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Вступ 

У своїй діяльності методичний кабінет відділу освіти Острозької РДА  

керується Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти 

України, Законом України «Про освіту», Законами України «Про дошкільну 

освіту», «Про загальну середню освіту», Законом України «Про внесення змін до 

законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо 

організації навчально-виховного процесу», новим Положенням про районний 

(міський) методичний кабінет (центр), іншими документами та урядовими 

рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти та 

науки України,  управління  освіти і науки  Рівненської облдержадміністрації, 

відділу  освіти  Острозької РДА. Науково – методична робота з педагогічними 

кадрами навчальних закладів району проводилась згідно наказу відділу освіти   від 

03.09.2015 р. № 111  «Про організацію  методичної роботи  з педагогічними 

кадрами в 2015-2016 н.р.», а також відповідно до структурної моделі науково – 

методичної роботи РМК відділу освіти та згідно розподілу функціональних 

обов’язків між методистами РМК  відділу  освіти. 

Головною метою в роботі Острозького районного методичного кабінету  є 

науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного 

процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації 

педагогічних, керівних працівників управління освіти та закладів освіти. Згідно з 

даною метою  працює вся досить розгалужена система методичної освіти 

педагогічних кадрів району. 

Організовує та здійснює науково-методичну роботу з педагогічними 

працівниками району в умовах районного методичного кабінету завідуюча РМК, 8 

методистів, завідуюча ПМПК, бібліотекар. В усіх вища освіта, 7 – спеціалісти 

вищої категорії, 1– спеціаліст першої категорії. За своїм складом, кваліфікацією, 

досвідом практичної роботи працівники райметодкабінету спроможні надати 

методичну допомогу керівникам та педпрацівникам загальноосвітніх навчальних 

закладів, розв’язати більшість актуальних освітянських питань. 

В Острозькому районі функціонують  4 навчальних заклади І ступеня, 14 – 

ЗОШ І-ІІ ступеня, 14 – ЗОШ І-ІІІ ст., МНВК, ДЮСШ, РБШ. 

Працівники РМК  забезпечують науково-методичний супровід для (шестисот 

вісімдесяти двох) 682 педагогічних працівників. 229 мають вищу кваліфікаційну 

категорію, 83 – «спеціаліст І категорії», педагогічне звання «старший вчитель» 

мають 110 вчителів, та 11- «Вчителі методисти». 

По віку до 30 років 120 педагогічних працівників 

                   31- 40 р. – 95 чол. 

                   41-50 р. – 96 чол. 

                   51- 54 р. – 26 чол. 

                   55 – 60 р. – 32 чол. 

                   Понад 60 років – 25. 

Сьогодні в Острозькому районі функціонує 25 освітніх установ, які 

здійснюють суспільне дошкільне виховання: 9 дошкільних навчальних закладів та 
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16 (з 17 зареєстрованих) дошкільних підрозділів у складі навчально – виховних 

комплексів, які відвідує  894 дошкільники. Охоплення дошкільними установами 

становить 47%. Охоплення дітей п’ятирічного різними формами дошкільної освіти 

становить – 100 %. 

В дошкільних закладах працює 229 працівників, з яких 106 - педагогічних. З 

повною вищою освітою: 64 чол. (60 %), базовою вищою – 42 чол. (40 %). 

Методична служба Острозького району надає допомогу педагогічним кадрам 

не лише у розвитку їхньої професійної майстерності, а й активізує творчий 

потенціал вчителя, молодого спеціаліста. 

Методична діяльність у районі будується і проводиться за принципом 

систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і 

запити різних категорій педагогів та керівників навчальних закладів, через 

анкетування, експрес-опитування, надання пропозицій тощо. Науково-методична 

робота  спрямована на підвищення професійного рівня педагогічних працівників, 

переорієнтацію їх на нову філософію освіти, удосконалення інформаційно-

аналітичного забезпечення освітнього процесу. 

З цього навчального року продовжено роботу на ІІІ етапі реалізації науково-

методичної проблемної теми району «Розвиток професійної компетенції 

вчителів на основі науково-методичнгої діяльності в умовах реалізації 

продуктивних технологій навчання та виховання». 

Успішній реалізації науково-методичної проблеми, практичне використання 

 педагогічного досвіду, розвиток методичної активності педагогів спрямували свою 

роботу  28 районних методичних об’єднання  вчителів-предметників, класоводів та 

виховників, працівників дошкільних закладів, 4 творчі групи,  39 семінарів-

практикумів, 6 проблемних семінарів, школи управління та резерву керівних кадрів 

«Шанс»,   школи педагогічної майстерності,  школи педагогічного досвіду,  школи 

адаптації молодого педагога та керівника.  Творчим доробком з актуальних питань 

у системі методики, навчання та виховання, експериментальної роботи, 

впровадження інноваційних технологій завершили реалізацію проблемної теми 

творчі групи, 11 базових закладів та консультпункти з актуальних проблем 

управлінсько-методичної, навчально-виховної діяльності.   Вагома частка в 

навчанні педагогів, наданні практичної допомоги внесена консультативними 

пунктами, «днями методиста» в школах району, «методичними сесіями», 

«проблемним столом завучів» та адресною методичною допомогою.   На розгляд 

всіх колективних, індивідуальних, групових форм методичної роботи виносилися 

питання діагностики та  розвитку особистості учасника навчально-виховного 

процесу, методичного забезпечення функціонування освітніх округів, практичного 

використання методу проектів, інформаційно-комунікаційних технологій в 

навчальній, управлінській роботі,  інтерактивних методів навчання, застосування 

проблемно-пошукових напрямів організації навчальної діяльності школярів та 

вихованців дошкільних навчальних закладів, забезпечення компетентнісного 

підходу до організації  навчально-виховного процесу, побудова діалогічної моделі 

викладання навчальних предметів, створення умов для самореалізації та творчих 

пошуків вчителя, учня, керівника школи, досягнення результативності педагогічної 

діяльності. 
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Розширенню інформаційного поля педагогів сприяли експрес-інформації, 

епізодичні та постійні виставки науково-методичної літератури, творчого доробку 

опорних  закладів («Шлях освіти: від творчого вчителя до творчого учня», 

«В.Сухомлинський. Педагогічна спадщина і сучасність», «Керівнику школи – до 

початку  (закінчення) навчального року», «Педагогічна періодика – вчителю», 

«Програмно-педагогічне забезпечення навчального процесу», «Інноваційні 

процеси в загальноосвітньому навчальному закладі», «Вчителю про розвиток 

особистості дитини», «Профілізація старшої школи як шлях самореалізації 

особистості»), творчого вчительського доробку, розробка та випуск методичних 

рекомендацій з актуальних проблем викладання навчальних дисциплін, 

управлінської та виховної роботи (інформаційно-методичні збірники за підсумками 

 навчальних років; методичні рекомендації та посібники  «Як навчити читати 

іноземною мовою дітей молодшого шкільного віку»; «Методика вивчення та 

узагальнення педагогічного досвіду»; «Аналіз уроку як складова контрольно-

аналітичної діяльності керівника навчального закладу»; «Методика реалізації 

науково-методичної проблеми навчального закладу»; «Методичні рекомендації 

щодо організації навчального процесу в профільних класах», «Інтерактивні 

технології у роботі з вихователями дошкільних навчальних закладів», 

«Особливості моніторингових досліджень у навчальному закладі», та ін.) 

Популяризації сучасних освітніх технологій, підвищенню ефективності  

навчально-виховного процесу, впровадженню інноваційних методів навчання, 

виховання, управління, педагогічного співробітництва сприяли  проведені  на базі 

районних навчальних  закладів області семінари    для методистів районних 

методкабінетів  з  української мови та літератури, світової літератури, трудового 

навчання, керівників спеціалізованих закладів для роботи з обдарованою 

учнівською молоддю, керівників громадсько-активних шкіл, працівників 

дошкільної освіти; майстер-класи професора С. Пальчевського, В. Шарко,  В. 

Григораша для керівників шкіл з проблеми «Акмеологічна освіта: управлінський 

аспект» та «Сучасний урок»; творча зустріч заступників директорів з НВР з 

представниками всеукраїнського видавництва «Основа»; виїзні семінари районного 

 рівня; щорічні фестивалі-ярмарки педагогічної творчості; фестиваль «Панорама 

творчих уроків»; конкурси екологічного, виховного спрямування; тижні, декадники 

педагогічного досвіду, правової освіти, дитячої та юнацької книги; конкурси 

знавців української мови ім. П.Яцика та на кращий літературний доробок в рамках 

Всеукраїнського конкурсу «Вірю в майбутнє твоє, Україно!»; методичний 

фестиваль  «Інновація – 2014»; науково-практичні конференції  з педагогами з 

проблем:  «Нарада – як форма управлінської діяльності», «Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі», 

«Портфоліо учасника навчально-виховного процесу: досвід і практика», 

«Формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості  як основи її життєвої 

позиції»,  педагогічні читання «Шляхи створення умов для всебічного розвитку 

особистості, самореалізації вчителя, учня в системі  навчання та виховання»,   

«Сучасні інноваційні виховні технології». 

Із метою координації інноваційної діяльності створено та щорічно 

поповнюються  банки даних «Педагогічні технології в закладах освіти Острозького 
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району», «Інноваційна навчально-виховна діяльність закладів освіти Острозького 

району», започатковано створення медіатеки за напрямками: сучасний урок, 

педагогічний досвід, навчально-методична презентація,  нормативно-правовий 

супровід навчально-виховного процесу, сучасний навчальний кабінет. У звітному 

періоді розроблені та функціонують  районні  програми «Обдарованість» та 

 «Національне виховання », в рамках реалізації  яких проведено ряд навчально-

методичних заходів, спрямованих на підвищення рівня професійної компетентності 

педагогів, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей школярів. 

На шкільному, районному рівнях впроваджено систему моніторингу 

навчально-виховного процесу, результати якого є основою для подальшого 

планування розвитку освітніх закладів. Організована апробація навчальних 

підручників, програмних педагогічних засобів з різних предметів, результати якої 

надіслані до центру моніторингу якості освіти. 

Пожвавилась робота по створенню та обладнанню шкільних методичних 

кабінетів, забезпеченню їх навчально-методичним ресурсом. У районі їх 

функціонує 14, діють спільно з учительськими кімнатами – 14,  у 9-ти закладах 

створено методичні куточки. 

Поліпшено організацію курсової підготовки педагогів. Забезпечено 

методичний супровід атестації педагогічних працівників. Щорічно проводяться 

консультації, бесіди з педагогами, які підлягають атестації, надається  практична 

методична допомога керівникам навчальних закладів з питань дотримання 

нормативно-правових вимог під час проведення атестації педагогічних кадрів. 

У післядипломному періоді педагоги мали змогу окрім традиційного навчання 

відвідувати курси за такими формами підвищення кваліфікації: заочною, очно-

дистанційною, інноваційними курсами: «Інформаційно-комунікаційні технології», 

«Менеджмент в освіті», «Рівний-рівному», «Інноваційні технології в освіті», «Intel 

– R», «Microsoft», «Профільне навчання (попредметно)», які організовувались як 

для вчителів, так і для керівних кадрів. Опануванню теоретичними засадами 

особистісно орієнтованих методів навчання та виховання педагогами району 

допомагали постійно діючі в районному, шкільних методичних кабінетах опорних 

шкіл виставки науково-методичної літератури «Вчителю про особистісно 

орієнтоване навчання», творчого освітянського доробку «Досвід кращих – 

надбання всіх», створення інформаційно-методичного банку «Методика 

особистісно орієнтованого навчання». 

З метою виявлення і підтримки досвіду педагогічних колективів з питань 

створення системи підвищення рівня професійної підготовки педагогічних кадрів 

проводиться районний огляди внутрішкільної методичної роботи, в ході якої 

відзначено, що методична робота  в загальноосвітніх закладах спрямована на 

зростання творчого, професійного рівня педагогів, у більшості шкіл визначено 

оптимальні цілі і пріоритетні завдання колективних та індивідуальних форм 

методичної роботи, її  структура і зміст базується на  результатах діагностики, 

відповідає кваліфікаційному рівню і професійним запитам педагогів. У школах  

ефективно цільові тематичні семінари динамічні групи, психолого-педагогічні 

консиліуми з проблеми адаптації в учнівському середовищі, майстер-класи  тощо. 
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Розвитку педагогічної творчості, ініціативи, розширенню інформаційного 

простору сприяли  семінари-практикуми на базі НВК «Білашівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 

ДНЗ», НВК «Кутянківська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Розвазької ЗОШ І-ІІІ ст., 

Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст., Могилянівської ЗОШ І-ІІІ ст., Волосківської ЗОШ І-ІІ 

ст., Грем’яцької ЗОШ І-ІІІ ст., НАК «Межиріцька ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», НВК 

«Грозівська ЗОШ І-ІІст. – ДНЗ», НВК «Українківська  ЗОШ І-ІІ ст. -ДНЗ» та НВК 

«Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст.  (ліцей) - ДНЗ»; диспути з актуальних навчально-

методичних проблем; аукціони, панорами та фестивалі творчих  уроків; творчі 

зустрічі досвідчених вчителів, візити в творчі лабораторії вчителя, майстер-класи, 

презентації творчого доробку, уроку; власно розроблених дидактичних матеріалів. 

