2015 було проведено друге 

засідання РМО учителів економіки у формі практичного заняття з теми 

„Критерії створення та оцінювання контрольних перевірочних робіт учнів на 
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уроках економіки”. Учасники засідання удосконалили практичні навики 

створення тестових завдань різних ступенів складності та сформували критерії 

оцінювання різних форм перевірочних завдань з економіки.  

12.04.2016 на базі Мачухівського навчально-виховного комплексу було 

проведено третє засідання РМО у формі семінару на тему „Методи та прийоми 

формування дослідницьких компетентностей на уроках економіки”. Учасники 

семінару мали можливість долучитися до майстер класів учителів економіки 

Божківського НВК Пантюхової Т. М. та Головачанського НВК Шляхової О. П. і 

вдосконалити свою майстерність з розв’язання економічних задач та 

використання сучасних інформаційних технологій, зокрема, створити блог 

учителя. На семінарі підведено підсумки з реалізації завдань роботи над 

науково-методичною проблемою району.  

Психологічною службою (методист Бибич Г.В.) протягом 2015-2016 

навчального року проведено: семінарів – 4, тренінгів - 5 , засідань «круглих 

столів» - 1, майстер-класів - 4 , засідань робочих груп – 3, супервізійних груп - 

3. 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. Для цього на районних методичних об’єднаннях, семінарах, 

тренінгах  розглядався ряд питань з даної проблематики: "Врахування фактору 

мотивації в роботі практичного психолога", "Саморозуміння і рефлексія як 

діяльність самопізнання", "Формування активної позиції практичного 

психолога та соціального педагога щодо реалізації завдань психологічної 

служби", "Особисті кордони  та особистий простір психолога", "Складання 

тренінгів, розвивальних занять, психологічних уроків" та ін. 

 Протягом навчального року психологічна служба району активно брала 

участь у різноманітних заходах, а саме: обласний науково-практичний семінар 

«Особливості складання психокорекційних та розвивальних програм 

працівниками психологічної служби»; регіональний науково-практичний 

семінар «Шляхи реалізації інклюзивного навчання для дітей з особливими 

потребами»; обласний навчальний тренінг «Професійне вдосконалення 

завідувачів та консультантів ПМПК»; круглий стіл «Впровадження медіаосвіти 

у системі роботи навчального закладу»; семінар-практикум «Інноваційні 

підходи впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах»; тренінг курс  

«Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до 

стресу у дітей». 

В цьому році почали частіше відбуватися зустрічі супервізійних груп. 

У 2015-2016 навчальному році психологічна служба району продовжила 

співпрацю з методистами районного методичного кабінету, були проведені  

тренінги:  «Особливості роботи з дітьми з особливими потребами» з молодими 
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вчителями початкової школи; «Формування емоційного благополуччя 

дошкільнят засобами  музейної педагогіки» із завідуючими ДНЗ. 

Проведено експертизу шести  робіт практичних психологів району. 

 

      Олімпіади 

Учнівські предметні олімпіади є своєрідним зрізом результативності 

роботи вчителя не тільки на уроках, а й у позаурочний час.  Аналіз виконаних 

олімпіадних робіт з економіки (методист Білокінь В.В.) свідчить про 

недостатній ріст економічної грамотності учнів та якості виконання 

олімпіадних завдань. Необхідно відзначити, що всі учасники намагалися 

виконати всі запропоновані завдання. Труднощі викликали економічні задачі 

та, частково, тестові завдання, на виконання яких відводиться дуже мало часу – 

всього 45 хв. На відміну від минулих років, учні найкраще справилися з 

творчим завданням.  Визначення переможців і призерів було проведено 

відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади. Учасники, які 

набрали менше третини від максимально можливого результату, не потрапили 

до рейтингової шкали оцінювання.  

Найбільш вагомим здобутком навчального року, що минає є призове ІІІ 

місце в обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки учня 

9 класу Тахтаулівського НВК Гупала Олександра (учитель Клинцов Ю. А.). У 

дев’ятому класі економіка вивчається тільки у варіативній частині. Підготовка 

призера обласного етапу учнівських олімпіад є результатом систематичної 

роботи вчителя з обдарованими учнями в позаурочний час. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи учителів історії (методист 

Важеніна І.Л) є робота з обдарованими учнями. Так у 2015-2016 н.р. у ІІ етапі 

Всеукраїнських олімпіад з історії взяли участь 60 учнів із 24 навчальних 

закладів. Переможців підготували  Великолуг С.В. (Головачанський НВК), 

Важеніна І.Л. Булава І.С., Манохіна І.А. (Розсошенська гімназія), Бєлкіна О.В. 

(Супрунівський  НВК), Кикоть Т.О., (Терешківська ЗОШ), Рябуха Л.М. 

(Мачухівський НВК). 

 Призерами ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з історії стали учениця 10 

класу Головачанського НВК Токар М.  (вчитель Великолуг С.В.), учень 10 

класу Терешківської ЗОШ І-ІІІ ст. Хмелевський Д. (вчитель Кикоть Т.О.).      

Призерами ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з правознавства стали 

чотири учасника: учень 9 класу Терешківської ЗОШ І-ІІІ ст. Набок В. (вчитель 

Ашуркіна І.П.), учень 9 класу Розсошенської гімназії Гавриш В. (вчитель Галь 

С.О.), учениця 10 класу Мачухівського НВК Майоренко В. (вчитель Рябуха 

Л.М.), учениця 11 класу Мачухівського НВК Серажим О. (вчитель Рябуха 

Л.М.). 

Значних успіхів досягли учні у Всеукраїнському конкурсі-захисті 

наукових робіт МАН за ефективної підготовки їх учителями Манохіної І.А. 

(Розсошенська гімназія), Великолуг С.В. (Головачанський НВК), Пантюхової 

Т.М. (Божківський НВК), Колеснікова Л.А. (Тахтаулівський НВК), Мельник 

М.В. (Бричківський НВК). 
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У ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 

(технологій)     (методист    Голуб О.С.) 2015-2016 навчального року високий 

рівень підготовки продемонстрували учні  9 класу Супрунівського НВК 

Симітко Олександр Анатолійович (вчитель Кабак Віталій Олександрович) та 

Черепанова Аліна Володимирівна (вчитель Галагуза Наталія Юріївна). Учні 

посіли треті місця. 

Школярі взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

біології,  хімії,  географії,  екології (методист Гришко В.Я.). Призові місця на 

ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад: 

Екологія – ІІІ м. 11 кл. Божківський НВК; біологія – ІІІ м. 10 кл. Терешківська 

ЗОШ І-ІІІ ст.,  ІІІ м. 11 кл. Мачухівський НВК; географія – І м.11 кл. 

Розсошенська гімназія; хімія – ІІІ м. 9 кл. Тахтаулівський НВК                     

У  ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, 

інформатики, інформаційних технологій та астрономії (методист 

Бовсуновська Н.І.) взяли участь  199 учнів району, з яких 79 стали 

переможцями.  

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської предметної олімпіади з 

інформаційних технологій з чотирьох учасників посіли призові місця: учень 

10 класу Кіровського НВК Звєздін Віктор – ІІІ місце (вчитель Білокінь М.В.) та 

учень 11 класу Розсошенської гімназії Малик Андрій – ІІІ місце (вчитель 

Бовсуновська Н.І.).  

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської предметної олімпіади з 

інформатики призове місце посів  учень 10 класу Супрунівського НВК 

Тютюнник Олександр – ІІ місце (вчитель Кузнецова Т.О.).  

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської предметної олімпіади з 

математики посіли призові місця: учень 7 класу Розсошенської гімназії – 

Норка Олексій Володимирович І місце (вчитель Ткач Л.М..), учень 8 класу 

Розсошенської гімназії Матієнко Андрій Олександрович – ІІІ місце (вчитель 

Зелюк Г.В.), учениця 9 класу Розсошенської гімназії – Визір Ярослава 

Миколаївна ІІ місце (вчитель Тягнирядно Т.П.), учень 9 класу Розсошенської 

гімназії – Туранський Андрій Юрійович ІІІ місце (вчитель Усенко О.А.), учень 

10 класу Розсошенської гімназії – Якименко Дмитро Ігорович ІІ місце (вчитель 

Шило О.М.). 

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської предметної олімпіади з фізики 

посіли призові місця: учениця 9 класу Розсошенської гімназії – Визір Ярослава 

ІІ місце (вчитель Усенко О.А.), учень 9 класу Розсошенської гімназії – 

Туранський Андрій ІІІ місце (вчитель Усенко О.А.), учень 10 класу 

Розсошенської гімназії – Якименко Дмитро ІІІ місце (вчитель Бовсуновська 

В.І.). 

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської предметної олімпіади з астрономії 

І місце посів учень 11 класу Розсошенської гімназії – Анжуров Валентин 

(вчитель Усенко О.А.). 

Призерами обласної предметної олімпіади з української мови та 

літератури стали два учасника: учениця 8 класу Супрунівського НВК Бєлкіна 
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Марія – ІІІ місце (вчитель Тома Л.А.), учениця 11 класу Степненського НВК 

Яковлєва Оксана – ІІІ місце (вчитель Яременко В.І.).  

У ІІІ етапі Всеукраїнської предметної олімпіади з англійської мови другий рік 

поспіль виборюють призові місця: учень 10 класу Мачухівського НВК Грачов 

Максим – ІІІ місце (вчитель Добриніна Л.В.), учениця 11 класу Степненського 

НВК Логвінова Каріна – ІІ місце (вчитель Чернова М.М.).  

 

Конкурси, змагання 

Діяльність районного НТ «Мала академія наук» 

З 11 по 22 грудня 2015 року на базі Розсошенської гімназії проведено І 

етап Всеукраїнського конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Полтавського районного наукового товариства «Мала академія наук», до 

якого надійшло 62 роботи з 22 навчальних закладів району та районного 

Будинку дитячої і юнацької творчості. Найбільшу активність у проведенні 

наукових досліджень виявили учні Новоселівської ЗОШ (7 учасників), 

Розсошенської гімназії (6 учасників), Куликівської ЗОШ (5 учасників), 

Супрунівського НВК, Тахтаулівського НВК, Кіровського НВК (по 4 учасники), 

Терешківської ЗОШ, Кротенківського НВК, Божківського НВК (по 3 учасники). 

Позитивно, що навчальні заклади І-ІІ ступенів теж брали участь у конкурсі: 

Судіївська ЗОШ, Вацівська ЗОШ.  

В цьому році вперше контрольна робота з базової дисципліни 

проводилася одночасно з усіх предметів за завданнями, надісланими 

Полтавським територіальним відділенням МАН України. 5 учасників через 

хворобу не брали участі у написанні контрольної роботи. Відповідно і на етапі 

захисту наукових робіт вони не представляли свої наукові дослідження.  У 

підсумку у конкурсі взяли участь 57 юних науковців, які представляли 22 

навчальних заклади району та районний Будинок дитячої і юнацької творчості. 

Найбільшу активність у проведенні наукових досліджень виявили учні 

Новоселівської ЗОШ (7 учасників), Розсошенської гімназії (6 учасників), 

Куликівської ЗОШ (5 учасників), Супрунівського НВК, Тахтаулівського НВК, 

Кіровського НВК (по 4 учасники), Терешківської ЗОШ, Кротенківського НВК, 

Божківського НВК (по 3 учасники). Позитивно, що навчальні заклади І-ІІ 

ступенів теж брали участь у конкурсі: Судіївська ЗОШ, Вацівська ЗОШ.  