Поряд з традиційними предметними тижнями запроваджуються методичні та 

наукові декадники, місячники творчості педагога, учня, педагогічні олімпіади, 

тижні (панорами) творчих уроків, методичні сесії, лекторії, тренінги, ділові та 

рольові ігри. 

Організовано роботу щодо реалізації науково-методичних проблемної теми 

району, над якою працює творча група, структурні підрозділи, педагогічні 

колективи. Даний напрям роботи  знаходиться на постійному контролі науково-

методичної ради РМК,  вибір тематики проводиться аргументовано, 

обґрунтовується результатами діагностування. Творчою групою створені 

інформаційні банки, картотеки літератури з методичної проблемної теми, 

організовані виставки інструктивно-методичного, довідкового  матеріалу. 

Практикуються слухання питань щодо реалізації  проблемної теми на  методичній 

раді, підсумковій конференції. 

У практику роботи педагогічних працівників упроваджуються технології 

особистісно орієнтованого навчання, методи компетентнісного підходу, технології 

проектного, розвивального та інтерактивного навчання, сугестології,  

використовуються тренінгові технології як засіб розвитку особистості дитини 

шкільного віку, методи викладання предмета за опорно-логічними схемами, 

інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом. Дедалі 

більшого поширення набувають методи розвитку критичного мислення школярів, 

побудови навчального процесу на діалогічній, пошуково-дослідницькій основі, 

організації  управління навчальним закладом за методикою громадсько-активної 

школи  (Вельбівненська ЗОШ І-ІІІ ст. ,НВК  “Оженинська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів (ліцей) – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)” імені Тараса 

Григоровича Шевченка, «Оженинська ЗОШ І-ІІІст. №2- ДНЗ» та інші 

загальноосвітні школи). 

Діяльність відділу освіти, районного методичного кабінету, педагогічних 

колективів спрямована на реалізацію положень районної програми роботи з 

обдарованими дітьми,  поширення досвіду роботи вчителів та закладів, 

діагностування та моніторингу щодо ефективного впровадження системи роботи з 

розвитку обдарованості дитини. 

З метою надання адресної  та необхідної  консультативно–методичної 

допомоги  педагогічним працівникам закладів освіти організовано роботу 

районного  консультпункту на базі досвіду  роботи творчо працюючих учителів 

навчально-виховного комплексу “Оженинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
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(ліцей) – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)” імені Тараса Григоровича 

Шевченка, цей навчальний заклад  є опорним закладом в районі з теми “Розвиток 

творчого потенціалу вчителя в роботі з обдарованими дітьми”. 

На виконання районної програми роботи з обдарованою молоддю району  

навчальні заклади району працюють над створенням належних умов для 

інтелектуального розвитку учнів, будують процес навчання на основі всебічної 

педагогічної діагностики, визначають індивідуальну траєкторію розвитку кожної 

дитини. У кожному  навчальному закладі, районному методичному кабінеті 

створено банк даних про обдаровану молодь, учасників та призерів Всеукраїнських 

олімпіад з базових дисциплін, конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт 

Рівненської Малої академії наук учнівської молоді, учителів, які підготували  

переможців  районних та обласних олімпіад, конкурсів-захистів Малої академії 

наук. 

На виховання національної еліти, розвиток інтелектуального, творчого 

потенціалу учнів працюють НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст.(ліцей) – ДНЗ», 

Плосківська ЗОШ І – ІІІ ступенів та інші ЗОШ. Помітно зріс  якісний показник 

результативності участі школярів в обласних олімпіадах. На жаль, у минулому 

навчальному році лише одне призове місце в обласному етапі олімпіади «Юне 

обдарування» (Плосківська ЗОШ І-ІІІ ст.), в районі немає жодного призового місця 

на обласному рівні у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра 

Яцика та у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка. 

Грамотами, дипломами, призовими місцями відзначені успіхи учнівської 

молоді в обласних турнірах юних істориків, фізиків, географів, конкурсах 

екологічного спрямування. Значно зросла кількість відмінних та добрих 

результатів у Всеукраїнському конкурсі юних фізиків «Левеня», Міжнародному 

математичному «Кенгуру», інтерактивному природничому «Колосок», 

українознавчій грі «Соняшник». 

Не менш важлива увага приділялась розвитку мистецьких, літературних, 

художніх, музичних здібностей дітей. Останні роки позначені розвитком сітки 

драматичних, літературних гуртків, гуртків художньо-естетичного напрямку, що 

дало можливість забезпечити умови для самореалізації творчо обдарованих дітей.  

Для заступників директорів з навчально-виховної роботи, які відповідають за 

організацію роботи з обдарованими дітьми  в навчальних закладах щорічно у 

вересні місяці  проводиться інструктивно-методична нарада щодо організації 

роботи на якій розглядаються питання організації роботи в поточному навчальному 

році, організація і проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів та 

турнірів. 

Для відповідальних за роботу з обдарованими дітьми в загальноосвітніх 

навчальних закладах району функціонує семінар-практикум з теми “Підготовка 

вчителя до роботи з обдарованим дітьми”, на засіданнях розглядаються питання 

пов’язані з цією проблемою. 

В березні 2016 року проведено районну учительську конференцію “Історія 

дослідження та основні сучасні концепції обдарованості” на якій розглядались 

питання навчання і виховання обдарованої дитини. 
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Методична служба створює умови для постійного підвищення освітнього і 

кваліфікаційного рівня педагогів, вдосконалення майстерності вчителя. Вона 

будується на діагностичній основі, вивчення й аналізі результативності навчально-

виховного процесу, є диференційованою. Зміст, структура, форми роботи 

обираються згідно з потребами педагога та вимогами сьогодення. Питання 

педагогіки обдарованих неодноразово виносились на семінари заступників 

директорів загальноосвітніх навчальних закладів з навчально-виховної та виховної 

роботи, проведено низку консультацій з питань: створення банку даних 

обдарованих дітей, розробка Програми роботи з обдарованою молоддю, вимоги до 

творчих робіт Всеукраїнських  учнівських конкурсів, рекомендації для батьків 

щодо  роботи з обдарованими дітьми. 

У районі запроваджено систему морального та матеріального заохочення 

обдарованих учнів та вчителів, які з ними працюють. Вчителі отримують 

одноразову грошову винагороду, учні повинні отримувати стипендії. 

Підвищенню статусу вчителя у суспільстві, впровадженню ідей педагогічного 

співробітництва, інноваційних технологій, розвитку інтелектуального та творчого 

потенціалу всіх учасників навчально-виховного процесу сприяли проведені в 

районні тури Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», участь у яких зростає. 

Найактивнішими учасниками професійних вчительських змагань стали педагоги 

Грем’яцької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Сплеском вчительської видавничої творчості став конкурс-ярмарок 

педагогічних ідей та інновацій, учасники якого щороку представляють широкій 

освітянській громаді навчальні програми спецкурсів, факультативів, гуртків, 

методичні посібники та рекомендації з окремих предметів, упорядковані матеріали 

щодо організації тренінгових занять, проекти моделей управлінської діяльності, 

виховної, психолого-педагогічної роботи, матеріали з досвіду роботи вчителів та 

учнівських творчих об’єднань.       Дипломами лауреатів та переможців обласного 

ярмарку-конкурсу нагороджені 14 педагогів. 

Творчі здобутки педагогів району відмічені дипломами лауреатів обласних 

фестивалів творчих уроків.  До районного каталогу ПД занесений творчий доробок 

74-х кращих педагогів загальноосвітніх закладів. 

Розширено географію професійного спілкування педагогів району; керівники 

шкіл та вчителі стали учасниками творчих  зустрічей та поїздок з колегами  районів 

області,  творчих семінарів із зарубіжними колегами у Білорусії. Кожна така 

зустріч – новий поштовх до удосконалення професійної майстерності, ще одна 

можливість активізувати власний творчий потенціал. 

Поряд з досягненнями існують певні проблеми, однією з яких є недостатнє  

фінансування районного методичного кабінету,  недостатнє інформаційно-

технологічне забезпечення практичної роботи з обдарованими дітьми, внаслідок 

чого знижується результативність виступу значної частини  учнів окремих  

навчальних закладів при виконанні  олімпіадних завдань у ІІІ-му етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. Є ряд труднощів при впровадженні 

профільного навчання, оскільки ще слабкою є навчально-матеріальна база шкіл, 

недостатній методичний супровід профільності, ряд кадрових питань залишаються 

не вирішеними. 
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На перший план у загальноосвітніх закладах виходять проблеми створення 

навчально-методичної, матеріально-технічної бази, яка допомогла б школярам іти в 

ногу з часом в  опануванні основами наук. У рамках реалізації районних програм 

інформатизації навчально-виховного процесу, розвитку природничо-математичної 

науки, технологій  у навчальні заклади направляються комп’ютерні комплекси, 

мультимедійні установки, навчальні кабінети з повним оснащенням. 

Разом з тим, аналіз стану реалізації науково-методичної проблеми, результати 

оглядів методичної роботи, вивчення стану викладання предметів, атестаційної 

експертизи шкіл, діагностики професійного рівня педагогів, «днів методиста», 

тематичних перевірок свідчать, що значна частина вчителів району не зацікавлена 

кінцевим результатом власної педагогічної діяльності; не вдосконалюючи 

традиційні методи викладання предметів – відмовляються від інноваційних 

процесів, уроки проходять в ритмі традиційного «відчитування» програмового 

матеріалу, що не тільки знижує ефективність навчання, а й породжує спад інтересу 

в учнів до навчання, їх пізнавальної діяльності. 

У багатьох випадках поза увагою педагогів проходять діти, які не лише в 

навчальному аспекті потребують посиленої допомоги з боку вчителів, батьків, 

адміністрацій шкіл. У окремих педагогічних колективах назріла проблема 

оновлення як змісту методичної роботи, педагогічних кадрів, так і перебудови 

всього навчально-виховного процесу. Не зжитий формалізм в питаннях вивчення 

та узагальнення досвіду вчителів, організації самоосвітньої роботи, підготовки 

вчителя до роботи в інноваційному просторі. Лише в НВК «Оженинська ЗОШ І-

ІІІст,  (ліцей)- ДНЗ» організована експериментальна робота. Недостатній рівень 

розробки та впровадження цільових комплексних програм, проектів, забезпечення 

шкіл педагогічною періодикою, навчальними та методичними посібниками. Вкрай 

бідна навчально-матеріальна, інформаційно-методична база шкільних навчальних, 

методичних кабінетів, недостатня кількість мультимедійних засобів знижують 

рівень підготовки і вчителя, і учня як учасників навчально-виховного процесу. 

У своїй подальшій роботі  методичний кабінет району ставить наступні 

завдання, а саме: 

- роботу методичних структурних підрозділів планувати виходячи з потреб 

і запитів учителів, для їх вивчення проводити діагностичне опитування 

методичних утруднень учителів; 

-  виносити на засідання шкільних методичних структур актуальні питання 

сучасної освіти, методики викладання предметів, що дало б можливість 

усунути прогалини в знаннях педагогів; 

- урізноманітнювати форми проведення засідань методичних підрозділів, 

більше проводити показових уроків, захистів конспектів уроків, моделювання 

педагогічних ситуацій, ділових ігор, тренінгів; активніше залучати педагогів до 

випуску методичних посібників з досвіду роботи; 

- дотримуватись вимог Рівненського інституту післядипломної 

педагогічної освіти та районного методичного кабінету щодо оформлення 

планів роботи шкільних методичних структурних підрозділів; 

-  розробляти та впроваджувати новітні районні освітні програми у 

діяльність навчальних закладів району; 
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-  активізувати внутрішкільну методичну роботу в окремих закладах 

району; 

-  контролювати   виконавську дисципліну  заступників з навчально-

виховної роботи; 

-  активізувати роботу районних опорних закладів з різних напрямків; 

- удосконалити форми та методи роботи щодо проведення методичних 

заходів; 

- забезпечити РМК додатковими технічними засобами (комп’ютер, 

принтер, фотоапарат); 

- створити на базі освітніх закладів бібліотеки РМК та педагогічної 

виставки „Освіта Острожчини”;  

-  активізувати роботу щодо видання методичної друкованої продукції; 

- забезпечити психологічну готовність до участі у конкурсі через добір і 

відпрацювання спільно з психологом певних методик, діагностик, тренінгових 

вправ; 

- проводити послідовну, цілеспрямовану роботу з виявлення творчих, 

талановитих педагогів, мотивувати їх до участі в конкурсах професійної 

майстерності. 
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І. Організаційно-масова робота 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконанн

я 

Відповідал

ьні 

1. Підготувати інструкційно-методичні матеріали, 

аналітичні матеріали для проведення серпневої 

розширеної наради 

До 20.08. Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

2. Провести серпневі методичні студії з питань 

організації навчально-виховного процесу  

освітніх закладах району 

29.30.08. Методисти 

РМК 

3. Вивчити стан забезпечення учнів підручниками, 

вчителів навчальними програмами, методичними 

посібниками 

До 20.09. Методисти 

РМК 

4. Організувати роботу в опорних школах вересень Методисти 

РМК 

5. 

 

Провести тарифікацію працівників РМК До 05.09 Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

6. Підготувати наказ про організацію методичної 

роботи в районі на 2016-2017 навчальний рік. 

До 05.09 Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

7. Спланувати і організувати роботу: 

1) районних методичних об’єднань 

2) районних постійно діючих семінарів 

До 09.09 зав. РМК 

методисти 

8. Розробити карту робочої організації методиста 

районного методичного кабінету (кожний 

перший понеділок місяця – звіт методистів про 

роботу за місяць). 

щомісяця Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

9. Встановити режим роботи районного 

методичного кабінету та інформаційно-

методичні дні для організаторів освіти:  

І вівторок – директорам шкіл; ІІ середа – 

заступникам директорів з навчально-виховної 

роботи; ІІІ середа – заступникам директора з 

виховної роботи 

 Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

10. Встановити дні індивідуальних і групових 

консультацій для  педагогічних працівників 

Понеділок –  вчителі трудового навчання, 

професійного навчання, біології, 

природознавства, основ здоров’я, ОБЖ, фізики 

та астрономії, інформатики, фізичного 

виховання, ОЗВ,ОМЗ, математики. 

Вівторок – директори навчальних закладів. 

Середа – вчителі музики, образотворчого 

 Методисти 

РМК 
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мистецтва, заступники директора з вих. роботи, 

педагоги-організатори, класні керівники, 

заступники директора з навчальної роботи. 

Четвер – працівники ДНЗ. Вчителі-філологи, 

вчителі суспільних предметів, географії, 

економіки, християнської етики, вчителі 

початкових класів, вихователі ГПД. 

П’ятниця –  практичні психологи та соціальні 

педагоги 

11. Визначити день апаратного навчання і 

планування роботи методистів. 

Останній 

тиждень 

місяця 

Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

12. Спланувати роботу з самоосвіти. Визначити 

провідні психолого-педагогічні проблеми для 

індивідуальної науково-методичної роботи. 

До 10.09. Методисти 

РМК 

13. Спланувати роботу освітніх округів, 

міжшкільного факультативу, забезпечити участь 

учнів у роботі факультативу. 

До 15.10. Керівники 

освітніх 

округів 

14. Підготувати календар пам’ятних дат для 

школярів та працівників освітніх установ на 

2016-2017 навчальний рік. 

вересень Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

15 Забезпечити видання інформаційно-методичних 

бюлетенів 

Протягом 

року 

Методисти 

РМК 

16. Засідання творчої групи  заступників директорів 

з навчально-виховної роботи  по реалізації 

науково-методичної проблемної теми району 

листопад Керівник 

т/групи 

РМК 

18. Провести зрізи знань з базових дисциплін, 

систематизувати матеріали у відповідних 

довідках, видати наказ. 

грудень Методисти 

РМК 

19. Забезпечити координацію планів роботи 

районних методичних об’єднань вчителів 

грудень Методисти 

РМК 

20. Підготувати методичний вісник на допомогу 

керівникам шкіл та вчителям-предметникам з 

питань впровадження особистісно 

зорієнтованого навчання, на допомогу керівнику 

школи, передовий педагогічний досвід освітян 

району. 

Протягом 

року 

Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

21. Провести конкурс “Учитель року” -  2017 у 

номінаціяїх: 

-початкові класи 

-біологія 

-інформатика  

-музичне мистецтво 

 

грудень Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

методисти 
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22. Провести виставку-ярмарок педагогічної 

творчості «Освіта Острожчини» у номінаціях: 

- «Управління освітою»,  

- «Методична робота з педагогічними 

кадрами»,  

- «Робота з обдарованими учнями»,  

- «Виховна робота»,  

- «Позашкільна освіта»,  

- «Українська мова та література»,  

- «Іноземна мова»,  

- «Зарубіжна література»,  

- «Історія»,  

- «Основи правознавства 

лютий Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

Методисти 

РМК 

23.  Провести семінар для педагогів району щодо 

організації роботи з обдарованими дітьми 

квітень Кузьменко 

Н.В. 

Методисти  

РМК 
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ІІ. Забезпечення курсової підготовки, підвищення кваліфікації 

працівників освіти, що атестуються 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідал

ьні 

1. Поновити списки педагогічних працівників 

району 

Серпень Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

2. Розробити план-графік курсової підготовки 

педагогічних працівників району з 

урахуванням освіти, фаху, рівня підготовки, 

результатів діагностування, попередньої 

атестації, потреб та запитів педагогів. 

Серпень, 

грудень 

Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

3. Надавати консультації для педагогічних 

працівників, які охоплюються підвищенням 

кваліфікації очно-заочною формою навчання 

постійно Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

4. На методичних об’єднаннях, семінарах 

заслуховувати звіти педагогічних працівників, 

що пройшли курсову підготовку. 

Відповідно 

до плану 

Методисти 

РМК 

5. Підготувати наказ, скласти графік щодо 

підвищення кваліфікації вчителів у 2016-2017 

н.р і довести до відома освітніх установ 

Серпень, 

грудень 

Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

6. Забезпечити курсову підготовку педагогічних 

працівників і участь у семінарах з даного 

питання працівників районного методичного 

кабінету. 

Протягом 

року 

Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

Методисти 

РМК 
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ІІІ. Методичні заходи щодо підвищення методичного та фахового рівня, 

професійної компетентності педагогічних працівників 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповіда

льні 

1. Затвердити структуру методичної роботи в 

районі та в установах освіти. 

До 10.09 Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

2. Вивчити рівень роботи адміністрацій шкіл щодо 

методичного забезпечення стану викладання 

навчальних предметів. 

серпень Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

Методисти 

РМК 

3. Розробити методичні рекомендації до 

проведення першого уроку 

До 01.09 Остапчук 

Ж.А. 

4. Підготувати збірник нестандартних уроків, 

розроблених і проведених методистами РМК. 

лютий Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

Методисти 

РМК 

5. Систематизувати матеріали за наслідками ІІ 

етапу всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін і визначити рейтинг закладів освіти 

лютий Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

6. Надавати адресну допомогу вчителям, 

керівникам освітніх установ 

Протягом 

року 

Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

Методисти 

РМК 

7. Провести конкурс на кращий методичний 

кабінет про що видати аналітичний  наказ. 

До травня Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

Методисти 

РМК 

8. Затвердити тематику районних постійно діючих 

семінарів заступників директора з навчально-

виховної роботи, завідуючих ДНЗ 

вересень Лисенко 

О.Г.           

зав. РМК 

Методисти 

РМК 
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ІV. Тематика засідань науково - методичної ради 

Перше засідання ( 06.09.2016р.) 

1. Про організацію науково-методичної роботи районної методичної ради на 

2016-2017 навчальний рік. 

Лисенко О.Г, зав. РМК   

2. Обговорення та затвердження плану роботи районного методичного 

кабінету на 2016- 2017н.р. 

 Лисенко О.Г., зав. РМК  

3. Про організацію методичної роботи в навчальних закладах району у 2015-

2016 н.р. 

Лисенко О.Г., зав. РМК  

4. Затвердження планів роботи районних методичних об’єднань вчителів- 

предметників на 2016-2017  навчальний рік. 

 методисти РМК  

5. Про затвердження навчальних програм  шкільних гуртків,гуртків РБШ 

                                                              Дьяков А.Р. директор РБШ 

6. Різне. 

- Про забезпечення підручниками та навчальними програмами закладів 

освіти на 2016-2017 н.р. 

Матласевич О.В., методист РМК  

Друге засідання (09.11.2016 р.) 

1. Науково-методичний супровід щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та Малої олімпіади з суспільно-гуманітарніх предметів на 

2016 – 2017 н.р. 

                                             

Кузьменко Н.В., методисти РМК  

2. Різне. 

- Науково-методичний супровід організації та проведення учнівських 

турнірів, конкурсів, тощо 

                                                 Кузьменко Н.В., методист РМК  

Третє засідання ( 11.01.2017р.)  

1. З  досвіду організації  методичної роботи в дошкільних навчальних 

закладах. 

 Денищук І.І., методист РМК  

2. Про організацію та методичний супровід інклюзивного навчання у 

навчальних закладах району 

                                                      Обуховська О.В., зав ПМПК  

3. Різне.  

- Про організаційно-методичний супровід проведення конкурсу «Учитель 

року – 2017» 

Лисенко О.Г., зав. РМК  

Четверте засідання ( 09.03.2017р.)  

1. Про ефективність співпраці шкільного методичного кабінету з 

навчальними кабінетами закладу  - резерв підвищення управлінської 
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компетентності керівника закладу 

                                                                  Лисенко О.Г., зав. РМК  

співдоповідачі:, заступники директора НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІст. №2 – 

ДНЗ», Хорівська ЗОШ І-ІІІст.  

2. Про участь у районному етапі виставки-ярмарку педагогічних ідей та 

технологій. Схвалення робіт для подання на обласний етап.  

 методисти РМК  

     3. Різне. 

П’яте засідання (25.05.2017р.) 

1. Про схвалення досвідів роботи вчителів та вихователів, що атестуються в 2017 

році на встановлення педагогічного звання . 

                                                  методисти РМК  
2. Звіт про організацію та діяльність методичної роботи НВК «Тесівська ЗОШ І-

ІІст. – ДНЗ», НВК «Сіянцівська ЗОШ І-ІІІст. – ДНЗ»                                                        

заступники директора з    навчально-виховної роботи 

 Різне  
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V.   Організація методичного супроводу працівників дошкільних  начальних 

закладів та дошкільних підрозділів навчально – виховних комплексів району 

Зміст  роботи 

Термін 

виконан

ня 

Відповідальний 

1 2 3 

1. Участь в огляді з підготовки дошкільних закладів 

та підрозділів до роботи у новому навчальному 

році. 

Серпень Денищук І.І. 

 

2. Надання методичної допомоги керівникам 

ДНЗ,НВК щодо річного планування роботи  

закладу/підрозділу  на 2016/2017 н.р. 

До 

31.08.16 

Денищук І.І. 

3. Консультування керівників дошкільних 

закладів/підрозділів та керівників методичних 

об’єднань. 

Вівторок Денищук І.І. 

4. Надання методичної  допомоги працівникам 

дошкільних закладів з питань роботи за  чинними 

нормативними документами. 

Постійно Денищук І.І. 

5. Поповнення картотеки методичних матеріалів 

відділу освіти Острозької райдержадміністрації 

В міру 

надходж. 

л - ри 

Денищук І.І. 

 

6. Сприяння проходженню працівниками 

дошкільних установ та підрозділів  курсів 

підвищення кваліфікації. 

протягом 

року 

Денищук І.І.  

7. Вивчення нормативних документів, документів 

вищестоящих органів, науково-методичної 

літератури. 

в міру 

надходж.

л - ри 

Денищук  І.І. 

8. Вивчення роботи дошкільних закладів та 

підрозділів, підготовка довідок, інформацій. 

згідно 

плану 

Денищук  І.І. 

9. Підготовка інформацій/довідок про стан 

суспільного дошкільного виховання в районі. 

На запит  Денищук І.І. 

10.  Підготовка інформацій: 

-  про дислокацію та функціонування; 

До 01.01. 

2017 

Денищук І.І. 

 

- оперативну інформацію щодо перспектив та 

динаміки розвитку дошкільної освіти району.  

До звіту Денищук І.І. 

11. Формування банку даних списків дітей 

дошкільного віку станом на 25.09.2016, які 

перебувають на обліку  на території  сільської 

місцевості освітніх установ Острозького району. 

 До 

30.09.16 

Денищук І.І. 

12. Спланувати  наради для  керівників  ДНЗ/НВК. До 15.09 Денищук І.І. 

13. Удосконалення  роботи опорних закладів за 

напрямками: 
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1) Формування розуміння національно – 

патріотичних особливостей та культивування 

кращих рис української ментальності в процесі 

навчально – виховної діяльності та засобами 

музичного виховання.  

2) Удосконалення роботи щодо комунікативно – 

мовленнєвої компетенції в процесі формування 

економічних навичок вихованців. 