Конкурс проходив відповідно до Положення про проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Полтавського територіального відділення Малої академія наук України. В 

одинадцятьох відділеннях працювало 29 секцій та підсекцій. Найчисельнішими 

виявилися відділення історії, літературознавства, фольклористики і 

мистецтвознавства – по 12 робіт, а також секції: української мови – 5 робіт, 

мистецтвознавства, історії України, інформатики та обчислювальної техніки – 

по 4 роботи. 

 Наукові роботи юних дослідників відзначаються великою 

різноманітністю і актуальністю тематики, широким спектром методів 

дослідження, різноманітністю наукових джерел. Їхні виступи були 

переконливими і аргументованими, відповіді на питання чіткими і 
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лаконічними. Переважна більшість конкурсантів захищали власні роботи з 

чітким переконанням, що саме їх наукове дослідження найбільш актуальне і 

має наукову новизну. Значна частина конкурсантів проводила анкетування з 

теми дослідження.  

Захист власних проектів супроводжувався мультимедійними 

презентаціями, власноруч виготовленими моделями, постерами, укладеними 

словниками.   

Значна частина конкурсантів володіла дослідницьким матеріалом на 

високому рівні, незалежно від віку дослідника та часу роботи над проблемою. 

Членів журі приємно вразили захисти учнів 8 класів Бричківського НВК 

(науковий керівник Мельник М. В.), Божківського НВК (науковий керівник 

Пантюхова Т. М.), Калашниківського НВК (науковий керівник Ночовна К. І.). 

Позитивно, що в порівнянні з минулими роками продовжує рости рівень 

науковості та грамотності оформлення робіт, але у цьому році майже на 30% 

знизився показник залучення учнів до науково-дослідницької роботи. Серед 

всіх учасників конкурсу  22 учні (36%), які з минулих років вже мали досвід 

написання дослідницьких робіт, в т. ч. 6 учнів (10%)  – призери ІІ етапу 

конкурсу минулого року.     

Аналіз виконаних контрольних робіт дає змогу говорити про недостатній 

рівень підготовленості значної частини конкурсантів і вимагає більш ретельної 

підготовки учнів до написання контрольних робіт з базових дисциплін. Саме 

недостатня кількість балів, отриманих за виконання контрольної роботи не 

дозволила 14 учасникам боротися за звання призера І етапу конкурсу. 

Для участі у ІІ етапі конкурсу було подано 23 роботи  з 14 навчальних 

закладів району. Найбільш чисельним було представництво Розсошенської 

гімназії – 6 учасників. Члени команди району були представлені у 22 секціях 

семи відділень.  

За підсумками роботи журі конкурсу команда Полтавського району 

виборола 14 призових місць, в тому числі: 1 диплом першого ступеня, 4 – 

другого, 9 – третього. 

Члени НТ «Мала академія наук» були активними учасниками інших 

заходів, які проводилось Полтавським територіальним відділенням МАН 

України, а саме: обласної конференції «Пізнання історичної минувшини в 

іменах – підґрунтя освіти нації», конкурсів «Здорове життя – успіх буття», 

«Кристали: структура, властивості», «Фізика у нашому житті», «Відлуння 

заповітів земляків», Форуму обдарованої учнівської молоді. 

У березні 2016 року на базі інформаційного центру було проведено І етап 

ІV Чемпіонату області з основ підприємництва «Крок до бізнесу». Учасниками 

його стали 50 учнів у складі 12 команд навчальних закладів району. Його 

проведенню передувало три півфінальні гри на базі Мачухівського НВК та 

Щербанівської ЗОШ. Учасниками І етапу Чемпіонату були команди 

Божківського НВК, Василівської ЗОШ, Гожулівського НВК, Головачанського 

НВК, Калашниківськог НВК, Кротенківського НВК, Мачухівського НВК, 

Нижньомлинської ЗОШ, Терешківської ЗОШ, Розсошенської гімназії, 

Рунівщанської ЗОШ, Щербанівської ЗОШ (методист Білокінь В.В.). 
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Учителі природничого циклу (методист Гришко В.Я.) 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 – 120 учасників. 

Грамотою нагороджено 35% учнів. В конкурсі «Колосок» взяли участь також 

всі школи району в кількості 286 учасників. «Золотим колоском» нагороджені 

15%, «Срібними колоском» - 70%, решта 15% мають Диплом учасника.  

Проведено районний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в 

номінації «Хімія»  

У 2015-2016 навчальному році волейбольна команда Терешківської ЗОШ 

І-ІІІ ст. посіла 3 місце на обласних змаганнях з волейболу серед дівчат в залік 

обласної Спартакіади серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. А команда 

хлопців Розсошенської гімназії посіла 3 місце у обласному чемпіонаті з 

баскетболу 3х3 (методист Голуб О.С.). 

1 листопада 2015 року було проведено І етап Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2015» в номінації «Математика». Конкурс проходив у форматі 

районного методичного об’єднання вчителів математики. Переможцем І етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» в номінації «Математика» 

стала вчитель математики Супрунівського навчально-виховного комплексу 

Кабак І.П., інші дві учасниці – Магденко О.С. вчитель Кротенківського 

навчально-виховного комплексу та Лебеденко С.С. вчитель Розсошенської 

гімназії розділили друге місце. 

У листопаді 2015 року пройшов Міжнародний учнівський конкурс 

комп’ютерної грамотності  «Бобер», в якому взяли участь 391 учень із 14 

навчальних закладів району. Відмінні результати склали 24 % від загальної 

кількості, добрі відповідно 46 % (методист Бовсуновська Н.І.) 

У міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» учні 2-11 класів 

шкіл району беруть участь із 2000 року. Кількість учасників конкурсу в цьому 

році дещо зменшилась. В цьому навчальному році їх було 1677 : 510 учасники І 

етапу, 1167 учасник ІІ етапу (на 88 менше проти минулого року), що становить 

31 % від загальної кількості учнів району. Проте за відсотком учасників І місце 

в області тримаємо. Найбільше учасників за результатами обох етапів із 

Супрунівського НВК (94 учні ), Чорноглазівської ЗОШ І-ІІ ступенів, (30 учнів ), 

Щербанівської ЗОШ (107 учнів), Розсошенської гімназії (291 учень), 

Мачухівського НВК (102 учні), , Степненського НВК (63 учні ), Новоселівської 

ЗОШ (84 учні), Нижньомлинської ЗОШ (52 учні ). Результативність участі у 

конкурсі також висока. Відмінний та добрий результат показали 757 учнів, що 

становить 43%. Необхідно відзначити: Супрунівський НВК (78 учнів), 

Розсошенська гімназія (173 учні), Мачухівський НВК ( 42 учні), Ковалівський 

ліцей (57 учнів), (директори ЗНЗ: Таранець О.М., Тягнирядно Т.П., Голуб С.В., 

Шульга В.І.) У Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня – 2013» учні 7 – 

11 класів із 27 шкіл ( 2010 рік –15 шкіл) району брали участь уже традиційно. 

Кількість учасників помітно зросла (506 учнів проти 438 учнів у минулому 

році). Не взяли участі в конкурсі учні Абазівської ЗОШ, Чорноглазівської ЗОШ.  

Найбільше школярів у школах І-ІІІ ступенів до участі в конкурсі змогли 
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залучити у Щербанівській ЗОШ (координатор Разуменко О.В.), Розсошенській 

гімназії (координатор Яловець Є.О.), Валківській ЗОШ (координатор Кіблицька 

В.І.), Новоселівській ЗОШ (координатор Касинець О.В). Відмінний результат 

показали 27 учнів, добрий результат показали 180 учнів, решта 299 учнів – 

учасники конкурсу. Найкраще справились із завданнями учні Розсошенської 

гімназії (46 відмінних та добрих сертифікатів). Із цього навчального закладу і 

учасників конкурсу найбільше – 122. (Координатор Бовсуновська В.І.) 

16 березня 2016 року у навчальних закладах району пройшов 

Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека», в якому взяли 

участь 121 учень, з них: 3 учні отримали дипломи «Золотий Лелека», 9 

учасників здобули «Срібного Лелеку», 29 учні «Бронзового Лелеку», 80 

сертифікат учасника.  

З метою збереження і розвитку інтелектуального потенціалу учнів, 

підтримки талановитої молоді та творчої праці вчителів у січні 2016 року було 

проведено ІІ районний етап конкурсу учнівської творчості у номінації «Історія і 

державотворення».  

Серед шкіл, які засвідчили належний рівень організації роботи з учнями 

щодо розвитку творчих здібностей та формуванню патріотичних почуттів і 

громадської позиції школярів, Тахтаулівський НВК (вчитель Колеснікова Л.А.), 

Терешківська ЗОШ І-ІІІ ст. (вчитель Кикоть Т.О.), Божківський НВК (вчитель 

Пантюхова Т.М.), Бричківська ЗОШ І-ІІІ ст. (вчитель Мельник М.В.), 

Кіровський НВК (вчитель Баштовенко С.А.).  

Якісний відбір переможців районного етапу, проведений журі конкурсу, 

показав, що роботи Колеснікової Маргарити (Тахтаулівський НВК), Медведєва 

Павла (Терешківська ЗОШ І-ІІІ ст.), Асатурової Діани (Божківський НВК), 

Драч Антона (Бричківська ЗОШ І-ІІІ ст.), відзначалися актуальністю 

досліджуваної   проблематики, самостійністю та належним рівнем наукового  та 

естетичного оформлення і були визнані переможцями.  

Районний етап гри «Дебати» показав якісну підготовку команд 

Розсошенської гімназії, Мачухівського НВК, Божківського НВК, 

Супрунівського НВК. Команда Розсошенської гімназії «Фортуна» є активними 

учасниками Всеукраїнських та міжнародних дебатних турнірів, що проходили у 

місті Полтава (методист Важеніна І.Л.).  

У 2015-2016 н.р. з метою стимулювання інноваційної діяльності, розвитку 

творчих здібностей учасників навчально–виховного процесу учні початкових 

класів брали активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних 

інтелектуальних  конкурсах: 

Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика (Білополенко Яна 

4 клас, Кіровський НВК, І місце - районний етап, учасник обласного етапу); 

Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс «Колосок» (учасниками 

стали 286 учнів); 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (учасниками стали 624 учня); 

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» (методист Стасовська О.М.) 

У 2015-2016 навчальному році І місце на Всеукраїнському конкурсі на 

краще оформлення групової кімнати дошкільного навчального закладу  
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виборов колектив дошкільного підрозділу «Волошка» Головачанського НВК, а 

також  9 місце - на Всеукраїнському конкурсі на краще оформлення території 

дошкільного навчального закладу (методист Павленко М.О.) 

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра 

Яцика 3 місце  посіла Пискун Олександра, учениця 6 класу Степненського 

НВК; 3 місце - Яковлєва Оксана, учениця 11 класу Степненського НВК. У 

обласному етапі конкурсу Тараса Шевченка 1місце посів Петраш Євгеній, 

учень 5 класу Степненського НВК. 

 ІІІ місце в обласному  фестивалі-конкурсі учнівських проектів 

самоврядування «Ми віримо в гарне майбутнє» посіла команда Розсошенської 

гімназії, номінація «Лідерський рух».  

ІІ місце в обласному огляді-конкурсі  на кращу організацію 

правоосвітньої  та правовиховної роботи - Супрунівський навчально-виховний 

комплекс (методист Кішінець О.А.). 

Проведення обласних, всеукраїнських заходів 

19 листопада 2015 року  в рамках проведення курсової перепідготовки 

директорів загальноосвітніх  шкіл І-ІІ ступенів Полтавської області  районним 

методичним кабінетом спільно з обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського (завідуючою  кафедри 

менеджменту освіти, кандидатом педагогічних наук, доцентом  Королюк С.В.) 