постійно Хімін Н.В.,   

директор,  

Ярмолюк В.М. 

завідувач 

дошкільного 

підрозділу,  НВК 

«Оженинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

(ліцей) –ДНЗ» 

1) Українська мова як засіб національно – 

патріотичного виховання дошкільників. 

2) Формування у вихованців навичок спілкування, 

ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими 

людьми. 

3) Підвищення інформаційної культури педагогів, 

удосконалення компетентності у сфері ІКТ. 

постійно Петрушина Р.П., 

ДНЗ «Орлятко»  

Оженинської 

сільської ради. 

1)  Удосконалення роботи щодо комунікативно-

мовленнєвої компетенції в процесі формування 

патріотичних почуттів вихованців дошкільного 

закладу.  

 

постійно Добруцька Л.О., 

зав. ДНЗ «Золоте 

зернятко» 

 Хорівської 

сільської ради. 

14.  Надання методичної допомоги з планування 

засідань керівникам методичних  об’єднання 

вихователів: 

-   груп старшого дошкільного віку ДНЗ/НВК, 

До 10.09. 

та в міру 

потреби 

Шкабко О.І., 

вихователь ДНЗ 

«Веселка» 

Розвазької с/р  

15. -  груп молодшого дошкільного віку ДНЗ/НВК, До 10.09. 

та  в міру 

потреби 

Гуменюк О.Д., 

вих. ДНЗ 

«Золоте 

зернятко» 

Хорівської с/р  

16. - різновікових груп ДНЗ/НВК; До 10.09. 

та в міру 

потреби 

Холодюк Л.В.,  

вих. НВК 

«Тесівська ЗОШ 

І-ІІ ст. - ДНЗ» 

17. М/о  музичних керівників ДНЗ/НВК. До 10.09. 

та  в міру 

потреби 

Гончарук Н.Я., 

музичний 

керівник  

НВК«Кутянківсь

ка ЗОШ І-ІІІ ст. - 

ДНЗ»  

18. М/о медичних сестер ДНЗ/НВК. До 10.09. 

та в міру 

потреби 

Ковтун Л.А., 

медична сестра 

НВК 

«Межиріцька 

ЗОШ І-ІІІ ст. - 
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ДНЗ» 

19. Засідання Школи новопризначеного вихователя 

ДНЗ/НВК. 

До 10.09. 

та  в міру 

потреби 

 Обуховська 

М.Ф., вихователь 

НВК 

«Оженинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

(ліцей)» 

 

 Організаційні заходи 

 

Вивчення стану методичного забезпечення та ППД ДНЗ/НВК 

 

Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Вивчити стан музичного виховання у ДНЗ 

«Золоте зернятко» Хорівської сільської ради, 

«Веселка» Розвазької сільської ради, НВК 

«Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст.(ліцей) – ДНЗ» 

ім.Т.Г.Шевченка, ДНЗ «Орлятко» Оженинської 

сільської ради.                       

Вересень - 

листопад 

2016/2017 

Денищук І.І. 

 

 

2. Розпочати вивчення досвіду роботи завідувача 

ДНЗ «Веселка» Розвазької сільської ради з теми: 

«Імідж керівника, в контексті формування  

іміджу дошкільної установи ». 

Грудень 

2016 

Денищук І.І. 

 

Семінар-практикум 
 

Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Про організацію національно – патріотичного 

виховання у дошкільних навчальних закладах. 

протягом 

року 

Денищук І.І.,  

ДНЗ «Струмок» 

Могилянівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
      

Зміст  роботи 
Термін 

виконання 

        

Відповідальний 

1.Приймати участь  в обласних та районних 

методичних семінарах,  практикумах, нарадах і 

т.д. 

згідно  

плану 

Денищук І.І. 

2. Визначити  базові дошкільні установи  та 

громадських інспекторів. 

до 31.08.16 Денищук І.І. 

3.  Сприяти збереженню та розширенню мережі 

дошкільних установ району. 

   протягом 

року 

    Денищук І.І. 
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Наради для керівників ДНЗ/НВК: 
 

1. Інформаційно –  методично - звітна 26.08.2016 РБШ 

2. Роз’яснювальна: «Економічне виховання. Формування у 

вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з 

іншими дітьми, дорослими людьми». 

16.11.2016 РБШ 

3. Навчальна: «Творча гра та художня література і робота з 

дитячою книжкою як засіб освітнього впливу на дитячу 

особистість». 

15.02.2017  ДНЗ 

«Струмочок» 

Грем’яцької 

сільської ради  

4. Інструктивно – методично - інформаційна 12.04.2017  ДНЗ 

«Колосок» 

Межиріцької  

сільської ради 

 

Слухання на нараді відділу освіти 
 

1. Про  стан музичного виховання у ДНЗ «Золоте зернятко» 

Хорівської сільської ради, «Веселка» Розвазької сільської 

ради, НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст.(ліцей) – ДНЗ» 

ім.Т.Г.Шевченка, ДНЗ «Орлятко» Оженинської сільської 

ради.                                                                                       

Листопад 2016 

2. Про стан організації  фізкультурно – оздоровчої роботи у 

дошкільних начальних закладах та дошкільних підрозділах 

навчально – виховних комплексів Острозького району.   

 

Березень 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       відділу освіти Острозької РДА 
 

План роботи МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ    | 2016 – 2017 н.р. 24 

 

VІ. Організація методичної роботи з вчителями початкових класів та 

вихователями груп продовженого дня 

 

 

 

 

 

 

Зміст роботи 
Форма 

проведення 
термін Відповідальні 

І. Робота з педкадрами 

1.Діагностування зон утруднень у роботі 

з вчителями  початкових класів, 

вихователями груп продовженого дня 

Діагностуван 

ня 

анкетування. 

Серпень 

(секційн

і) 

Мартинюк 

В.Л. 

2.Проведення інструктивно-методичних 

нарад з питань організації  викладання  

предметів в початкових класах 

Інструктажі, 

наради 

Протяго

м року 

Мартинюк 

В.Л. 

3.Систематизувати матеріали щодо 

аналізу кадрів працівників 

вищезазначених категорій . 

списки Вересен

ь 

жовтень 

Мартинюк 

В.Л 

4.Надання методичної допомоги 

вчителям, які підлягають атестації 

Інд.консульт

ації, 

Відвідування 

уроків, 

заходів. 

Відповід

. 

до плану 

та 

списків  

Мартинюк 

В.Л 

5.Залучення педагогів до курсової 

підготовки при РОІППО 

 Відповід

. 

до плану 

Мартинюк 

В.Л 

6. Розпочати вивчення ППД ( НВК 

«Межиріцька ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок)», вч. 

Войтко С.І.) 

1 рік Відповід

. 

до плану 

Мартинюк 

В.Л 

ІІ. Інформаційно-методичне забезпечення підвищення професійного рівня 

педагогів 

1.Підготовка та випуск методичних 

рекомендацій з питань викладання 

предметів в початкових класах 

Методичні 

рекомендації 

 

Протяго

м року 

 

Мартинюк 

В.Л 

2.Вивчення нормативних документів з 

питань викладання  предметів в 

початкових класах. 

 Протяго

м року 

 

Мартинюк 

В.Л 
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ІІІ. Організація методичної роботи 

1. Методичні об’єднання керівників шкільних МО  : 

Засідання 1. 

 Тема : « Організаційно - методичні аспекти 

роботи вчителя початкових класів , 

вихователя групи продовженого дня  щодо 

напрямів реформування початкової освіти 

та сучасного уроку  у   2016-2017  

навчальному році» 

 

Серпень 

2016 

РБШ 

 

 

Мартинюк В.Л. 

Засідання 2. 

Тема:Пріоритетні напрямки розвитку 

початкової освіти у 2016-2017 навчальному 

році (завершення впровадження Державного 

стандарту початкової освіти, проект 

Концепції розвитку початкової освіти) 

Квітень 

2017 

РБШ 

Мартинюк В.Л 

2.Школа вчителів початкових класів, вихователів ГПД (СЕМІНАРИ-

ПРАКТИКУМИ) : 

                                                2.1.    Перший клас 
 

   Тема: Організаційно - методичні аспекти     

роботи вчителя 1-го класу на уроках 

української  мови  в умовах реформування 

початкової освіти  
 

 

1 листопада 

2016 

НВК 

«Оженинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№2 – 

дошкільний 

навчальний 

заклад 

(дитячий 

садок)» 

Панасюк Г.П, кер. 

районної 

школи вч.1 кл. 

 

Павлюк К.О. 

 

 

Тема: Формування предметно-математичної 

компетентності , умова успішного навчання 

учнів 1 класу на уроках математики  
 

Березень 2017 

 

Грем’яцька 

ЗОШ І-ІІІ ст 

Панасюк Г.П, кер. 

районної 

школи вч.1 кл. 

Івченко Л.В.  
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                                                        2.2. Другий клас 

Тема : Сучасні технології формування 

природознавчих компетентностей 

другокласників 

Листопад 

2016 

Українківська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

Шинкарук О.І, кер 

районної школи вч.2 кл. 

 

Стебнюк А.П. 

Тема : Гармонійний розвиток та виховання 

особистості дитини, збагачення досвіду її 

життєдіяльності на основі ціннісних 

орієнтацій, формування ключових і 

предметних компетентностей та 

пізнавального інтересу як бази для її 

успішного навчання та особистісного 

зростання на наступному етапі 

розвитку(інтегрований урок математика-

природознавство) 

 

Березень 2017 

 

 

НВК 

«Межиріцька 

ЗОШ І-ІІІ ст. – 

дошкільний 

навчальний 

заклад (дитячий 

садок)» 

Швець З.Н. 

 

 

                                                             2.3. Третій клас 

Тема :Розвиток творчої компетентності учнів 

3-х класів на уроках літературного читання 

8 листопада 2016 

НВК «Краївська 

ЗОШ І-ІІ ст. – 

дошкільний 

навчальний 

заклад (ясла-

садок)» 

 

Душнюк Л.Д., 

керівник районної 

школи вч. 3 кл. 

Пуха С.В. 

Тема  Розвиток комунікативної 

компетентності молодших школярів на 

уроках української мови 

14 березня 2017 

 

Курганівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

Душнюк Л.Д., 

керівник районної 

школи вч. 3 кл. 

Мельник І.О. 

 

 2.4. Четвертий клас 

Тема : Формування загальнокультурної 

 ключової компетенції молодших школярів 

на уроках літературного читання в 4 класі 

15 листопада 

2016 

НВК 

«Кутянківська 

ЗОШ  І-ІІІ ст. – 

дитячий садок» 

 

Ейсмонт Алла Андріївна 

Керівник районної 

школи вч. 4 кл. 

 

Бабій М.М 

 

Тема: Методи  впровадження особистісно-

орієнтованого навчання на уроках 

математики в початкових класах 

Квітень 2017 
НВК «Слобідська  

ЗОШ  І-ІІ  ст. – 

дошкільний 

навчальний заклад 

(ясла-садок)» 

Ейсмонт Алла Андріївна 

Керівник районної 

школи вч. 4 кл. 

Семенюк Н.В. 
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                                                 2.5 Вихователів ГПД 
 

Тема : Формування навчально-

інтелектуальної і творчої компетенції у 

вихованців ГПД-важливий чинник їх 

розвитку 

1грудня 2016 

НВК 

«Оженинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

– дошкільний 

навчальний 

заклад (дитячий 

садок)» 

Стратюк Леся Петрівна, 

керівник районної 

школи вихователів ГПД 

Гаврилюк О.В. 

Тема : Екологія душі школяра  -  екологія 

природи (екологічне виховання молодших 

школярів у ГПД) 

Квітень 2017 

 
Хорівська ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

Стратюк Леся Петрівна, 

керівник районної 

школи вихователів ГПД 

Шиндерук К.М. 

3. Творча група 

Тема : « Розвиток дітей засобами мистецтва, 

виявлення здібностей та обдарувань, 

прищеплення інтересу до творчої 

діяльності.» 

 

РБШ Згідно 

плану 

Жовтень 

Грудень 

Лютий 

Мартинчу

к Наталія 

Олегівна, 

вчитель 

поч.. 

класів 

Стадниць

кої ЗОШ І 

ст.. 

4.Опорна школа 

Тема : Формування ключових 

навчальних та виховних  компетентностей 

шляхом реалізації інформаційно-

комунікативної освіти 

НВК « 

Вілійська 

ЗОШ І-ІІІ ст..-

дитячий 

садок» 

 

Згідно 

плану 

 

 

 

 

Листопад-

травень 

Вербииць

ка Наталія 

Федорівна 

НВК 

«Вілійськ

а ЗОШ І-

ІІІ ст. – 

дитячий 

садок» 

               5   Робота з молодими  вчителями(стаж  роботи до 3 років) 

5.1 Консультації для молодих вчителів 

початкових класів 

Протягом року Мартинюк

В.Л. 