організовано на базі Абазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  практичне заняття з   теми 

«Проектний формат виховної роботи». 

25 лютого 2016  року  в Терешківській ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулася  

презентації  проекту «Розвиток спорту на селі – запорука здорової громади» в 

рамках реалізації проекту «Розвиток громад в Україні шляхом впровадження 

Програми «Школа як осередок розвитку громади» за сприянням 

Всеукраїнського фонду «Крок за кроком». 

24 травня 2016 року  Розсошенська гімназія презентувала   проект з теми 

«Створення велопарковок в селі Розсошенці для покращення комфортних умов 

пересування населення громади» в рамках реалізації Всеукраїнського проекту 

«Розвиток громад в Україні шляхом впровадження Програми «Школа як 

осередок розвитку громади» за сприянням Всеукраїнського фонду «Крок за 

кроком». 
Моніторингові дослідження  
Психологічна служба  брала участь у регіональному навчальному проекті 

«Моніторингові, соціологічні, соціально-психологічні дослідження: теорія та 

практика». Проведено соціально-психологічне дослідження «Вплив 

професійної мотивації завдань психологів на виконання завдань психологічної 

служби Полтавського району», метою якого було вивчення структури 

професійно-орієнтованої мотивації практичних психологів, знання мотивів, що 

спонукають до роботи в педагогічній сфері. 
У 2015-2016 навчальному році вивчався стан викладання предметів у 

навчальних закладах району, а саме: з природознавства, курсу «Я у світі», 
української мови у початковій школі; основ здоров’я та географії; музичного 
мистецтва та курсу «Людина і світ», математики. Відзначено роботу учителів 
з предметів: 
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 «Природознавство», «Я у світі»: Олефіренко Наталія Григорівна, учитель 

Абазівської ЗОШ, створює умови, які б сприяли формуванню системи знань, 

умінь, ставлень, ціннісних орієнтацій та поведінкових компонентів, необхідних 

для існування дитини в соціумі; Онофрійчук Лариси Володимирівна, учитель 

Гожулівського НВК, працює над формуванням у молодших школярів навичок 

самооцінки.  

«Українська мова»: Йопа Світлана Миколаївна, учитель  Щербанівська ЗОШ, 

враховує фізіологічні та психологічні особливості дітей, планує  такі види 

роботи, які б знімали втомлюваність, сприяли здоров’язбереженню, 

здоров’язміцненню та здоров’явідновленню; Павленко Тетяна Анатоліївна, 

учитель Тахтаулівського НВК, завдяки ігровим формам навчання вчитель 

залучає навіть пасивних учнів до систематичної розумової праці, дає змогу 

дитині відчути успіх, повірити в свої сили, розвивати здібності дітей;          

Роман Людмила Анатоліївна, учитель Тахтаулівського НВК,  у своїй роботі 

використовує активні форми і методи навчання, дає різноманітні завдання, 

чергує їх  виконання з ігровими елементами, активізуючи ініціативу, 

кмітливість, творчість дітей; Пуха Любов  Володимирівна, учитель 

Кротенківського НВК,   працює над впровадженням нестандартних форм 

проведення уроків у початкових класах, адже це є прекрасним засобом 

розвитку творчих здібностей учнів, логічного мислення та загальнонавчальних 

умінь та навичок; Білокінь Наталія Олександрівна, учитель Кротенківського 

НВК, саме заняття з використанням методів ейдетики допомагають розвинути у 

дітей нестандартне образне мислення, високий рівень уваги, розкрити творчі 

здібності учнів. 

«Музичне мистецтво»: учителі впроваджують елементи інноваційних 

художньо-педагогічних технологій:  Богомаз Ю.І. (Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 

– інформаційно-комунікаційних (авт. Г.Селевко), проектних (авт. О.Пєхота) 

технологій та Павленко Т.А. (Тахтаулівський НВК) –  інтерактивних (авт. 

О.Пометун, Л.Пироженко), інтегративних (авт. М.Мариновська),  ігрових (авт. 

Д.Ельконін, В.Коваленко, Б.Нікітін, П.Підкасистий. М.Стронін та ін). Їх учні 

здатні інтерпретувати зміст музичних творів, зокрема у їх взаємозв’язках з 

іншими видами мистецтва; передавати враження від музики вербальними, 

художніми засобами, засобами ритмопластики та театралізації, виконувати 

пісні різних жанрів (соло, в ансамблі, хорі) тощо. У Мачухівському НВК 

відзначено належну позакласну роботу з музичного мистецтва (вчитель 

Дементьєва Л.А.): діє 3 вокальних ансамбля (молодша, середня та старша 

групи). 

          На засіданні науково-методичної ради РМК від 25 квітня 2016 року, 

протокол №5 розглянуто питання «Про стан фізкультурно-оздоровчої роботи у 

дошкільних навчальних закладах району». З метою аналізу стану фізкультурно-

оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах району та надання 

узагальненої довідки з даного питання проведено моніторинг із зазначеної лінії 

розвитку дітей дошкільного віку. 

Передовий педагогічний досвід 
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Працівниками методичного кабінету у 2015/2016 навчальному році 

узагальнено передовий педагогічний досвід 18 педагогічних працівників, серед 

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

Укладено анотований каталог у якому висвітлено досвід управлінської 

діяльності, педагогічної практики в напрямку поширення нових прогресивних 

освітніх ідей, технологій, досягнень сучасної педагогічної науки. 

          Протягом  2015-2016 навчального року вивчено систему роботи 

керівників дошкільних навчальних закладів, які атестувалися: добірка 

практичних матеріалів з безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Я 

про безпеку знаю і про себе дбаю» завідуючої Абазівським ДНЗ «Світанок» 

Шпигун І.М., «Забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти» 

заступника директора з НВР (керівник дошкільного підрозділу) Кіровського 

НВК Гречки Л.В. та «Використання інноваційних технологій у роботі з 

батьками дітей дошкільного підрозділу» заступника директора з НВР (керівник 

дошкільного підрозділу) Божківського НВК Скрипник Т.І. 
р 

Дослідно-експериментальна та проектна діяльність  

Науково-методичне забезпечення експериментального напрямку роботи 

районного методичного об’єднання учителів економіки здійснюється 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.06.2013 № 776 

«Про розширення бази для проведення дослідно-експериментальної роботи 

«Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-

виховний процес» на 2012-2019 роки». Згідно з цим наказом, три навчальні 

заклади району, а саме: Тахтаулівський НВК, Степненський НВК та 

Головачанський НВК беруть участь у Всеукраїнському експерименті по 

впровадженню у навчально-виховний процес курсу за вибором «Фінансова 

грамотність». З 1.09.2015 до експерименту долучився Мачухівський навчально-

виховний комплекс (наказ МОН від 24.03.2016 № 324 «Про розширення бази 

для проведення дослідно-експерементальної роботи «Науково-методичні засади 

впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес 

навчальних закладів» на 2012-2019 роки»). У кожному з цих закладів за 

рахунок годин варіативної частини в 10 класі викладається курс за вибором 

«Фінансова грамотність». 

Всі учасники експерименту забезпечені навчально-методичною 

літературою, яка має відповідний гриф МОН, а саме: програмою «Фінансова 

грамотність», підручниками для учнів, робочими зошитами для учнів, 

методичними посібниками з розробками уроків для вчителів. Для учасників 

експерименту розроблені мультимедійні презентації до кожного уроку. Частина 

цих презентацій була адаптована для використання на уроках економіки та 

презентована на засіданні РМО. 

Учителі, які викладають «Фінансову грамотність», з метою підвищення 

рівня професійної компетентності беруть участь у семінарах, майстер-класах та 

методичних форумах, які проводить ПОІППО ім. М. В. Остроградського. 

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

форумі учителів, що викладають предмет Фінансова грамотність. 
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Відділ освіти – учасник зональної  школи  новаторства (ЗШН)   освітян 

міста Полтави та Полтавського району, що створена на базі управління освіти 

виконавчого комітету Полтавської міської ради. ЗШН діє в рамках Полтавської 

регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних, педагогічних 

працівників.  Створено блог (http://poltava-novator.blogspot.com), на сторінках 

якого розміщено інформацію про учителів-новаторів, навчальні заклади, які 

застосовують новаторські ідеї на практиці, творчі наробки учителів.  

 Члени ЗШН долучаються до роботи Полтавської регіональної школи 

новаторства керівних, науково-педагогічних, педагогічних працівників. 

Педагогічні працівники навчальних закладів Полтавського району – активні 

учасники  обласного веб-марафону «Золотий фонд уроків Полтавщини»: 

Сеннікова В.В., Кузнецова Т.О. (Супрунівський НВК), Фетисова А.Г., Пуха 

Л.В. (Кротенківський НВК), Добриніна Л.В. (Мачухівський НВК), Жданова 

Н.С. (Тахтаулівський НВК). 

Опорними школами від Полтавського району, що впроваджують 

інновації, визначено Степненський  НВК (тема «Нові підходи при викладанні 

шкільного курсу астрономії»),  Розсошенську гімназію (тема «Виховна система 

Розсошенської гімназії «Я – громадянин своєї Батьківщини!»), Терешківську 

ЗОШ І-ІІІ ступенів як громадсько-активну школу.    

Розсошенська гімназія та Терешківська ЗОШ І-ІІІ ступенів взяли участь 

у конкурсі проектів «Реалізація плану трансформації ГАШ, пов’язаного з 

програмою розвитку освіти області Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» 

проект «Розвиток громад в Україні шляхом упровадження програми «Школа як 

осередок розвитку громади», де вибороли гранди. 

Видавнича діяльність 

Формування освітнього інформаційного простору району 

Інформаційний центр РМК (Рощак Ю.В., Цвіркун Р.М., методисти РМК)  

реалізував протягом навчального року наступні питання: 

- формування єдиного Фонду інформаційних ресурсів (з урахуванням    

інформаційних    потреб    учасників    навчально-виховного процесу), 

поповнення районної  медіатеки;     

- поповнення районної колекції цифрових освітніх ресурсів (розміщена на 

офіційному веб-сайті відділу освіти (http://osvitapoltava.ucoz.ua/) у рубриці 

«Колекція цифрових освітніх ресурсів»). Протягом 2015-2016 н.р. внесено 

матеріалів – 69; 

- електронне видання «Методичний вісник» (щомісяця). Електронна 

версія розміщується на офіційному веб-сайті відділу освіти у відповідній 

рубриці (http://osvitapoltava.ucoz.ua/index/katalog_fajliv/0-236).  

 

Працівниками методичного кабінету: 
- розроблено методичні рекомендації -81;  
- видано посібники - 34;  
- підготовлено публікації -31;  
- рецензовано матеріали – 72. 

 

http://osvitapoltava.ucoz.ua/
http://osvitapoltava.ucoz.ua/index/katalog_fajliv/0-236


25 

 

 

Цільові завдання на 2016/2017 навчальний рік: 

 

-реалізація ІІІ етапу науково-методичної проблеми району «Формування 

дослідницьких компетентностей учасників навчально-виховного процесу»; 

-реалізація проекту ІРСО (інформаційна районна система освіти); 

-методичний супровід впровадження нового Державного стандарту 

початкової, базової та повної загальної середньої освіти; 

-впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховний процес; 

          -вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників; 

          -психологічний супровід навчально-виховного процесу; 

          -національно-патріотичне виховання школярів; 

          -методичний супровід дітей пільгових категорій;     

          -вивчення і аналіз стану викладання, моніторинг навчальних досягнень 

учнів; 

-залучення вчителів до науково-дослідницької діяльності; 

-впровадження Базового компонента дошкільної освіти; 

-виявлення, вивчення, моделювання передового педагогічного досвіду; 

-упровадження хмарних технологій та використання інформаційного 

простору для забезпечення доступу педагогічних працівників, учнів і 

батьків до якісної освіти, формування сучасного світогляду особистості, 

розуміння нею ролі інформаційних процесів. 