 

5.2 Дні відкритих дверей у вчителів, які 

атестуються на вищу категорію та 

педагогічні звання 

Згідно графіку Мартинюк

В.Л. 

 

5.3. Школа молодого вчителя «Діалог».    
             (2 рік навчання) 

Згідно плану 

Вересень 

Грудень 

квітень 

Шинкарук 

Марія 

Олексіївна 

(керівник 

школи 

молодого 

вчителя 
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                            6.  Робота з творчими учнями 

7.1 Підготовка завдань для учасників   ІІ 

етапу Міжнародного конкурсу з української 

мови ім. Петра Яцика 

Відповідно до 

наказу 

2016 Мартинюк 

В.Л. 

7.2 Підготовка завдань для учасників  ІІ 

етапу    олімпіади “Юне обдарування” 

Відповідно до 

наказу 

2017 Мартинюк 

В.Л.  

                                                    7. Питання колегій та нарад 

8.1 Аналіз результатів ДПА у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання у 

2016році 

вересень 

 2016 

(нарада) 

Мартинюк В.Л.  

8.2 Організація та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання в 2017році 

жовтень  2016 

(колегія) 

Мартинюк В.Л.  

 8.3 Вивчення стану викладання та 

проведення моніторингового дослідження  

знань, умінь та навичок з математики в 

початкових класах загальноосвітніх  

навчальних закладах району  

Березень 2017 

(нарада) 

Мартинюк В.Л. 
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VІІ. Організація виховної роботи 

№ 

П/п 

Технології та форми 

організації виховної роботи 
Терміни 

Відповідаль

ні 

Інформаційне 

забезпечення 

Керівники районних методичних об’єднань: 

ЗДВР – Ілліна Іванна Володимирівна 

ПО – Перепелиця Іванна Василівна 

КК – Михайловська Наталія Петрівна 

І. Організаційно-методичне забезпечення 

1. Діагностування зон утруднень 

у роботі з педагогами – 

виховниками. 

 травень Остапчук 

Ж.А. 

Анкети, 

діагностичні 

картки. 

2. Проведення інструктивно – 

методичних нарад з питань 

організації виховної роботи в 

загальноосвітніх школах. 

Протягом 

року, за 

потребою 

(середа) 

Остапчук 

Ж.А. 

Інформаційні 

листи, 

рекомендації, 

накази. 

3. Внесення змін та коригувань 

списків педагогів – виховників 

району. 

До 20 

вересня 

2016 року. 

Остапчук 

Ж.А. 

Списки 

педагогічних 

працівників. 

4. Підготовка до атестації 

педагогів – організаторів, 

ЗДВР 

До квітня Остапчук 

Ж.А. 

Відвідання 

позакласних 

заходів, 

вивчення та 

узагальнення  

матеріалів. 

5. Участь у роботі відділу освіти, 

колегіях керівників ЗОШ з 

інформування: 

1. «Про роботу дирекцій 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з організації 

правовиховної роботи» 

2. «Аналіз роботи 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з профілактики 

правопорушень  злочинності 

та профілактики серед учнів»  

3. «Про результативність 

роботи педагогів-організаторів 

в організації діяльності органів 

учнівського самоврядування» 

 

 

 

За планом 

роботи 

відділу 

освіти. 

Лютий 

2017 року 

(колегія 

відділу 

освіти) 

 

 

 

квітень 

(колегія 

відділу 

освіти) 

березень 

(нарада) 

 

 

 

 

 

Остапчук 

Ж.А. 

 

 

Остапчук 

Ж.А., 

керівники 

МО  

Довідка, виступ  
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6. Робота з підвищення 

кваліфікації, самоосвіта. 

 

Протягом 

року 

Остапчук 

Ж.А. 

Опрацювання 

фахової 

періодики. 

7. Вивчення системи 

правовиховної роботи та 

організації учнівського 

самовоядування 

загальноосвітніх навчальних 

закладів: 

- НВК «Мощаницька ЗОШ І-

ІІІ ст. – дитячий садок»,  

НВК «Сіянцівська ЗОШ І-ІІІ 

ст. – дитячий садок», НВК 

«Тесівська ЗОШ І-ІІ ст. – 

дитячий садок»  

Вельбівненська ЗОШ І-ІІІст. 

Українківська ЗОШ І-ІІст. 

НВК «Краївська ЗОШ І-ІІ ст.- 

ДНЗ (ясла -садок)» 

НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ 

ст. №2 ДНЗ (ясла-садок)» 

Волосківська ЗОШ І-ІІст., 

Плосківська ЗОШ І-ІІІ ст., 

Розвазька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Грем’яцька ЗОШ І-ІІІст.,  

НВК «Верхівська  

ЗОШ І-ІІст. – ДНЗ (ясла-

садок)», 

НВК «Межиріцька ЗОШ І-ІІІ 

ст.- ДНЗ (ясла-садок), НВК 

«Грозівська ЗОШ І-ІІ ст. 

дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок)», НВК 

«Новомалинська ЗОШ І-ІІІ ст. 

– дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок)» 

Методична 

рада 

Остапчук 

Ж.А.  

Заходи з 

реалізації 

Програми 

правової освіти 

на 2016-2020 

роки 

8. Методичний супровід щодо 

організації та роботи  

органами учнівського 

самоврядування, дитячим 

юнацьким формуванням 

За планом 

роботи 

Остапчук 

Ж.А. 

Опрацювання 

фахової 

періодики. 

ІІ. Управління системою навчально-виховної та методичної роботи 

1. Підготовка проектів наказів, 

інформацій, директивних 

матеріалів про стан виховної 

За 

потребою 

Протягом 

Остапчук 

Ж.А. 

Звіти, накази, 

інформаційні 

листи 
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роботи і напрямки її 

здійснення.                 

року 

2. Семінар-практикуми ЗДВР: 

- «Формування духовно-

патріотичної компетентності 

учнівської молоді»; 

 

 

- «Виховна система як 

оптимальний простір 

життєтворчості особистості».  

  

 

 Березень 

2017 

 

 

 

листопад 

2016 

 Ілліна І.В., 

ЗДВР,  

Плосківськ

а 

ЗОШ І-ІІІ 

ст.  

Ілліна І. В., 

ЗДВР, 

практичні 

психологи, 

Хорівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

 

Метод ре-

комендації  

 

 

 

 

Висновки та 

рекомендації 

4. Методичне-об’єднання ЗДВР: 

- «Організація та методичне 

забезпечення виховного 

процесу у 2016-2017 н.р.» 

- «Потреба у здоровому 

способі життя як ознака 

компетентної особистості». 

- «Формування 

відповідального ставлення до 

вибору професії 

 

 

серпень 

2016 

 

грудень 

2016 

 

травень 

2017 

Остапчук 

Ж.А. 

 

Волосківсь

ка ЗОШ І-ІІ 

ст. 

 Остапчук 

Ж.А.,  

Українківсь

ка ЗОШ І-ІІ 

ст. 

 

5. Семінар-практикум керівників 

МО класних керівників, 

керівників гуртків та 

керівників шкільних музеїв: 

 

 

 

-«Сутність та особливості 

розвитку особистості» 

 

-«Шляхи удосконалення 

родинного виховання учнів» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Грудень 

 

 

Лютий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остапчук 

Ж.А., 

Керівник 

районного  

МО 

класних 

керівників  

Грем’яцька 

ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

НВК 

«Вілійська 

ЗОШ І-ІІІ 

ст. – 

дитячий 

 

 

 

 

 Висновки та 

рекомендації 

 

 

 

 

 

Висновки та 

рекомендації 

 

Висновки та 

рекомендації 
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Методичне об’єднання 

керівників МО класних 

керівників, керівників гуртків 

та керівників шкільних музеїв: 

- «Організаційно – методичне 

забезпечення виховного 

процесу у загальноосвітньому 

навчальному закладі». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Формування у школярів 

високої громадянської 

активності та національної 

свідомості». 

 

 

 

 

 

- «Превентивне виховання 

учнів».                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Серпень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грудень 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

лютий 

2017 

 

 

 

 

НВК 

«Оженинсь

ка ЗОШ І-

ІІІ ст. 

(ліцей) – 

дошкільний 

навчальний 

заклад 

(ясла-

садок)» ім. 

Т.Г. 

Шевченка 

 

НВК 

«Верхівськ

а ЗОШ І-ІІІ 

ст. – 

дошкільний 

навчальний 

заклад 

(ясла-

садок)» 

НВК 

«Новомали

нська ЗОШ 

І-ІІ ст.-

ДНЗ» 

 

 

 

 

Рекомендації  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації  

6. Семінар-практикум педагогів-

організаторів: 

 

- «Патріотизм та 

громадянськість в духовному 

розвитку особистості» 

 

 

 

 

 

- «Профілактика 

правопорушень як важливий 

 

 

 

Листопад 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 

Перепелиця 

І. В.  

 

НВК 

«Оженинсь

ка ЗОШ І-

ІІІ ст.№2 –

дошкільний 

навчальний 

заклад 

(дитячий 

садок» 

 

 

 

 

 

Рекомендації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації 
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аспект формування життєвої 

компетенції» 

 

 

 

 -МО педагогів-організаторів: 

- «Організація життєдіяльності 

учнівського колективу за 

ціннісними ставленнями 

Програми національного 

виховання учнівської молоді 

Рівненщини» 

 

 

 -«Формування в учнів 

громадянської життєвої 

позиції через залучення їх до 

участі в учнівському 

самоврядуванні» 

2017 

 

 

 

 

 

грудень 

2016 

 

 

 

 

 

НВК 

«Білашівсь

ка ЗОШ І-

ІІІ ст. – 

дитячий 

садок» 

НВК 

«Милятинс

ька ЗОШ І-

ІІІ ст.-

дошкільний 

навчальний 

заклад 

(ясла-

садок) 

РБШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації 

7. Проведення групових навчань 

з новопризначеними 

педагогами -виховниками.  

Відповідно 

до плану 

Остапчук 

Ж.А. 

Метод 

рекомендації 

8. Семінар-практикум голів 

батьківських комітетів 

«Співпраця сім’ї та школи в 

умовах сучасного ЗНЗ” 

Листопад 

Травень 

Остапчук 

Ж.А., 

ЗДВР, 

практичні 

психологи 

РБШ 

 

ІІІ. Науково-методичне забезпечення 

1. Вивчення науково-методичної 

літератури з проблем 

виховання та визначення 

питань з якими необхідно 

ознайомити педагогів. 

Протягом 

року 

Остапчук 

Ж.А. 

Опрацювання 

фахової 

періодики 

,інформаційних 

листів ,наказів 

та інше. 

2. Підготовка методичних 

рекомендацій з проблем 

виховання 

Протягом 

року 

Остапчук 

Ж.А. 

Опрацювання 

фахової 

періодики 

,інформаційних 

листів ,наказів 

та інше. 

3. Робота з науково-методичного 

та програмно-нормативного  

забезпечення педагогів-

Протягом 

року 

Остапчук 

Ж.А. 

Методичний 

бюлетень 
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виховників 

4. Розробка методичного 

забезпечення реалізації 

концепції національно-

патріотичного виховання дітей 

і молоді 

Протягом 

року 

Остапчук 

Ж.А.,  

Класні 

керівники. 

Буклет 

5.  Розробка рекомендацій щодо 

формування компетентної 

особистості учнів 

Протягом 

року 

Остапчук 

Ж.А.,  ЗДВР 

Рекомендації 

6.  Змістовне наповнення веб-

сайту відділу освіти 

Протягом 

року 

Остапчук 

Ж.А.,  ЗДВР 

сайт 

ІV. Інформаційно-видавнича діяльність 

1. Методичні рекомендації на 

допомогу ЗДВР, педагогу-

організатору, класному 

керівнику, керівнику гуртка 

РБШ та ЗОШ. 

Протягом 

року 

Остапчук 

Ж.А. 

Методичні 

організації 

2. Співпраця з районною газетою 

«Життя і слово» для 

інформування широкого 

загалу про досягнення 

педагогів – виховників 

Протягом 

року 

Остапчук 

Ж.А.,  

педагоги -  

виховники 

Статті, замітки, 

звіти, доповіді,  

ін.. 

 

V. Організація та проведення масових заходів 

№ Заходи 
Термін 

виконання 
Примітки 

1. Урочисті заходи з нагоди Дня знань в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

01 вересня метод 

2. Заходи до відзначення річниці Незалежності 

України 

До 15вересня, 

до 05 грудня  

інформація 

3.  Районний етап конкурсу патріотичної пісні 

«Поліська  січ» 

 

Жовтень 2016 

наказ 

4. Районний огляд-конкурс юних гумористів 

«Поліські пересмішники» 

 Жовтень2016  

5. Урочистості  та святковий концерт 

присвячені  Дню працівників освіти. 

29 вересня  

6. Проведення в навчальних закладах «тижня 

історії» до Дня українського козацтва. 

жовтень  

7. Фотоконкурс робіт юних фотолюбителів  

«Моя Україна». 

жовтень  

8. Фестиваль «Свято героїв», присвячений 

річниці створення УПА. 

14 жовтня  

9. Конкурс гумористів і ведучих «Поліські 

пересмішники». 

22 жовтня  
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10. Районна виставка-конкурс оригамі 

«Паперовий світ» 

 

20 жовтня 

 

11. Засідання районної школи управлінської 

майстерності лідерів учнівського 

самоврядування 

 

 

21 жовтня  

 

12. Районний конкурс естрадної пісні «Юна 

зірка». 

листопад  

13. Всеукраїнський конкурс учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої», присвячений 

Шевченківським дням. 

листопад  

14. Заходи з відзначення Дня інвалідів. грудень  

15. Фестиваль дитячоі та юнацької творчості 

«Різдвяні канікули». 

грудень-

січень 

 

16. Творчий звіт керівників гуртків районного 

Будинку школяра. 

грудень  

17. Огляд-конкурс «Юні таланти Острож чини». Лютий - 

березень 

 

18.  Районний етно - фестиваль  

«Вифлеємська зірка» 

 06 грудня  

19. Конкурс на кращу систему право виховної 

роботи в загальноосвітніх закладах району. 

січень  

20. 

 

Інтелектуальна гра «Правовий 

калейдоскоп». 

січень  

21. Огляд-конкурс читців –декламаторів і юних 

поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській», 

присвячений Шевченківським дням. 

лютий  

22. Виставка писанкарства «Воскресни,  

писанко». 

лютий  

23. Конкурс драматичних колективів і 

лялькових театрів «З Україною в серці». 

березень  

24. Виставка-конкурс «Наш пошук  і творчість – 

тобі, Україно» 

березень  

25. Виставка-конкурс декоративно-прикладного 

та ужиткового мистецтва «Знай і люби свій 

край» 

березень  

26. Фестиваль-конкурс «Молодь за здоровий 

спосіб життя» 

квітень  

27. День пам’яті жертв Чорнобильської трагедії 24 квітня  

28. Свято з нагоди вшанування Дня матері травень  

29. Фестиваль дитячого танцю «Веселі 

закаблуки» (номінація «хореографія») 

травень  

30. Конкурс творчих робіт учнів « Я хочу жити в 

якісному світі» 

травень  

31. Зліт творчо обдарованої учнівської молоді   
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«На крилах юності» (ДСОК «Корчагінець») 

32. Свято з нагоди Міжнародного  дня захисту 

дітей « Хай сонцю і квітам всміхаються 

діти» 

01 червня  

33. Конкурс на кращу організацію виховної 

роботи у пришкільних оздоровчих таборах 

Червень-

липень 

 

34. Конкурс-огляд на кращу модель учнівського 

самоврядування 

травень  

35. Районний конкурс «Сузір’я талантів» березень  
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VIII. Організація методичної роботи з вчителями  української мови та 

літератури 

 

 

 

Форма 

проведенн

я 

Термін 
Відпові 

дальні 

І. Робота з педкадрами 

1. Скласти план роботи методиста на 

2016/2017  навчальний рік 

 до 10.09 Денищук І.І 

2. Систематизувати відомості про  

вчителів української мови та літератури. 

Списки До 10.10. Денищук І.І. 

3. Надання методичної допомоги та 

вивчення  роботи вчителів, які 

підлягають атестації. 

Відвідуван

ня уроків, 

заходів. 

Відповід. 

до списку 

та плану. 

Денищук І.І. 

4. Сприяти  курсовій підготовці учителів  

при РОІППО. 

 Відповід. 

до плану 

Денищук І.І 

5. Поповнювати картотеку 

перспективного педагогічного досвіду 

Каталог Постійно, 

в міру 

надходже

ння л-ри 

Денищук І.І 

ІІ. Робота з педагогічними кадрами  над проблемою: 

 Формування готовності педагогічних працівників до впровадження 

компетентнісно - орієнтованого підходу в освітній процес шляхом залучення 

їх до інноваційних форм методичної діяльності 

Зміст роботи 

Форма 

проведенн

я 

термін 
Відповідаль

ні 

1.Опрацювати нормативні документи з 

проблеми  щодо впровадження  її  в 

практику  роботи. 

 Протягом 

року 

Денищук І.І 

ІІІ.  Підвищення професійного рівня і загальної культури педагогічних 

працівників  

1. Методичні об’єднання : 
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Засідання 1 

Тема: Нормативно-правове 

забезпечення навчально-виховного 

процесу з української мови та 

літератури у 2016/2017 н.р.   

НВК 

«Оженинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

(ліцей) - ДНЗ» 

Серпень 

2016 

 

 

Денищук І.І, 

методист в/о, 

Ковальчук 

Н.П., 

заступник –

секретар м/о 

Засідання 2 

Тема: Формування  національної  

гордості,  патріотизму  в ході  

викладанні  української  мови  та  

літератури на заняттях та   у  

позаурочний час.  

РБШ Квітень 

2017 

Денищук І.І, 

методист в/о, 

керівник м/о 

Степанець 

Л.В. 

2. Семінар – практикум: 

Тема: Використання елементів музейної 

педагогіки на уроках  української  мови  

та  літератури. 

НВК 

«Оженинс

ька ЗОШ І-

ІІІ ст. №2 

– дитячий 

садок» 

Листопад 

2016 

 

 

 

Денищук І.І, 

методист в/о, 

керівник м/о 

Степанець 

Л.В.  

3.Проблемний семінар 

Тема: Розвиток емоційно-інтелектуальної 

компетентності учнів засобами предмету 

«Українська мова та література». 

РБШ Лютий 

2017 

 

 

Денищук І.І, 

керівник м/о 

 

ІУ . Тематичне вивчення стану методичного забезпечення навчання 

української мови та літератури в ході атестації закладів 

1.Хорівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

2. НВК «Тесівська ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ». 

3. НВК «Сіянцівська ЗОШ І-ІІІ ст. –

дитячий садок».  

  Довідки 

Згідно 

плану 

Денищук І.І. 

У. Масові форми  методичної  роботи 

1. Міжнародний мовно-літературний 

конкурс творчості Т.Шевченка. 

Відповідно 

до наказів 

Жовтень 

 

Денищук І.І. 

 

 2. ІІ етап Всеукраїнських  

олімпіад  української мови та літератури. 

Відповідно 

до наказів 

 

Жовтень  

Денищук І.І. 

3.Участь у Міжнародному конкурсі «50 

слів»  

Відповідно 

до наказів 

Жовтень 

 

Денищук І.І. 

 

3.Районні заходи до Дня української  

писемності. 

Відповідно 

до наказів 

Листопад 

 

Денищук І.І. 

 

4. Районний конкурс читців-декламаторів 

«Живи ,Кобзарю,в пам’яті людській». 

Відповідно 

до наказів 

Березень 

 

Денищук І.І. 

5. Міжнародний конкурс знавців  

української мови ім. П.Яцика. 

Відповідно 

до наказів 

Листопад

грудень 

Денищук І.І. 
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ІX. Організація методичної роботи з вчителями предметів 

суспільного та духовно - морального  циклів 

 (історія, правознавство, людина і світ, етика, християнська етика)  

Зміст роботи 

Форма 

проведен

ня 

термін Відповідальні 

І. Робота з педкадрами 

1.Діагностування зон утруднень у роботі з 

вчителями-предметниками. 

Діагносту

вання 

анкетуван

ня. 

травень 

(МО) 

серпень  

(МО) 

Бардюк О.А. 

2.Систематизувати матеріали щодо аналізу 

кадрів вчителів історії, правознавства, 

етики і християнської етики. 

 

Складанн

я списків 

 

Вересень 

жовтень 

 

Бардюк О.А 

3. Систематизувати матеріали щодо 

самоосвітньої роботи педагогів (науково-

методичні проблемні теми). 

Складанн

я списків 

вересень Бардюк О.А 

4. Підготувати інформацію про вивчення 

курсів духовно-морального спрямування. 

 

звіт вересень Бардюк О.А 

5. Надання методичної допомоги вчителям, 

які підлягають атестації   

Відвідува

ння 

уроків,  

проведен-

ня метод. 

заходів. 

Протягом 

року 

Бардюк О.А 

7. Апробація та впровадження освітніх 

технологій та систем, перспективного 

педагогічного досвіду. 

Відвідува

ння 

уроків,  

Проведен

ня мет. 

заходів. 

Відповід. 

до плану 

Бардюк О.А 

8.Планування та систематизація матеріалів 

структурних підрозділів методичних 

об'єднань. 

 

 

вересень 

січень 

червень 

Бардюк О.А 

9.  Складання річного та місячних планів 

роботи методиста. Підготовка звітів. 

 

 щомісячн

о 

 Бардюк О.А 

ІІ. Інформаційно-методичне забезпечення підвищення професійного рівня 

педагогів  

1.Підготовка та випуск методичних 

рекомендацій з питань навчання предметів 

суспільного і духовно-морального циклів. 

Методич

ні 

рекомен. 

Протягом 

року 

Бардюк О.А 
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2.Вивчення нормативних документів з 

питань навчання предметів суспільного і 

духовно-морального циклів 

 Протягом 

року 

Бардюк О.А 

ІІІ. Організація методичної роботи 

1. Методичні об’єднання : 

1.1.Вчителів історії, правознавства 

Засідання 1 

Тема:«Програмно-методичне забезпечення 

навчання  суспільних дисциплін».   

 

 

 

 

 

 

Засідання 2 

Тема: «Інструктивно-методична нарада 

щодо закінчення навчального року».   

 

 

 

 1.2.Вчителів етики, християнської 

етики 

Засідання 1 

Тема:«Програмно-методичне забезпечення 

навчання  предметів духовно-морального 

спрямування».   

 

Засідання 2 

Тема: «Інструктивно-методична нарада 

щодо закінчення навчального року.   

 

 

 

Засідання 

МО 

Оженинс

ька  ЗОШ 

№1 

Засідання 

МО 

 РБШ 

 

Засідання 

МО 

Оженинс

ька ЗОШ 

№1 

 

 

Засідання 

МО 

  

 

 

 

РБШ 

 

 

серпень 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень 

 

 

 

 

 

 

серпень 

 

 

 

 

 

травень 

 

 

Бардюк О.А, 

кер. МО 

 

 

 

 

 

 

 

Бардюк О.А, 

кер. МО 

 

 

 

 

 

Бардюк О.А, 

кер. МО 

 

 

 

 

Бардюк 

О.А., кер. 

МО 

2.Вивчення передового педагогічного досвіду 

 2.1. Вивчити досвід роботи вчителя історії 

і правознавства НВК   Мощаницької ЗОШ 

І-ІІІ ст.-ДНЗ Груши Вікторії Михайлівни 

на тему «Використання методу  проектів 

на уроках правознавства та  позаурочній 

діяльності ». 

згідно 

плану 

2016-2018 

рр.  
 

Бардюк О.А. 
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3. Семінари–практикуми: 

3.1. Вчителів історії, правознавства 

Тема 1: «Розвиток професійної компетенції 

як ключового компонента професійного 

становлення педагога» 

 

Тема 2: «Пошуково-краєзнавча, 

дослідницька робота: методика 

ідентифікації залишків минулого» 

 

 

3.2. Вчителів етики, християнської етики 

 Тема1: «Застосування новітніх 

методологічних підходів до викладання 

предметів духовно-морального виховання» 

 

 Тема 2: «Використання ігрових форм і 

методів роботи на уроці етики і 

християнської етики при наявності 

дидактичного забезпечення»  

 

Оженинськ

а ЗОШ І-ІІІ 

ст.№2- 

ДНЗ 

Новомалин

ська ЗОШ 

І-ІІ ст. - 

ДНЗ  

 

НВК 

Милятинсь

ка ЗОШ І-

ІІІ ст. - 

ДНЗ 

Українківс

ька ЗОШ І-

ІІ ст.  

 

листопа

д 

 

 

березень 

 

 

 

 

грудень  

 

 

 

 

квітень 

 

 

 

Бардюк 

О.А., кер. 

МО 

 

Бардюк 

О.А., кер. 

МО 

 

 

Бардюк 

О.А., кер. 

МО 

 

  

кер.МО 

Бардюк О.А. 

4.Проблемні семінари: 

4.1. Вчителів історії 

Тема: «Ми йдемо в майбутнє озираючись 

на минуле: чого вчить досвід проведення 

ЗНО з історії України»  

 

Могиляні

вська 

ЗОШ І-ІІІ 

ст.  