 

 

 

 

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., 

Важеніна І.Л. 

 

2 

Інструктивно-методичні, 

наради з керівниками ЗНЗ, 

ДНЗ, заступниками директорів 

з НВР з питань організації 

навчально-виховної діяльності, 

курсової перепідготовки 

вчителів та атестації педкадрів 

протягом 

року  

Сідокур С.І., 

методисти 
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у навчальних закладах району.  

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 виконання навчальних 

програм за І, ІІ семестр 2014-

2015 н.р.  

До 25.12, 

10.05 

Сідокур С.І.  

11 Аналіз результатів ДПА,  ЗНО 

(до засідань РМО). 

До 01.09 Методисти  

 

 

12 Узагальнення аналітичної та 

статистичної звітності 

шкільних психологів (довідка) 

 

До 25.05 Бибич Г.В.  

13 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.  
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14 Апаратні наради РМК  

 

 

Консультаційний день  

 

 

 

Методичний день практичних 

психологів та соціальних 

педагогів (наказ Департаменту  

освіти і науки Полтавської ОДА від 

29.03.2012.р. № 181 п. 1.8  «Про 

підвищення ефективності 

діяльності психологічної служби» 

Понеділок 

(15.00 год.) 

 

Понеділок 

 (8.00 –  

17.00 год.) 

 

Середа  

(8.00 –  

17.00 год.) 

Cідокур С.І., 

 

 

Методисти  

 

 

 

Бибич Г.В. 

 

    

 

 

Тематика засідань роботи науково-методичної ради РМК 

 у 2016-2017 навчальному році 

 

 

№ Назва питання Дата Відповілальні Відмітка 

про 

виконання 

Засідання 1 

1 Про організацію методичної 

роботи у 2016-2017 н.р. 

Серпень Cідокур С.І. 31.08 

2 Затвердження плану роботи 

РМК на 2016-2017 н.р 

 Cідокур С.І.  

3 Про підтримку претендентів 

на нагородження районної 

премією ім. С. Величка 

 Сідокур С.І.,  

Стасовська О.М. 
 

4 Аналіз роботи предметних 

кабінетів. 

 

 Важеніна І.Л., 

методисти  
 

Засідання 2 

1 Про забезпечення учнів ЗНЗ 

навчальною літературою 

Жовтень Осадча Л.М.  

2 Аналіз реалізації 

педагогічних проблем, над 

якими працюють навчальні 

заклади, творчі групи, РМО 

 Сідокур С.І., 

методисти РМК 
 

3 У порядку контролю:  

 

3.1 Про стан викладання та  Стасовська  
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рівень навчальних досягнень 

учнів з природознавства 

(протокол №4 від 22.01.2016 

р.) 

О.М. 

3.2 Про стан викладання та 

рівень навчальних досягнень 

учнів з курсу «Я у світі» 

(протокол №5 від 25.04.2016 

р.) 

 Стасовська 

О.М. 
 

Засідання 3 

1 Про стан виховання 

патріотичного та морально-

етичного світогляду у дітей 

дошкільного віку. 

грудень Павленко М.О.  

2 Аналіз проведення 

учнівських олімпіад, змагань, 

конкурсів. 

 Методисти 

РМК 
 

3 Про науково-методичне 

забезпечення інноваційних та 

експериментальних напрямів 

роботи з педагогічними 

кадрами. 

 Сідокур С.І., 

методисти РМК 
 

4 У порядку контролю:  

4.1 Про стан викладання та 

рівень навчальних досягнень 

учнів з основ здоров’я 

(протокол №3 від 21.12.2016 

р.) 

 Гришко В.Я  

4.2 Про стан викладання та 

рівень навчальних досягнень 

учнів з музичного мистецтва 

(протокол №3 від 21.12.2016 

р.) 

 Рощак Ю.В.  

4.3 Про роботу шкільних 

методичних об’єднань 

класних керівників (протокол 

№3 від 21.12.2016 р.) 

 Кішінець О.А.  

Засідання 4 

1 Про стан навчально-виховної 

роботи в групах продовженого 

дня навчальних закладах 

Полтавського району у 2016-

2017 н.р. 

Лютий Важеніна І.Л.  

2 Про стан викладання та 

рівень навчальних досягнень 

 Остапенко 

Л.Ю. 
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учнів із зарубіжної 

літератури 

3 Про схвалення матеріалів 

вчителів-методистів та ППД 

 Сідокур С.І.  

4 У порядку контролю:  

4.1 Про стан викладання та 

рівень навчальних досягнень 

учнів з курсу «Людина і світ» 

(протокол №4 від 22.01.2016 

р.) 

 Важеніна І.Л.  

Засідання 5 

1 Про стан викладання та 

рівень навчальних досягнень 

учнів з трудового навчання 

Квітень Стасовська 

О.М. 
 

2 Про стан викладання та 

рівень навчальних досягнень 

учнів з фізики  

   

3 Про роботу творчих груп  Методисти 

РМК 
 

4 Про стан викладання та 

рівень навчальних досягнень 

учнів з образотворчого 

мистецтва. 

Квітень Рощак Ю.В.  

5 У порядку контролю: 

5.1 Про стан викладання та 

рівень навчальних досягнень 

учнів з географії (протокол 

№5 від 25.04.2016 р.) 

 Гришко В.Я.  

5.2 Про стан викладання та 

рівень навчальних досягнень 

учнів з української мови 

(протокол №6 від 30.05.2016 

р.) 

 Стасовська 

О.М. 
 

Засідання 6 

1. Про роботу РМО над ІІІ 

етапом науково-методичної 

проблеми району 

«Формування дослідницьких 

компетентностей учасників 

навчально-виховного 

процесу» 

Червень Методисти 

РМК 
 

2. Про підсумки методичної 

роботи у 2016/2017н.р. 

 Сідокур С.І.  

3. Про результати ДПА у формі 

ЗНО 

 Білокінь В.В.  
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Питання до розгляду на засіданні колегії відділу освіти у 2016-2017н.р. 

№ з/п 
Питання для 

розгляду на 

колегії 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. Про підсумки 

методичної роботи у 

2016/2017 н.р. та 

завдання на новий 

навчальний рік. 

Червень, 

2017 р. 

 

 

Сідокур С.І.  

2. Про рівень освіченості, 

розвиненості та 

вихованості дитини 

дошкільного віку перед 

вступом її до школи ( за 

результатами 

моніторингу).   

Червень 

2017р. 

Павленко М.О.  

3. Про  виконання  рішення  

колегії  відділу   освіти   

від  29 грудня 2015 року 

протокол   №4  «Про хід 

виконання основних 

орієнтирів виховання 

учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів». 

Грудень 

2016 

Кішінець О.А  

4. Про хід виконання 

Програми національно-

патріотичного виховання 

дітей та молоді у 

Полтавському районі на 

2016-2020 роки. 

 

Березень 

2017 

Кішінець О.А  

 

 

ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИХ, ОБЛАСНИХ ТА РАЙОННИХ ПРОГРАМ 

Назва документу 
Термін 

виконання 

Коли і яким 

документом 

затверджена 

Відповідальний 

за виконання 

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 

Сідокур С.І., 

Стасовська 

О.М. 
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Районна програма національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді у Полтавському районі на 

2016-2020 роки 

 

 

 

До 20.11 

Розпорядження 

голови районної 

державної 

адміністрації  від 

11.05.2016  №173 

Кішінець О.А 

 

 

ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№

п/

п 
Зміст роботи 

Терміни 

виконання 

Форма 

узагальнен

ня 

Відповідальний 

1 

Аналіз реалізації педагогічних 

проблем, над якими працюють 

навчальні заклади, творчі групи, 

РМО 

До 15.05 Довідка 

(НМ рада) 

Сідокур С.І, 

методисти 

2 Педагогічні проблеми, над якими працюють РМО, проблемні семінари 

1. 

РМО вчителів трудового 

навчання, фізичної культури та 

предмету «Захист Вітчизни» 

працюють над проблемою 

«Дослідницькі компетентності 

вчителів фізичної культури, 

трудового навчання та предмету 

«Захист Вітчизни». 

До 01.05 Інформація Голуб О.С. 

2. 

РМО вчителів музичного 

мистецтва: «Формування 

предметних компетентностей 

учнів на уроках музичного 

мистецтва» 

До 01.05 Інформація Рощак Ю.В. 

3. 

РМО вчителів образотворчого 

мистецтва: «Формування 

предметних компетентностей 

учнів на уроках образотворчого  

мистецтва» 

До 01.05 Інформація Рощак Ю.В. 

4. 

РМО вчителів художньої 

культури: «Формування 

ціннісно-смислових, загально-

культурних, навчально-

пізнавальних та інформаційних 

компетенцій учнів у процесі 

опанування надбань української 

та зарубіжної культури» 

До 01.05 Інформація Рощак Ю.В. 
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5. 

РМО вчителів української мови 

та літератури «Впровадження 

компетентнісно орієнтованого 

підходу на уроках української 

мови та літератури з метою 

формування творчої 

індивідуальності учня» 

До 01.05 Інформація 

Остапенко Л.Ю. 

6. 

РМО вчителів іноземної мови 

«Підвищення результативності 

навчання шляхом організації 

ефективної взаємодії вчителя та 

учнів на уроці іноземної мови» 

До 01.05 Інформація 

Остапенко Л.Ю. 

7. 

РМО вчителів зарубіжної 

літератури «Виявлення 

творчого потенціалу вчителя в 

реалізації нових підходів 

викладання літератури» 

До 01.05 Інформація 

 

Остапенко Л.Ю. 

8. 

РМО вчителів початкових 

класів: «Формування ключових 

компетентностей у молодших 

школярів» 

До 01.05 Інформація 

Стасовська О.М. 

9. 

РМО вчителів математики: 

«Організація навчально-

виховного процесу на основі 

компетентнісного підходу в 

освіті під час впровадження 

нового змісту базової загальної 

середньої освіти» 

До 01.05 Інформація 

 

10 

РМО вчителів фізики: 

«Розвиток професійної 

компетентності вчителя фізики 

як умова підвищення якості 

освіти через впровадження 

інтерактивних технологій у 

навчальний процес, формування 

життєвих компетентностей 

учнів» 

До 01.05 Інформація 

 

11 

РМО вчителів біології: 

«Розвиток професійної 

компетентності вчителя біології 

як умова підвищення якості 

освіти через впровадження 

інтерактивних технологій 

навчальний процес» 

До 01.05 Інформація Гришко В.Я. 
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12 

РМО вчителів хімії: 

«Оптимізація навчально-

виховного процесу на уроках 

хімії» 

До 01.05 Інформація Гришко В.Я. 

13 

РМО вчителів географії: 

«Екологічне виховання на 

уроках географії» 

До 01.05 Інформація Гришко В.Я. 

14 

РМО вчителів основ здоров’я: 

«Підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу 

шляхом упровадження 

інформаційно комунікативних 

технологій на уроках основ 

здоров’я» 

До 01.05 Інформація Гришко В.Я. 

15 

РМО заступників директорів з 

виховної роботи, педагогів-

організаторів, класних 

керівників «Розвиток 

технологічної компетентності, 

проектної культури 

педагогічних працівників в 

умовах інформатизації 

суспільства» 

До 01.05 Інформація Кішінець О.А. 