 

лютий 

 

 

 

Бардюк О.А. 

Ковальчук 

А.О. 

 

4.2. Вчителів предметів духовно-

морального виховання 

Тема: «Актуальні проблеми навчально-

методичного супроводу викладання 

предметів морально-етичного циклу у 

ЗОШ. 

 

 

РБШ 

 

 

Березень 

 

 

Бардюк О.А. 

Авраменко 

Л.В. 

5.Творча група з правознавства Мощаниц

ька ЗОШ 

І-ІІІ ст. -

ДНЗ 

Протягом 

року 

 

Груша В.М. 

6. Школа професійної адаптації молодого 

вчителя 

 Школа першого року – Заходи з 

поглиблення педагогічних знань, 

методів навчання, опрацювання  

документів МОН України, 

формування у молодих вчителів 

фахових умінь. 

 Школа другого року – поглиблення 

 

 

НВК 

Кутянківс

ька ЗОШ 

І-ІІІст. - 

ДНЗ 

 

 

 

Протягом 

року 

,відповід

но до 

плану 

 

 

 

Бардюк О.А. 

Дем’янчук 

Н.М. 
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науково-теоретичної підготовки з 

предмета та методики його 

викладання, вивчення узагальненого 

передового досвіду, визначення 

шляхів його творчого використання. 

 Школа третього року  – здійснення 

заходів щодо підвищення освітнього, 

науково-методичного та культурного 

рівня молодого вчителя, організація 

проведення семінарів, оглядів, 

конкурсів. 

7 .Тематичне вивчення стану методичного забезпечення навчання з ціллю 

надання методичної допомоги 

- НВК Тесівська  ЗОШ І-ІІ ступенів- ДНЗ 

- Бродівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

-НВК  Межиріцька ЗОШ І-ІІІ  ступенів- 

ДНЗ 

- НВК Сіянцівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів-

ДНЗ 

- Хорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

- НВК Кутянківська ЗОШ І-ІІІ ступенів- 

ДНЗ 

 

  Довідки 

 

 

л
и

ст
о
п

ад
 

к
в
іт

ен
ь
 

 

 

 

 

8.МАСОВІ ЗАХОДИ З ІСТОРІЇ , ПРАВОЗНАВСТВА ТА ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-

МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ 

1. Учнівський 

турнір юних 

правознавців  

2 .ІІ етап 

Всеукраїнських  

олімпіад з історії, 

правознавства. 

3.Конкурс-ярмарка 

педагогічної  

творчості  освітян. 

4.Турнір юних 

знавців Біблії. 

Відповідно до  

наказів 

жовтень 

 

 

жовтень 

листопад 

 

 

грудень 

 

 

квітень 

Методист  РМК 
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Х. Організація методичної роботи з вчителями   

іноземних мов (англійська, польська) 

 

 

Форма 

проведення 
термін 

Відповідаль

ні 

І. Робота з педкадрами 

1. Скласти план роботи методиста на 

2016-2017  навчальний рік 

 до 10.09  

2.Діагностування зон утруднень у 

роботі з вчителями іноземної мови. 

 

Діагностуван

ня 

анкетування 

Серпень 

(секційні 

Обуховська 

О.В. 

3.Розробити план – графік колективних 

і групових форм методичної роботи з 

вчителями іноземної мови. 

 До 10.09 Обуховська 

О.В. 

4. Провести інструктивно-методичні 

наради з питань організації  

викладання іноземної мови у 

загальноосвітніх школах району 

 

Інструктажі, 

наради 

 

Протягом 

року 

 Обуховська 

О.В. 

5. Систематизувати матеріали щодо 

аналізу кадрів вчителів іноземних мов. 

списки До 1.10. Обуховська 

О.В. 

6. Атестація вчителів іноземних мов. Відвідування 

уроків, 

заходів. 

Відповід. 

до плану. 

Обуховська 

О.В. 

 

7. Залучати педагогів до курсової 

перепідготовки при РОІППО 

Відвідування 

уроків, 

заходів. 

Відповід. 

до плану 

Обуховська 

О.В. 

8. Систематизувати картотеку 

перспективного педагогічного досвіду 

Анотований 

каталог 

жовтень Обуховська 

О.В. 

ІІ. Інформаційно-методичне забезпечення підвищення професійного рівня 

педагогів  

1.Підготовка та випуск методичних 

рекомендацій: 

2. З питань викладання предметів  

гуманітарного циклу у 2016-2017 н.р.; 

-Вимоги до уроків іноземних мов та 

проведених з мультимедійною 

підтримкою 

Методичні 

рекомендації 

 

 

 

 

Серпень 

 

листопад 

 

 

Обуховська 

О.В. 

Степанець 

Л.В. 

Підвищення   професійного 

рівня    і   загальної    культури    педагогічних  працівників 

1. Методичні об’єднання : 

 Вчителів іноземної мови (англійської  

та польської мов) 

Засідання 1 

Тема: Особливості навчання іноземних 

мов у загальноосвітніх навчальних 

закладах у 2016/2017навчальному році: 

 

 

 

Засідання 

МО РБШ 

 

 

 

 

серпень 

 

 

 

 

 

Обуховська 

О.В., кер. 

МО 
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пріоритети і завдання.  

Засідання 2  

Тема. Формування готовності 

педагогів іноземної мови до 

інноваційної діяльності в умовах нової 

української школи.  

 

Засідання 

МО РБШ 

 

травень 

 

Обуховська 

О.В., кер. МО 

Ліщук С.Ф. 

2. Семінари–практикуми: 

2.1.Вчителів англійської  мови 

Засідання 1  

Підвищення ефективності уроку 

шляхом використання особистісного 

підходу. 

Засідання 2  

Підвищення ефективності уроку в 

початкових класах шляхом 

використання когнітивно-

комунікативного підходу.  

 

Розвазька 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

 

 

Грем’яцька 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

 

 

Грудень 

 

 

 

 

березень 

Обуховська 

О.В., кер.МО 

 

 

 

 

Обуховська 

О.В., кер.МО 

2.2.Вчителів польської мови  

Засідання 1. 

Тема. Формування пізнавально-

комунікативної компетенції  шляхом 

зосередженості на комунікативних 

аспектах вивчення польської мови у 

школі.  

Засідання 2. 

Тема. Методичне та дидактичне 

забезпечення викладання польської 

мови як другої іноземної у навчальних 

закладах району. 

НВК 

«Оженинська

ЗОШ І-

ІІІст.(ліцей)-

ДНЗ» 

 

 

 

Методичний 

міст 

Грудень 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 

Ковальчук 

Н.М., НВК 

«Оженинська

ЗОШ І-

ІІІст.(ліцей)-

ДНЗ» 

 

 

 

                      3.Розповсюдження педагогічного досвіду 

3.1.Творчий портрет вчителів 

іноземних мов ”Мої педагогічні 

знахідки”. 

3.2.Школа педагогічного досвіду з 

теми «Особливості вивчення іноземної 

мови учнями початкових класів». 

 

РБШ 

 

 

НВК 

«Оженинсь

ка ЗОШ І-

ІІІ ст. №2-

ДНЗ 

(дитячий 

садок)» 

лютий 

 

 

За 

окремим 

планом 

 

 

 

  

Обуховська 

О.В.,методис

т РМК, 

Обуховська 

О.В., 

Кер. ШПМ 

 

 

 

4 . Тематичне вивчення стану методичного забезпечення навчання з ціллю 

надання методичної допомоги 
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1. Хорівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

2.НВК «Тесівська ЗОШ І-ІІ ст. –

дитячий садок» 

3. .НВК «Сіянцівська ЗОШ І-ІІІ ст. –

дитячий садок» 

  Довідки 

 

МО 

ж
о

в
те

н
ь 

сі
ч

ен
ь 

Обуховська 

О.В., 

методист 

РМК 
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ХІ. Організація методичної роботи з вчителями природничих дисциплін 

(хімія, біологія, природознавство, екології, географія, економіка)  

та основ здоров’я 
 

№ 

з/п 

Технології та форми  

організації методичної роботи 

Форма Терміни Відповідальн

ий  

І. Робота з педагогічними кадрами 

1. Організувати та провести серпневі 

педагогічні зустрічі вчителів-

предметників з питань вивчення 

шкільних дисциплін у новому 

навчальному році (інструкивно-

методичні наради). 

рекоменд

ації 

серпень Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

2. Шляхом діагностування, 

анкетування та співбесіди вивчити 

потреби вчителів у підвищенні 

фахової кваліфікації. На основі 

узагальнених даних 

діагностування спланувати 

методичну роботу з відповідними 

категоріями педпрацівників 

діагносту

вання 

серпень Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

3. На основі поданих замовлень на 

адресну методичну допомогу 

розробити графіки 

консультування педагогічних 

працівників у відповідності до 

визначених  днів 

 кожен 

вівторок 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

4. Систематизувати списки вчителів. 

Зробити якісний аналіз складу 

педагогічних працівників шкіл 

району 

списки 

вчителів 

до 10.10 Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

5.  Надання індивідуальної 

методичної консультації 

вчителям, які підлягають атестації 

в цьому навчальному році 

відвідува

ння 

уроків 

згідно плану Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

6. Залучення педагогічних 

працівників до проходження 

курсової підготовки 

згідно 

графіка 

курси ОІППО Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

7. Співпраця з РОІППО: 

відвідування обласних семінарів, 

нарад тощо. Отримання 

методичних консультацій 

 протягом року Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 
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ІІ. Інформаційно-методичне забезпечення  підвищення професійного рівня 

педагогів 

1. Підготовка та випуск 

інструктивно-методичних 

рекомендацій з питань викладання 

природничих предметів (хімія, 

біологія, природознавство, 

екологія, географія, економіка) та 

основ здоров’я  

рекоменд

ації 

протягом року Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

2. Поповнення каталогу з питань 

викладання предметів 

природничого циклу (хімія, 

біологія, природознавство, 

екологія, географія, економіка) та 

основ здоров’я  

електрон

на 

картотека 

протягом року Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

3. Вивчення нормативних 

документів з питань викладання 

предметів природничого циклу 

(хімія, біологія, природознавство, 

екологія, географія, економіка) та 

основ здоров’я  

самоосвіт

а,  

розгляд 

на м.о., 

сем-прак. 

протягом року Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

4. Опрацювання навчальної, 

науково-методичної літератури, 

періодичної преси. 

картотека протягом року Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

5. Здійснювати роботу щодо 

виявлення, поширення ПД 

шляхом проведення 

індивідуальних та групових форм 

методичної роботи, популяризація 

роботи в засобах масової 

інформації (висвітлення роботи 

вчителів в місцевій газеті) 

 протягом року Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

ІІІ. Організація методичної роботи з вчителями природничого циклу (хімія, 

біологія, природознавство, екологія, географія, економіка) та основ здоров’я  

1. Інструктивно-методична нарада з:  

 учителями біології, хімії, 

екології та природознавства    
        “Компетентнісний підхід до 

викладання біології, хімії, 

екології та природознавства в 

2016-2017 навчальному році” 

 учителями основ здоров’я    
         “Проблеми викладання  

основ здоров’я в новому 

 

методичні 

рекоменда

ції 

 

серпень 

НВК 

“Оженинська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

(ліцей) – 

ДНЗ” 

 

 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 
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навчальному році” 

 учителями географії та 

економіки 

        “Компетентнісний підхід до 

викладання географії та 

економіки в 2016-2017 

навчальному році” 

2.       З метою впровадження в 

практику роботи педагогічного 

досвіду, підвищення педагогічної 

майстерності вчителів 

організувати роботу : 

    Методичних об’єднань 

вчителів природознавства, 

біології, екології та  хімії 

 Створення умов для для 

розвитку творчих здібностей учнів 

 

 

 Формування ключових та 

предметних компетентностей 

учнів засобами проектних 

технологій 

 

 

 

 

 

- вчителів основ  здоров’я 

 Технології мотивації 

навчальної діяльності й розвиток в 

учнів інтересу до пізнання й 

оволодіння засобами безпеки 

 Педагогіка співробітництва 

на уроках основ здоров’я 

 

 

 

 

 

 

 

- вчителів географії та 

економіки 

 Створення умов для для 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

засідання, 

методичні 

рекоменда

ції 

засідання, 

методичні 

рекоменда

ції 

 

 

 

 

 

 

засідання, 

методичні 

рекоменда

ції 

засідання, 

методичні 

рекоменда

ції 

 

 

 

 

 

 

 

засідання, 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень 

РБШ 

 

 

травень 

РБШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень 

РБШ 

 

 

травень 

РБШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК,  

кер.мо 

вч.біології 

НВК 

“Оженинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

(ліцей) – 

ДНЗ” 

Апанчук 

Н.В. 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК, 

керерівник 

мо вчитель 

основ 

здоров’я   

НВК 

“Вілійська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

– дитячий 

садок” 

Посунся Л.О. 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 
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розвитку творчих здібностей 

учнів 

 

 

 Розвиток самоосвітньої 

компетенції на уроках географії та 

економіки 

методичні 

рекоменда

ції 

 

засідання, 

методичні 

рекоменда

ції 

РБШ 

 

 

 

травень 

РБШ 

 

РМК, 

керівник  мо  

Груша Л.М.  