16 

РМО учителів економіки: 

«Використання інформаційно-

комунікаційних технологій для 

формування економічних та 

дослідницьких компетентностей 

учнів» 

До 01.05. Інформація Білокінь В. В. 

17 

РМО вчителів історії та 

правознавства: «Удосконалення 

уроку історії як засіб розвитку 

творчої особистості вчителя та 

учнів» 

До 01.05 Інформація Осадча Л.М. 

18 

РМО наукових керівників 

учнівських дослідницьких 

робіт: «Формування 

дослідницьких компетенцій 

учнів шляхом залучення до 

роботи у районному науковому 

товаристві «Мала академія 

наук»  

До 01.05 Інформація Білокінь В. В. 

19 

Науково-практичний семінар 

відповідальних за 

роз’яснювальну роботу з питань 

До 01.05 Інформація Білокінь В. В. 
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ЗНО «Шляхи підвищення 

результативності випускників 

під час ЗНО» 

20 

РМО вчителів інформатики: 

«Підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу 

шляхом впровадження освітніх 

інноваційних технологій 

навчання» 

До 01.05 Інформація  

21 

РМО бібліотекарів «Розвиток 

професійної компетентності 

шкільних бібліотекарів в 

умовах впровадження сучасних 

інноваційних технологій» 

До 01.05 Інформація Осадча Л.М. 

22 

РМО практичних психологів та 

соціальних педагогів: 

«Формування активної позиції 

практичних психологів, 

соціальних педагогів щодо 

реалізації завдань психологічної 

служби» 

До 01.05 Інформація Бибич Г.В. 

23 

РМО завідувачів дошкільними 

навчальними закладами 

«Формування педагогічної 

компетентності педагогічних 

працівників – запорука 

підвищення ефективності та 

якості освіти»  (2016-2019) 

 

До 01.05 Інформація Павленко М.О. 

24 

РМО вихователів дошкільних 

навчальних закладів: 

«Формування у дошкільників 

форм відповідального 

самовизначення, зорієнтованого 

на збалансування 

індивідуальних та соціальних 

інтересів зростаючої 

особистості» (2013-2017). 

 

До 01.05 Інформація Павленко М.О 

25 

РМО музичних керівників:  

«Інтерактивність, 

різноманітність напрямів та 

технік на музичних заняттях – 

запорука виховання 

До 01.05 Інформація Павленко М.О 
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різносторонньо ерудованої, 

емоційно активної, творчо 

мислячої та цікавої до 

експериментів дитини-

дошкільника» (2016-2019). 

27 

РМО вчителів фізичної 

культури: «Методика навчання 

грі у настільний теніс» 

До 01.05 Інформація Голуб О.С. 

28 

РМО вчителів предмету «Захист 

Вітчизни»: «Військово-

патріотичне виховання 

школярів» 

До 01.05 Інформація Голуб О.С. 

29 

РМО вихователів груп 

продовженого дня «Розвиток 

компетенцій молодших 

школярів в умовах групи 

продовженого дня» 

До 01.05 Інформація Важеніна І.Л. 

 

3 Педагогічні проблеми, над якими працюють творчі групи 

1 

Творча група практичних 

психологів: «Психолого-

педагогічний супровід дітей з 

особливими освітніми 

потребами».  

До 30.05 Збірка 

методичних 

та 

практичних 

матеріалів 

Бибич Г.В. 

2 

Творча група вчителів біології: 

«Мультимедійний супровід 

уроків біології тварин» 

До 30.05 

Диск Гришко В.Я. 

3 

Творча група вчителів географії: 

«Мультимедійний супровід до 

уроків географії» 

До 30.05 

Диск Гришко В.Я. 

4 

Творча група вчителів хімії: 

«Мультимедійний супровід 

уроків хімії» 

До 30.05 

Диск Гришко В.Я. 

5 

Творча група вчителів основ 

здоров’я «Мультимедійний 

супровід уроків основ здоров’я» 

До 30.05 

Диск Гришко В.Я. 

6 

Творча група вчителів фізичної 

культури: «Особливості 

методики навчання баскетболу 

3х3» 

До 30.05 

Збірка 

матеріалів 

Голуб О.С. 

 

7 

Творча група вчителів трудово-

го навчання та технологій: 

«Технологія виготовлення 

предметів декору із міді» 

До 30.05 

Збірка 

матеріалів 

Голуб О.С. 
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8 

Творча група  вчителів історії: 

«Упровадження креативних 

освітніх технологій на уроках 

історії. Проектуємо успішний 

урок» 

До 30.05. Збірка 

матеріалів,

мульти-

медійна 

презентація 

Осадча Л.М. 

 

9 

Творча група вчителів 

музичного мистецтва: 

«Використання ІКТ на уроках 

музичного мистецтва у 7 класі» 

До 30.05. Збірка 

матеріалів 

Рощак Ю.В. 

10 

Творча група вчителів 

образотворчого мистецтва: 

«Розвиток активної творчої 

діяльності учнів на уроках 

образотворчого мистецтва 

засобами ІКТ (7 клас)» 

До 30.05. Збірка 

матеріалів 

Рощак Ю.В. 

11 

Творча група вчителів 

художньої культури: 

«Мультимедійний супровід 

уроків  художньої культури у 10 

класі» 

До 30.05 Збірка 

матеріалів, 

диск 

Рощак Ю.В. 

12 

Творча група  вихователів: 

«Формування світоглядних 

орієнтирів та духовно – 

моральних цінностей 

особистості в навчально-

виховному процесі засобами 

етнопедагогіки» 

До 30.05 Збірка 

матеріалів 

Павленко М.О.  

13 

Творча група  вихователів: 

«Від малого до великого – один 

крок»». 

До 30.05 Збірка 

матеріалів 

Павленко М.О.                                                                                                                     

14 
Творча група вихователів: «В 

гармонії з природою» 

До 30.05 Презентація Павленко М.О.                                                                                                                     

15 
Творча група вихователів: 

«Психологія взаємин» 

До 30.05 Презентація Павленко М.О.                                                                                                                     

16 

Творча група вчителів 

початкових класів «Метод 

проектів – новітня освітня 

технологія особистісно 

орієнтованого навчання» 

До 30.05 Збірка 

матеріалів 

Стасовська О.М. 
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17 

Творча група вчителів 

початкових класів: «Активізація 

пізнавальної діяльності учнів 

шляхом використання елементів 

ейдетики на уроках у 

початкових класах» 

До 30.05 Збірка 

матеріалів 

Стасовська О.М. 

17 

Творча група заступників 

директорів з виховної роботи, 

педагогів-організаторів, класних 

керівників: «Роль класного 

керівника в системі розбудови  

національно-патріотичного 

виховання в загальноосвітніх 

закладах району»  

 

 

До 30.05 Диск Кішінець О.А 

                      

 

ІV. ІНФОРМАЦІЙНО- ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

п/

п 

Зміст роботи 

 

 

 

Терміни 

виконання 

 

Форма 

узагальнення 

Відмітка про 

виконання 

1 

РМО вихователів ДНЗ 

«Використання презентацій на 

заняттях з дітьми старшого 

дошкільного віку» 

До 01.06 

Електронні 

носії 

Павленко М.О. 

2 

РМО завідуючих ДНЗ «Про 

забезпечення принципів 

наступності між дошкільною та 

початковою ланкою освіти як 

обов’язковою складовою освіти 

в Україні» 

До 01.06 Методичні 

рекомендації 

Павленко М.О. 

3 

РМО вчителів фізичної 

культури «Техніка гри у 

настільний теніс» 

До 01.06 Методичні 

рекомендації  

Голуб О.С. 

4 

РМО заступників директорів з  

виховної роботи, педагогів- 

організаторів, класних 

керівників «Розвиток 

технологічної компетентності, 

проектної культури 

педагогічних працівників в 

умовах інформатизації 

До 1.06. Методичні 

рекомендації 

 

Кішінець О.А. 
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суспільства». 

5 

РМО вчителів біології 

«Використання  презентацій на 

уроках біології тварин» 

 До 01.06. Методичні 

рекомендації  

Гришко В.Я. 

6 

РМО вчителів географії 

«Екологічне виховання на 

уроках географії» 

 До 01.06. Методичні 

рекомендації  

Гришко В.Я. 

7 

РМО вчителів основ здоров’я 

«Здоровя’збережувальні 

технології на уроках основ 

здоров ’я» 

До 01.06. Методичні 

рекомендації  

Гришко В.Я. 

8 

РМО вчителів хімії 

«Використання 

мультимедійних презентацій на 

уроках хімії» 

 До 01.06. Методичні 

рекомендації  

Гришко В.Я. 

9 

Поповнення районної колекції 

цифрових освітніх ресурсів 

(РКЦОР). 

протягом 

року 

Медіатека Рощак Ю.В. 

 

10 
Випуск електронного видання 

«Методичний вісник» 

Щомісячно  Електронний 

випуск, друк 

Сідокур С.І. 

Рощак Ю.В. 

11 

Семінар директорів з теми 

«Технологія навчання як 

дослідження» (Мачухівський 

НВК) 

Березень Методичні 

рекомендації 

Сідокур С.І. 

12 

Семінар директорів з теми 

«Моделювання форм 

дослідницької діяльності 

учасників навчально-виховного 

процесу» (Розсошенська 

гімназії) 

Квітень Збірка 

матеріалів 

Сідокур С.І 

13 

РМО вчителів предмету 

«Захист Вітчизни» «Методика 

підготовки учнів до районної 

Спартакіади допризовної 

молоді» 

До 01.06 Методичні 

рекомендації  

Голуб О.С. 

14 

РМО вчителів трудового 

навчання та технологій 

«Технологія роботи з листовим 

металом» 

До 01.06 Методичні 

рекомендації  

Голуб О.С. 

 

 

15 

 

 

РМО вчителів музичного 

мистецтва «Формування 

предметних компетентностей 

учнів на уроках музичного 

мистецтва» 

До 01.06 Методичні 

рекомендації 

Рощак Ю.В. 
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16 

РМО вчителів образотворчого 

мистецтва «Формування 

предметних компетентностей 

учнів на уроках образотворчого  

мистецтва» 

До 01.06 Методичні 

рекомендації 

Рощак  Ю.В. 

 

 

17 

РМО вчителів художньої 

культури «Формування 

ціннісно-смислових, загально-

культурних, навчально-

пізнавальних та інформаційних 

компетенцій учнів у процесі 

опанування надбань 

української та зарубіжної 

культури» 

До 01.06 Методичні 

рекомендації 

Рощак  Ю.В. 

 

18 

«Сучасні підходи до 

задоволення індивідуальних 

творчих інтересів учителя з 

дослідження педагогічної 

проблеми» 

 

 

 

До 01.05 Методичні 

рекомендації 

 

Важеніна І.Л. 

 

 

19 

РМО практичних психологів та 

соціальних педагогів: 

«Формування активної позиції 

практичних психологів, 

соціальних педагогів щодо 

реалізації завдань 

психологічної служби» 

До 01.04. Методичні 

рекомендації 

Бибич Г.В. 

20 

РМО вчителів початкових 

класів «Формування і розвиток 

комунікативної компетентності     

молодших   школярів» 

 

До 01.06 Методичні 

рекомендації 

Стасовська 

О.М. 

21  

РМО наукових керівників 

учнівських дослідницьких робіт 

«Проведення дослідницької 

роботи з учнями 7-8 класів» 

До 01.03 Методичні 

рекомендації  

Білокінь В. В. 

 

Видати методичні матеріали творчих груп: 

№

п/

п 

Освітні галузі: Терміни 

виконання 

Форма 

узагальнення 

ПІП 

методиста 

Суспільствознавство 
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Творча група  вчителів історії: 

«Упровадження креативних 

освітніх технологій на уроках 

історії. Проектуємо успішний 

урок»  

До 30.05. 

Мультимедійна 

презентація, 

збірка 

матеріалів 

 

Осадча Л.М. 

Естетичний цикл (музичне, образотворче мистецтво, художня культура) 

 

Творча група вчителів 

музичного мистецтва: 

«Використання ІКТ на уроках 

музичного мистецтва у 7 класі» 

До 30.05. Збірка 

матеріалів, 

диск 

Рощак Ю.В. 

 

Творча група вчителів 

образотворчого мистецтва: 

«Розвиток активної творчої 

діяльності учнів на уроках 

образотворчого мистецтва 

засобами ІКТ (7 клас)» 

До 30.05. Збірка 

матеріалів, 

диск 

Рощак Ю.В. 

 

Творча група вчителів 

художньої культури: 

«Мультимедійний супровід 

уроків  художньої культури у 

10 класі» 

До 30.05. Збірка 

матеріалів, 

диск 

Рощак Ю.В. 

 

Природознавство 

 

Творча група вчителів біології 

«Мультимедійний супровід 

уроків біології людини» 

До 30.05 Диск 

Гришко В.Я. 

 

Творча група вчителів хімії 

«Мультимедійний супровід 

уроків хімії для 8 класу»  

До 30.05 Диск 

Гришко В.Я. 

 

Творча група вчителів географії 

«Мультимедійний супровід 

уроків географії 6-10 класи»  

До 30.05 Диск Гришко В.Я. 

 

Творча група вчителів основ 

здоров’я «Мультимедійний 

супровід уроків основ здоров’я  

5-9 класи» 

До 30.05 Диск Гришко В.Я. 

 

Практична психологія  та соціальна робота 

15 

Творча група практичних 

психологів: ««Психолого-

педагогічний супровід дітей з 

особливими освітніми 

потребами». 

До 30.05 
Збірка 

матеріалів 

 

 

Бибич Г.В. 
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Дошкільна освіта 

 

 Творча група  вихователів: 

«Формування світоглядних 

орієнтирів та духовно – 

моральних цінностей 

особистості в навчально-

виховному процесі засобами 

етнопедагогіки» 

До 01.06 Електронні 

носії 

Павленко М.О. 

 

Творча група вихователів: «Від 

малого до великого – один 

крок» 

До 01.06 Збірка 

матеріалів 

Павленко М.О. 

Фізична культура та трудове навчання 

 

Творча група вчителів фізичної 

культури: «Особливості 

методики навчання баскетболу 

3х3» 

До 01.06 Збірка 

матеріалів 

Голуб О.С. 

 

Творча група вчителів трудово-

го навчання та технологій: 

«Технологія виготовлення 

предметів декору із міді» 

До 01.06 Збірка 

матеріалів 

Голуб О.С. 

 Початкова освіта    

 

Творча група вчителів 

початкових класів «Метод 

проектів – новітня освітня 

технологія особистісно 

орієнтованого навчання». 

До 01.06 Збірка 

матеріалів 

Стасовська 

О.М. 

 

Творча група вчителів 

початкових класів: 

«Активізація пізнавальної 

діяльності учнів шляхом 

використання елементів 

ейдетики на уроках в 

початкових класах» 

До 01.06 Збірка 

матеріалів 

Стасовська 

О.М. 

 

Творча група заступників 

директорів з виховної роботи, 

педагогів-організаторів, 

класних керівників: «Роль 

класного керівника в системі 

розбудови  національно-

патріотичного виховання в 

загальноосвітніх закладах 

району»  

 

До 1.06 Диск Кішінець О.А 
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V. Дослідно-експерементальна та інноваційна діяльність 

№ 

п/

п 

Зміст роботи Терміни 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

 1 

Участь у Всеукраїнському 

експерименті по впровадженню 

у навчально-виховний процес 

курсу за вибором «Фінансова 

грамотність» (Головачанський 

НВК, Тахтаулівський НВК, 

Степненський НВК; наказ 

МОН від 17.06.2013 № 776), 

Мачухівський НВК (наказ 

МОН від 24.03.2016 № 324) 

Протягом 

року 

Білокінь В. В.  

2 
Вивчення та впровадження інноваційних освітніх технологій, передового 

педагогічного досвіду, системи роботи  адміністрації, вчителів  навчальних 

закладів 

1 

Спиця Тетяна Михайлівна, 

заступник директора Абазівської 

ЗОШ 

До 15.03 Cідокур С.І. 

 

2 
Кирикилиця Олена Миколаївна, 

директор Бричківської ЗОШ 

 Cідокур С.І. 
 

3 

Мотузенко Валентина 

Миколаївна, директор 

Вацівської ЗОШ 

 Cідокур С.І. 

 

4 

Фетисова Алла Григорівна, 

заступник директора 

Сем’янівського НВК 

 Cідокур С.І. При 

атестації 

НВК 

5 

Прокофієва Людмила 

Володимирівна заступник 

директора Сем’янівського НВК 

 Cідокур С.І. При 

атестації 

НВК 

6 
Калинич Оксана Михайлівна, 

директор Горянської ЗОШ 

 Cідокур С.І.  

7 

Старокожко Оксана Іванівна, 

заступник директора Горянської 

ЗОШ 

 Cідокур С.І.  

8 
Черкасова Оксана Богданівна, 

директор Новоселівської ЗОШ 

 Cідокур С.І.  

9 

Антоненко Наталія Миколаївна, 

заступник директора 

Степненського НВК 

 Cідокур С.І.  

10 

Матюха Алла Володимирівна, 

заступник директора Судіївської 

ЗОШ 

 Cідокур С.І.  
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11 

Плескач Світлана Миколаївна, 

заступник директора 

Супрунівського НВК 

 Cідокур С.І. При 

атестації 

НВК 

12 

Тома Лариса Миколаївна, 

заступник директора 

Супрунівського НВК 

 Cідокур С.І. При 

атестації 

НВК 

13 

Клинцов Юрій Анатолійович, 

директор Тахтаулівського НВК 

 Cідокур С.І. При 

атестації 

НВК 

14 

Баланова Наталія Григорівна, 

заступник директора 

Щербанівської ЗОШ 

 Cідокур С.І.  

15 

Антонюк Алла Олексіївна, 

заступник директора 

Тахтаулівського НВК 

 Павленко М.О. При 

атестації 

НВК 

16 

Шляхова Ольга В’ячеславівна, 

учитель початкових класів 

Терешківської ЗОШ 

 Стасовська О.М.  

17 

Кикоть Таміла Олексіївна, 

вчитель історії Терешківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 Осадча Л.М.  

18 

Рябуха Лариса Миколаївна, 

вчитель історії Мачухівського 

НВК 

 Осадча Л.М.  

19 

Галь Світлана Олександрівна, 

учитель історії Розсошенської 

гімназії 

 Осадча Л.М.  

20 

Усенко Ольга Анатоліївна, 

вчитель фізики і математики 

Розсошенської гімназїї 

   

21 

Баланова Наталія Григорівна, 

вчитель математики 

Щербанівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

   

22 

Черкасова Оксана Богданівна, 

вчитель географії 

Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 Гришко В.Я.  

23 

Йосипенко Ольга Миколаївна, 

вчитель біології Терешківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 Гришко В.Я.  

25 

Максименко Валентина 

Миколаївна, вчитель географії 

Судіївської ЗОШ І-ІІ ст. 

 Гришко В.Я.  

26 

Жданова Надія Семенівна, 

вчитель хімії Тахтаулівського 

НВК 

 Гришко В.Я.  
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27 

Дулій Валентина Олександрівна, 

вчитель біології, хімії 

Розсошенської гімназії 

 Гришко В.Я.  

28 

Шарлай Світлана Михайлівна, 

вихователь-методист 

дошкільного підрозділу 

«Ягідка» Супрунівського НВК 

 Павленко М.О.  

 

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 

образотворчого мистецтва 

Лютий-

березень 

2017 р 

Рощак Ю.В.  

2 Стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

фізики 

Березень-

квітень 

2017 

  

3 Стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів 

трудового навчання у 

початковій школі 

Березень-

квітень 

2017 

Стасовська О.М.  

4 Стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів із 

зарубіжної літератури 

Березень-

квітень 

2017 

Остапенко Л.Ю.  

5 Стан навчально-виховної 

роботи в групах продовженого 

дня навчальних закладів 

Полтавського району 

Березень-

квітень 

2017 

Важеніна І.Л.  

6 Стан впровадження 

Державного стандарту 

початкової загальної освіти в 

ЗНЗ Полтавського району  

 

Квітень 

2017 

Стасовська О.М.  

7 Моніторинг рівня засвоєння 

знань дітей старшого 

дошкільного віку 

Травень 

2017 

Павленко М.О.  

10 Проведення атестаційної 

експертизи ЗОШ. 

Січень Члени комісії  

11 Супрунівський НВК Лютий Члени комісії  

12 Тахтаулівський НВК Лютий Члени комісії  

13 Кротенківський НВК Березень Члени комісії  
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14 Проведення атестаційної 

експертизи Абазівського ДНЗ 

«Світанок»   

Листопад Члени комісії  

15 Проведення атестаційної 

експертизи Терешківського 

ДНЗ «Барвінок» 

Березень Члени комісії  

 

 

VIІ.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ 

 

Серпень 2016 року 

№ 

п/п 

Назва Терміни 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Інструктивно-методична 

нарада заступників директорів 

з НВР 

29.08.2016 

09.00 

Щербанівська 

ЗОШ 

Сідокур С.І.  

2 Інструктивно-методична 

нарада практичних психологів 

та соціальних педагогів 

25.08.2016 Бибич Г.В. 

 

 

3 Районні методичні об’єднання: 

 - музичного мистецтва 29.08.2016 Рощак Ю.В.  

 - образотворчого мистецтва 29.08.2016 Рощак Ю.В.  

 - художньої культури 29.08.2016 Рощак Ю.В.  

 - трудового навчання 26.08.2016 Голуб О.С.  

 -української мови та 

літератури 

29.08.2016 Остапенко 

Л.Ю. 

 

 -зарубіжної літератури 29.08.2016 Остапенко 

Л.Ю. 

 

 
- іноземної мови 

 

29.08.2016 Остапенко 

Л.Ю. 

 

 -біології 

-хімії 

-географії 

-основи здоров’я 

29.08.2016 Гришко В.Я.  

 - математики 

- фізики 

29.08.2016 Бовсуновська 

Н.І. 
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- інформатики 

 

29.08.2016 Бовсуновська 

Н.І. 

 

 

 -початкових класів 26.08.2016 Стасовська 

О.М. 

 

 -заступників директорів з 

виховної роботи, педагогів-

організаторів, класних 

керівників.  

26.08.2016 Кішінець О.А.  

 - історії 

- правознавства 

   26.08.2016 Осадча Л.М.  

 -економіки 26.08.2016 Білокінь В.В.  

 -фізична культура 26.08.2016 Голуб О.С.  

 -Захист Вітчизни 26.08.2016 Голуб О.С.  

4. День Знань. 

 

 

01.09.2016 Методисти 

РМК, 

директори 

ЗОШ 

 

5. Серпнева конференція 

вчителів району. Виробити 

рекомендації конференції.  

 

30.08.2016 Сідокур С.І., 

методисти 

РМК 

 

 

 

Вересень 2016 року 

№ 

п/

п 

Зміст Терміни Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Засідання творчих груп: 

 

 - вчителів біології 06.09.2016 Гришко В.Я  

 - вчителів хімії 13.09.2016 Гришко В.Я  

 - вчителів географії 14.09.2016 Гришко В.Я.  

 - вчителів основ здоров’я 09.09.2016 Гришко В.Я.  

 - вчителів історії 15.09.2016 Осадча Л.М.  

 - практичних психологів та 

соціальних педагогів 

14.09.2016 Бибич Г.В  

 - вчителів фізичної культури 22.09.2016 Голуб О.С.  

 - вчителів трудового навчання 

та технологій 

29.09.2016 Голуб О.С.  

 - вчителів музичного мистецтва 26.09.2016 Рощак Ю.В.  

 -вчителів образотворчого 

мистецтва 

27.09.2016 Рощак Ю.В.   



47 

 

 - вчителів художньої культури 28.09.2016 Рощак Ю.В.   

 -вихователів ДНЗ 28.09.2016 Павленко М.О. 

 
 

 - початкових класів 

 

28.09.2016 Стасовська 

О.М. 
 

 - початкових класів 

-  

21.09.2016 Стасовська 

О.М. 
 

2 Районні методичні об’єднання: 

 

 -завідувачів ДНЗ 

 

 

25.08.2016 Павленко М.О.  

 - вихователів ГПД 22.09.2016 Важеніна І.Л. 

 
 

 - бібліотекарів 9.09.2016 Осадча Л.М.  

 - керівників МАН  15.09.2016 Білокінь В. В.  

3 Школа молодого вчителя:    

 - початкових класів 29.09.2016 Стасовська 

О.М. 
 

 - практичних психологів та 

соціальних педагогів 

21.09.2016 Бибич Г.В.  

4 Майстер-класи 

 Круглий стіл для практичних 

психологів «Особливості 

роботи практичного психолога 

в дитячому підрозділі НВК» 

28.09.2016  Бибич Г.В.  

 

Жовтень 2016 року 

№ 

п/п 

Зміст Терміни Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Районне свято до  Дня 

працівників освіти. 

05.10 Методисти РМК  

2 Перший етап Всеукраїнських 

предметних олімпіад. 

 

Жовтень  Сідокур С.І., 

методисти РМК  
 

3 Районні методичні об’єднання вчителів: 

 - хімії 

 

24.10.2016 Гришко В.Я.  

 ІМН вчителів математики – 

координаторів конкурсу 

«Кенгуру» 

12.10.2016 Бовсуновська 

В.І. 
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 - біології 

 

25.10.2016 Гришко В.Я.  

 - географії 26.10.2016 Гришко В.Я.  

 - основ здоров’я 25.10.2016 Гришко В.Я.  

 

 

- керівників МАН 20.10.2016 Білокінь В. В.  

 - трудового навчання 27.10.2016 Голуб О.С.  

 

 - фізичної культури 

 

28.10.2016 Голуб О.С.  

 - вчителів 1 класу 24.10.2016 Стасовська О.М.  

 - вчителів 2 класу 25.10.2016 Стасовська О.М.  

 - вчителів 3 класу 26.10.2016 Стасовська О.М.  

 - вчителів 4 класу 27.10.2016 Стасовська О.М.  

 -музичних керівників ДНЗ 26.10.2016р Павленко М.О.  

 -вихователів ДНЗ 30.10.2016 Павленко М.О.  

 - - образотворчого мистецтва 30.10.2016 Рощак Ю.В.  

 - - художньої культури 31.10.2016 Рощак Ю.В.  

 - - музичного мистецтва 30.10.2016 Рощак Ю.В.  

 - - інформатики, математики, 

фізики 

25.10.2016 Бовсуновська 

Н.І. 
 

 - практичних психологів та 

соціальних педагогів 

 

12.10.2016 

 

 

Бибич Г.В. 

 
 

 -заступників директорів з 

виховної роботи, педагогів-

організаторів, класних 

керівників. 

12.10.2016 Кішінець О.А  

4 Засідання творчих груп вчителів: 

 -хімії 09.11.2016 Гришко В.Я.  

5 Засідання школи молодого вчителя: 

 ШМВ історії 18.10.2016 Осадча Л.М.  
 

 

Листопад 2016року 

№ 

п/п 

Зміст Термін Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 II тур Всеукраїнських 

олімпіад. 

Листопад Сідокур С.І. 
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2 Районний конкурс 

„Учитель року”:  

 

01.-04 Сідокур СІ.  

3 ІІ етап  Міжнародного 

конкурсу з української 

мови ім. Петра Яцика. 

Листопад  

Остапенко Л.Ю. 
 

 ІІ етап Міжнародного 

мовно-літературного 

конкурсі імені Тараса 

Шевченка 

Листопад Остапенко Л.Ю.  

4 Засідання творчих груп: 

 

 початкових класів 23.11.2016 Стасовська 

О.М. 
 

 початкових класів 30.11.2016 Стасовська 

О.М. 
 

 - географії 11.11.2016 Гришко В.Я.  

 - заступників директорів з 

виховної роботи, 

педагогів-організаторів, 

класних керівників. 

22.11.2016  Кішінець О.А  

 -вихователів ДНЗ 09.11.2016 Павленко М.О.  

 -вихователів ДНЗ 15.11.2016 Павленко М.О.  

 - - вчителів образотворчого 

мистецтва 

22.11.2016 Рощак Ю.В.  

 - - вчителів художньої 

культури 

24.11.2016 Рощак Ю.В.  

 - - вчителів музичного 

мистецтва 

29.11.2016 Рощак Ю.В.  

5 Районні методичні об’єднання:  

  - історії 09.11.2016 Осадча Л.М.  

 - економіки  03.11.2016 Білокінь В. В.  

 -завідуючих ДНЗ 18.11.2016 Павленко М.О.  

 -вчителів «Захисту 

Вітчизни» 

10.11.2016 Голуб О.С.  

6 Навчально-методична 

нарада відповідальних за 

ЗНО  

24.11.2016 Білокінь В. В.  

7 Семінар практичних 

психологів: «Психолого-

педагогічний супровід 

дітей з особливими 

16.12.2016 Бибич Г.В.  
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освітніми потребами». 

8 Засідання школи молодого вчителя: 

 - практичних психологів 

та соціальних педагогів 

09.11.2016 Бибич Г.В.  

 початкових класів 29.11.2016 Стасовська 

О.М. 

 

9 Майстер-класи    

 Майстер-клас для 

вихователів ДНЗ з 

розпису тканини за 

техніками: вільний 

розпис, холодний батік, 

вузловий батік. 

04.11.2016 Павленко М.О.  

 

 

Грудень 2016 року 

№ 

п/п 

Зміст Терміни Відповідальні Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 Конкурс-захист  

науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів 

районного наукового 

товариства МАН 

України  

01.12-

10.12.2016 

Білокінь В.В   

2 Районні методичні об’єднання:  

 - практичних психологів 

та соціальних педагогів 

07.12.2016 Бибич Г.В.  

 - хімії 14.12.2016 Гришко В.Я.  

 - вихователів ГПД 21.12.2016 Важеніна І.Л.  

 - фізичної культури 

 

22.12.2016 Голуб О.С.  

 -музичних керівників 

ДНЗ 

15.12.2016 Павленко М.О.  

 -вихователів ДНЗ 08.12.2016 Павленко М.О.  

3 Здача звітності за І 

півріччя  

практичні психологи , 

соціальні педагоги 

21.12.2016 Бибич Г.В.  

4 Засідання творчих груп: 

 - вчителів історії 08.12.2016 Осадча Л.М.  

 - біології 06.12.2016 Гришко В.Я.  
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 - вихователів ДНЗ 13.12.2016 Павленко М.О.  

 - вихователів ДНЗ 10.12.2016 Павленко М.О.  

 - вчителів фізичної 

культури 

23.12.2016 Голуб О.С.   

5 Засідання школи молодого вчителя: 

 початкових класів 15.12.2016 Стасовська 

О.М. 

 

6 Засідання експертної 

комісії 

14.12.2016 Бибич Г.В.  

7 вчителів історії 06.12.2016 Осадча Л.М.  

 Засідання круглого 

столу вчителів фізико-

математичних 

дисциплін «Розвиток в 

учнів навичок ХХІ 

століття» 

16.12.2016   

 

Січень 2017 року 

№ 

п/п 

Зміст Терміни Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Районні методичні об’єднання: 

 -трудового навчання, 

креслення та 

технологій 

12.01.2017 Голуб О.С.  

 -біології 04.01.2017 Гришко В.Я.  

 -основ здоров’я 04.01.2017 Гришко В.Я.  

 -географії 05.01.2017 Гришко В.Я.  

 - історії 05.01.2017 Осадча Л.М.  

 - вчителів 1 класу 09.01.2017 Стасовська О.М.  

 - вчителів 2 класу 10.01.2017 Стасовська О.М.  

 - вчителів 3 класу 11.01.2017 Стасовська О.М.  

 - вчителів 4 класу 12.01.2017 Стасовська О.М.  

 - заступників 

директорів з 

виховної роботи, 

педагогів-

організаторів, 

класних керівників. 

11.01.2017 Кішінець О.А  

 - - образотворчого 

мистецтва 

10.01.2017 Рощак Ю.В.  

 - - художньої культури 11.01.2017 Рощак Ю.В.  

 - - музичного 

мистецтва 

10.01.2017 Рощак Ю.В.  
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2 Засідання творчих груп: 

 

 - вихователів ДНЗ 

 

24.01.2017 Павленко М.О. 

 

 

 

 -практичних 

психологів  та 

соціальних педагогів 

11.01.2017 Бибич Г.В.  

 -вихователів ДНЗ 31.01.2017 Павленко М.О.  

3 Семінар 
відповідальних за 

ЗНО 

11.01.2017 Білокінь В. В.  

 Семінар-практикум 

для практичних 

психологів  ДНЗ та 

дитячих підрозділів 

НВК 

25.01.2017 Бибич Г.В.  

4 Засідання школи молодого вчителя: 

 ШМС – практичних 

психологів 

18.01.2017 Бибич Г.В.  

 

 

Лютий 2017 року 

 

№ 

п/п 

Зміст Терміни Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Районні методичні об’єднання: 

 

 - основ здоров’я 07.02.2017 Гришко В.Я.  

 - - біології 14.02.2017 Гришко В.Я.  

 -музичних 

керівників ДНЗ 

 

15.02.2017 Павленко М.О. 

 

 

 -практичних 

психологів та 

соціальних педагогів  

15.02.2017 Бибич Г.В.  

                            -вихователів ДНЗ 22.02.2017 Павленко М.О.  

 -вихователів ГПД 09.02.2017 Важеніна І.Л.  

2 Засідання творчих груп: 

 - географії 17.02.2017 Гришко В.Я.  

 - хімії 15.02.2017 Гришко В.Я.  

 - історії 16.02.2017 Осадча Л.М.  
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Березень 2017 року 

 вихователів ДНЗ 09.02.2017 Павленко М.О.  

  початкових класів 24.02.2017 Стасовська О.М.  

 - музичного 

мистецтва 

11.02.2017 Рощак Ю.В.  

 - - образотворчого 

мистецтва 

11.02.2017 Рощак Ю.В.  

 - - художньої 

культури 

16.02.2017 Рощак Ю.В.  

 -заступників 

директорів з 

виховної роботи, 

педагогів-

організаторів, 

класних керівників. 

15.02.2017 Кішінець О.А  

3 Засідання школи молодого вчителя: 

 - історії 23.02.2017 Осадча Л.М.  

 початкових класів 09.02.2017 Стасовська О.М.  

№ 

п/п 

Зміст Терміни Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 
Тижні-звіти 

педагогічної 

творчості  вчителів,  

що атестуються 

 Методисти РМК  

2 
Районний чемпіонат з 

економіки «Крок до 

бізнесу» 

 

Протягом місяця 

 

Білокінь В. В. 

 

3 Районні методичні об’єднання: 

 

 -фізичної культури,  

Захисту Вітчизни 

31.03.2017 Голуб О.С.  

 -завідувачів ДНЗ  

 

14.03.2017 Павленко М.О. 

 

 

 -вчителів 

математики, фізики, 

інформатики 

29.03.2017   

 - біології 27.03.2017 Гришко В.Я.  

 - основ здоров’я  27.03.2017 Гришко В.Я.  

 - географії 28.03.2017 Гришко В.Я.  

 - хімії 29.03.2017 Гришко В.Я.  
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Квітень 2017 року 

 - музичного мистецтва 28.03.2017 Рощак Ю.В.  

 - образотворчого 

мистецтва 

28.03.2017 Рощак Ю.В.  

 - художньої культури 29.03.2017 Рощак Ю.В.  

 -заступників 

директорів з виховної 

роботи, педагогів-

організаторів, 

класних керівників 

10.03.2017 Кішінець О.А  

4 Засідання творчих груп: 

 - хімії 14.03.2017 Гришко В.Я.  

 - основ здоров’я 01.03.2017                   Гришко В.Я.  

  -вихователів ДНЗ 17.03.2017 Павленко М.О.. 

 

 

 - початкових класів 27.03.2017 Стасовська О.М.  

 - початкових класів 28.03.2017 Стасовська О.М.  

5 Засідання школи молодого вчителя: 

 ШМС – практичних 

психологів 

15.03.2017 Бибич Г.В.  

  початкових класів 30.03.2016 Стасовська О.М.   Стасовська 

О.М. 

 

6 Круглий стіл 

вчителів початкових 

класів «Формування і 

розвиток 

комунікативної 

компетентності     

молодших   

школярів» (1-4) 

29.03.2017 Стасовська О.М.  

 Майстер-класи 

 Майстер-клас для 

вихователів ДНЗ з 

карвінгу 

30.03.2017 Павленко М.О.  

№ 

п/п 

Зміст Терміни Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Районні методичні об’єднання: 

 - вчителів трудового 

навчання, креслення 

та технологій 

27.04.2017 Голуб О.С.  

 -вчителів історії та 

правознавства 

20.04.2017 Осадча Л.М.  
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 - вчителів іноземної 

мови 

03.04.2017 Остапенко Л.Ю.  

 - вчителів 

зарубіжноїлітератури  

03.04.2017 Остапенко Л.Ю.  

 -вчителів укр.мови та 

літер 

03.04.2017 Остапенко Л.Ю.  

 - економіки 11.04.2017 Білокінь В. В.  

 - вихователів ДНЗ 

- музичних 

керівників ДНЗ  

11.04.2017 

18.04.2017 

Павленко М.О. 

Павленко М.О. 

 

 

 -практичних 

психологів та 

соціальних педагогів 

21.04.2017 Бибич Г.В.  

 - вихователів ГПД 18.04.2017 Важеніна І.Л.  

2 Засідання творчих груп: 

 - вчителів трудового 

навчання 

28.04.2017 Голуб О.С.  

 - географії 14.04.2017 Гришко В.Я.  

 - основ здоров’я 18.04.2017 Гришко В.Я.  

 - вчителів 

початкових класів 

14.04.2016 Стасовська О.М.  

 -вчителів початкових 

класів 

21.04.2016 Стасовська О.М.  

 - вихователів ДНЗ 

- вихователів ДНЗ 

20.04.2017 

25.04.2017 

Павленко М.О. 

Павленко М.О. 
 

 

 - вчителів історії 04.04.2017 Осадча Л.М.  

 - практичних 

психологів 

01.04.2017 Бибич Г.В.  

 - вчителів музичного 

мистецтва 

11.04.2017 Рощак Ю.В.  

 -вчителів образо-

творчого мистецтва 

12.04.2017 Рощак Ю.В.  

 - вчителів художньої 

культури 

13.04.2017 Рощак Ю.В.  

 -заступників 

директорів з 

виховної роботи, 

педагогів-

організаторів, 

класних керівників. 

12.04.2017 Кішінець О.А  

3 Підсумкове засідання 

атестаційної комісії 

ІІ рівня 

04.04.2017 Оніпко О.В. 

члени 

атестаційної 
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Травень 2017 року 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

комісії 

4 Засідання школи молодого вчителя: 

 ШМВ 

- історії  

13.04.2017 

 

 

Осадча Л.М. 

 

 вчителів початкових 

класів 

27.04.2017 Стасовська О.М.  

 Семінар-практикум 

«Інформаційна 

компетентність 

учителя як показник 

розвитку його 

педагогічної 

майстерності» 

11.04.2017 Рощак Ю.В.  

№ 

п/п 

Зміст  Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Свято останнього дзвоника 

в ЗОШ району. 

26.05.2017 Кішінець О.А.  

2 Районні методичні об’єднання: 

 

 -заступників директорів з 

виховної роботи, 

педагогів-організаторів, 

класних керівників 

11.05.2017 Кішінець О.А  

 Засідання районної комісії 

за підсумками стажування 

молодих спеціалістів 

23.05.2017 Оніпко О.В. 

Члени комісії із 

стажування 

 

 Нарада  практичних 

психологів. Здача річного 

звіту 

24.05.2017 Бибич Г.В.  

 Нарада бібліотекарів з 

питань проведення 

інвентаризації 

бібліотечних фондів 

26.05.2017 Осадча Л.М.  

 Нарада завідуючих ДНЗ з 

питань оздоровлення дітей 

влітку  

26.05.207 Павленко М.О.  
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Червень 2017 року 

 

 
 

VIІІ.  ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ  

(САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ) ПРАЦІВНИКІВ РМК 

 

№ 

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 Важеніна І.Л., 

Павленко М.О. 
 

3 Проведення районного 

свята до Дня захисту 

дітей 

01.06.2017 Кішінець О.А., 

Білокінь В.В., 

Бурлакова І.О. 

 

№ Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

Тема напрямку 

діяльності, проблеми, 

наукового дослідження  

щодо підвищення 

кваліфікації 

Термін 

роботи 

Очікувані 

результати 

роботи 

1 Сідокур С.І. «Оцінювання 

управлінської діяльності 

адміністрації навчальних 

закладів» 

 

 

 

2014-

2016р.р. 

Підвищення рівня 

професійної 

компетентності 

адміністрації ЗНЗ 

 

 

 

2 Стасовська 

О.М.  

Впровадження нового 

Державного стандарту 

початкової загальної 

освіти 

2013-

2017р.р. 

Забезпечення 

якісного 

впровадження  

нового 

Державного 

стандарту 

початкової 

загальної освіти 

3 Кішінець О.А. Дослідницька діяльність 2015- Підвищення 
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заступників директорів з 

виховної роботи,педагогів-

організаторів,класних 

керівників як складова 

професійної 

компетентності 

2017р.р професійної 

майстерності та 

творчої активності 

при організації 

виховного 

процесу у 

навальному 

закладі 

4 Важеніна І.Л. Підвищення фахового 

рівня вчителів, розвитку їх 

творчої ініціативи шляхом 

оптимального поєднання 

традиційних і сучасних 

форм методичної роботи 

2015-

2017р.р. 

Підвищення 

фахового рівня 

вчителів, розвитку 

їх творчої 

ініціативи у 

навчально-

виховному 

процесі 

5 Рощак Ю.В. Впровадження нового 

Державного стандарту 

базової і повної загальної 

середньої освіти на уроках 

мистецьких дисциплін. 

2014-

2018р.р. 

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

6 Бибич Г.В. 

 

Впровадження корекційної 

роботи,  як одиного  з 

важливих напрямків 

діяльності практичного 
психолога  

 

2014-

2018р.р. 

Підвищення 

ефективності 

роботи  

7 Павленко М.О. Інформаційна 

компетентність суб’єктів 

освітнього простору 

дошкільного навчального 

закладу.  

2014-

2018р.р. 

Забезпечення 

якісного  

впровадження  

Базової програми 

для дітей 

дошкільного віку 

«Українське 

дошкілля» 

8 Гришко В.Я. 

 

Використання 

нетрадиційних методів 

навчання на уроках 

природничих дисциплін 

2014-

2018р.р. 

Підвищення 

фахового рівня 

вчителів 

природничих 

дисциплін 

9 Голуб О.С. Особистісно-орієнтоване 

навчання в умовах класно-

урочної системи. 

 

2015-

2017рр. 

 Підвищення 

фахового рівня 

вчителів фізичної 

культури 
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ІХ. Узагальнені дані підготовки матеріалів та проведення  заходів у 2016-

2017 н.р. 
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Сідокур С.І. 89 3 - 30 3 16 1 3 3 2 2 1 5 12 2 

Гришко В.Я. 79 16 4 4 1 3 3 - 5 4 2 4 5 5 - 

Голуб О.С.  104 12 8 24 1 1 3 - 8 3 - 1 4 3 1 

Бибич  Г.В. 25 4 3 - - - 1 - 4 6 1 5 5 6 2 

Стасовська О.М. 123 4 1 - 1 - 1 3 2 4 1 - - 10 1 

Білокінь В. В.  132 12 - 5 - - - - 10 1 3 1 13 - 1 

Кішінець О.А. 185 4 1 4 - - 1 3 4 3 - 5 12 - 1 

Рощак Ю.В. 70 12 3 - - - - - 3 3 8 - 4 - - 

Важеніна І.Л. 73 8 1 7 1 3 1 5 9 2 1 1 4 7 - 

 Павленко М.О. 136 12 4 3 1 1 2 5 2 3 1 1 3 3 1 

Оніпко О.В. 180 - - - - - - 5 - - - - 8 - 10 

 

 

10 Білокінь В.В. Формування 

дослідницьких 

компетенцій учасників 

навчально-виховного 

процесу 

2016-

2018 

р.р. 

Підвищення 

результативності 

участі обдарованої 

учнівської молоді 

у Всеукраїнських 

конкурсах, 

олімпіадах, 

змаганнях 

11 Оніпко О.В. Психологічний аспект 

роботи з молодими 

спеціалістами при відборі 

педагогічних кадрів 

2015-

2016 

р.р. 

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 
Сідокур Світлана 

Іванівна 

Завідувачі 

РМК 

2008 - 2017 

2 

Голуб Олександр 

Сергійович 

Методисти 

районних 

(міських) 

методичних 

кабінетів з 

основ  

здоров’я і 

фізичної 

культури 

2012 2013 2017 

 

 

Графік 

курсової перепідготовки педагогічних працівників (додаток) 

 

ХI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

п/

п 

Зміст роботи Терміни 

виконання 

Відповідальні 

1 Скласти кошторис на 2017 рік. до 01.11 Сідокур С.І. 

2 
Провести тарифікацію методистів на 2016-

2017 н. р. 
до 06.09  

Сідокур С.І.,  

Оніпко О.В. 

3 
Провести інвентаризацію матеріальних 

цінностей методкабінету. 
до 04.10  

Сідокур С.І., 

ЦБ відділу 

освіти 

4 Проводити закупівлю канцтоварів. постійно Сідокур С.І. 

5 
Проводити заправку та реставрацію 

картриджів.  

протягом 

року  

Сідокур С.І. 
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