вчитель 

Вельбівненсь

кої ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

3. Організація семінарів-

практикумів 

- вчителів біології та  хімії  

“Методика реалізації 

компетентнісного підходу в 

навчанні” 

 

 

 

 

 

 

 

 

засідання, 

методичні 

рекоменда

ції 

 

 

 

 

 

 

 

лютий 

НВК 

“Оженинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

(ліцей) – 

ДНЗ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК,  

керівник мо 

Апанчук 

Н.В. 

вчитель 

біології НВК 

“Оженинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

(ліцей) – 

ДНЗ” 

- вчителів основ  здоров’я  

 “Важливість та специфіка 

проведення практичних робіт на 

уроках основ здоров’я із метою 

відпрацювання життєвих навичок 

учнів” 

 

 

 

 

засідання, 

методичні 

рекоменда

ції 

 

 

 

 

 

 

січень 

Грем’яцька 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК, 

керівник  мо  

Посунся Л.О. 

вчитель НВК 

“Вілійська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

– дитячий 

садок” 

- вчителів географії 

  “ Урок – основна форма 

організації навчання географії ” 

 

засідання, 

методичні 

рекоменда

ції 

лютий 

НВК 

“Межиріцька 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів  – 

ДНЗ” 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК, 

керівник  мо  

Груша Л.М.  

вчитель 

Вельбівненсь

кої ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
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4. Робота епізодичного семінару-

практикуму вчителів 

природознавства: 

 Методика досягнення 

компетнтнісних результатів 

навчання на уроках 

природознавства 

 

 

 

 

засідання, 

методичні 

рекоменда

ції 

 

 

 

грудень 

НВК 

“Верхівська 

ЗОШ І-ІІ 

ступенів  – 

ДНЗ” 

 

 

 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК  

5. Робота епізодичного семінару-

практикуму вчителів економіки: 

 Формування навичок 

реалізації практичних знань з 

економіки у контексті 

компетентнісного підходу 

 

 

 

засідання, 

методичні 

рекоменда

ції 

 

 

січень 

НВК 

“Мощаницьк

а ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – 

дитячий 

садок” 

 

 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК  

6. Організація семінару для 

вчителів біології та екології 

спільно з працівникам НПП 

“Дермансько-Острозький”: 

 Природоохоронні 

території України та рідкісні види 

рослин 

засідання, 

методичні 

рекоменда

ції 

квітень 

РБШ 

 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

Головко О.В. 

науковий 

співробітник 

НПП 

“Дермансько

-Острозький 

” 

7. Навчальний семінар для 

вчителів хімії, біології та 

географії:  

 Використання тестових 

технологій навчання на різних 

етапах уроку 

 

 

 

засідання 

методичні 

рекоменда

ції 

 

 

вересень 

РБШ 

 

 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

8. Школа професійної адаптації 

вчителів біології, хімії, географії, 

екології, природознавства, 

економіки та основ здоров’я (у 

формі індивідуальних 

консультацій) 

консульта

ції 

згідно плану Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 
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ІV. Вивчення педагогічного досвіду 

1. Розпочати вивчення досвіду 

роботи вчителя біології та 

природознпвства Хорівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Антонюк Людмили 

Миколаївни з теми  “Особливості 

роботи з обдарованими дітьми на 

уроках біології та 

природознавства” 

наказ 

 

жовтень 2016 

року – травень 

2018 року 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

Апанчук 

.В.керівник 

мо 

вч.біології 

НВК 

“Оженинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

(ліцей) – 

ДНЗ” 

V.  Вивчення та аналіз навчально-виховного процесу в закладах освіти району.  

1. Вивчення стану викладання та 

рівня навчальних досягнень учнів  

з основ здоров’я з 

загальноосвітніх навчальних 

закладах району 

наказ, 

довідка 

січень-квітень Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

2. Здійснення методичного 

супроводу  викладання біології, 

хімії та географії  у НВК 

“Верхівській ЗОШ І-ІІ ступенів – 

ДНЗ (ясла-садок)”, НВК 

“Грозівська ЗОШ І-ІІ ступенів – 

ДНЗ (ясла-садок)”, Курганівській 

ЗОШ І-ІІ ступенів, НВК  

“Кутянківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

– дитячий садок”, НВК  

“Межиріцька ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

ДНЗ (дитячий садок)” та НВК  

“Оженинська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№2 – ДНЗ (дитячий садок)”, 

надання 

методичн

ої 

допомоги

, довідки 

лютий -

березень 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

VІ. Масові форми роботи 

1. Організувати проведення в 

навчальних закладах  

Всеукраїнського конкурсу 

“Колосок”, “Смішний колосок” 

лист листопад, 

квітень 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

2. Організувати проведення в 

навчальних закладах  

Міжнародної природознавчої гри  

“Геліантус” 

лист грудень Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

3. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з наказ листопад - Кузьменко 
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біології грудень Н.В. 

методист 

РМК 

4. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з 

хімії 

наказ листопад - 

грудень 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

5. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з 

екології 

наказ листопад - 

грудень 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

6. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з 

географії 

наказ листопад - 

грудень 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

7. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з 

економіки 

наказ листопад - 

грудень 

Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 

8. Конкурс “Вчитель року – 2017” в 

номінації “Біологія” 

наказ жовтень Кузьменко 

Н.В. 

методист 

РМК 
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ХІІ. Організація методичної роботи 

 з вчителями по роботі з обдарованими дітьми 

№ 

за/

п 

Технології та форми 

Організації   методичної  роботи 
Форма Терміни 

Відповідальни

й 

І. Робота з педагогічними кадрами 

1. Провести інструктивно-методичну 

нараду із відповідальними за 

роботу з обдарованими дітьми  

рекоменда

ції 

вересень Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

2. Призначити консультації для 

педпрацівників загальноосвітніх 

шкіл району 

 вівторок Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

3. Співпраця з РОІППО: відвідування 

обласних семінарів, нарад тощо. 

Отримання методичних 

консультацій 

 протягом 

року 

Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

4. Організувати випуск альманаху 

“Дивосвіт обдарованості 

Острожчини” 

збірка жовтень Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

ІІ. Інформаційно-методичне забезпечення підвищення професійного рівня 

педагогів 

1. Підготовка та випуск інструктивно-

методичних рекомендацій  по 

роботі з обдарованими дітьми 

рекоменда

ції 

протягом 

року 

Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

2. Поповнення каталогу з питань 

організації роботи з обдарованими 

дітьми 

електронн

ий каталог 

протягом 

року 

Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

3. Опрацювання навчальної, науково-

методичної літератури, періодичної 

преси. 

картотека протягом 

року 

Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

4. Поповнення районному банку   

даних “Обдарованість”, про 

здібних та талановитих дітей 

електронн

ий каталог 

протягом 

року 

Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

5. Здійснювати роботу щодо 

виявлення, поширення ПД шляхом 

проведення семінару-практикуму, 

методичної сесії, надання 

консультацій; популяризація 

роботи в засобах масової 

інформації (висвітлення роботи 

вчителів в місцевій пресі) 

 протягом 

року 

Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 
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ІІІ. Організація методичної роботи 

1. Інструктивно методична нарада  

 Особливості організації та 

проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, конкурсів та 

турнірів у 2016-2017 навчальному 

році 

 

засідання, 

методичні 

рекоменда

ції 

 

вересень 

РБШ 

 

Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

2.      Провести організаційно-

діяльністний семінар-практикум 

для відповідальних за роботу з 

обдарованими дітьми: 

 Реалізація 

компетентнісного підходу до 

роботи з обдарованими дітьми 

 

 

 

 

 

засідання, 

методичні 

рекоменда

ції 

 

 

 

 

 

грудень 

РБШ  (НВК 

“Оженинсь

ка ЗОШ І-

ІІІ ст. 

(ліцей) – 

ДНЗ” імені 

Т. 

Шевченка) 

 

 

 

 

Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

3.      Провести семінар-треніг для 

вчителів району: 

 Прийоми стимулювання 

розвитку та саморозвитку учнів 

 

 

засідання, 

методичні 

рекоменда

ції 

 

 

лютий 

РБШ 

 

 

Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

4. Організувати роботу опорного 

закладу : 

 Розвиток творчого 

потенціалу вчителя в роботі з 

обдарованими дітьми 

   

 

консульта

ції 

рекоменда

ції 

 

 

згідно 

плану 

 

кер. заст. дир. 

НВК 

“Оженинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

(ліцей) – ДНЗ” 

ім. 

Т.Шевченка 

Українець 

Т.Л. 

5. Провести науково-практичну 

конференцію для педагогічних 

працівників району: 

 Науково-теоретична та 

методична  підготовка вчителя до 

виявлення,  розвитку і підтримки 

обдарованих дітей 

 

 

 

засідання, 

методичні 

рекоменда

ції  

 

 

 

січень  

РБШ 

 

Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

 

6. Організувати роботу 

консультпункту 

консульта

ції 

згідно 

плану 

НВК 

“Оженинська 
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рекоменда

ції 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

(ліцей) – ДНЗ” 

ім. 

Т.Шевченка 

7. Вивчення стану організації та 

проведення І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, надання 

методичної допомоги заступникам 

директорів з питань організації та 

проведення І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

довідка жовтень Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

 

8. Провести нараду з головами журі 

та головами оргкомітетів ІІ  етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін 

рекоменда

ції 

17 

листопада 

2016 року 

Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

 

ІV. Масові форми  роботи 

1. Забезпечити  організацію роботи 

МАН: 

- настановча сесія; 

- контрольні випробування; 

- захист науково-дослідницьких 

робіт 

 

 

наказ 

 

 

вересень - 

січень 

 

 

Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

2. Провести районний конкурс-захист 

наукових робіт для учнів 6-8 класів 

“Юніор - МАН” 

наказ березень Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

3. Провести ІІ етап Міжнародного  

конкурсу знавців української мови 

імені Петра Яцика 

 

наказ 

  

листопад 

Кузьменко 

Н.В. 

Денищук І.І. 

методисти  

4. Забезпечити участь школярів у ІІІ 

етапі Міжнародного  конкурсу 

знавців української мови імені 

Петра Яцика 

 

наказ 

 

 грудень 

Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

5. Провести ІІ етап Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу 

імені Тараса Шевченка 

 

наказ 

  

листопад 

Кузьменко 

Н.В. 

Денищук І.І. 

методисти  

6. Забезпечити участь школярів у ІІІ 

етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу імені 

Тараса Шевченка 

 

наказ 

 

 грудень 

Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

7. Провести ІІ етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових 

дисциплін 

 

наказ 

 

 листопад 

– грудень   

Кузьменко 

Н.В. 

методисти за 

фахом  



       відділу освіти Острозької РДА 
 

План роботи МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ    | 2016 – 2017 н.р. 56 

 

8. Забезпечити участь школярів у ІІІ 

етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін 

 

наказ 

січень – 

лютий  

Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

9. Забезпечити участь школярів у ІІ 

етапі конкурсу-захисту науково –

дослідницьких робіт МАН 

 

наказ 

 

лютий 

Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

10. Провести районну учнівську 

науково-практичну конференцію 

“Самоосвіта – шлях до 

вдосконалення” 

лист березень Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

11. Конкурс-ярмарок педагогічних ідей 

та інновацій  “Освіта Острожчини ” 

в номінації  “Робота з 

обдарованими дітьми” 

наказ січень – 

лютий  

Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

VІ. Питання наради директорів 

1. Робота дирекції загальноосвітніх 

навчальних закладів щодо 

організації та проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

довідка листопад Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 

2. Про хід виконання районних 

заходів щодо організації роботи з 

обдарованими дітьми у 2016-2017 

навчальному році 

довідка травень Кузьменко 

Н.В. 

методист РМК 
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XIII.  Організація методичної роботи з вчителями математики, 

шкільними бібліотекарями, робота по забезпеченню учнів району 

підручниками 

 

Зміст роботи 
Форма 

проведення 
Термін 

Відповідал

ьні 

І. Робота з педкадрами 

1. Діагностування зон утруднень у 

    роботі з вчителями математики. 

діагностування, 

анкетування. 

Серпень 

травень 

Матласевич 

О.В. 

2. Проведення інструктивно- 

    методичних нарад з питань 

    організації  викладання математики 

    та  роботи шкільних бібліотек в 

    загальноосвітніх закладах району. 

 

інструктажі, 

наради 

/за  потребою/ 

 

Протяго

м року 

 

Матласевич 

О.В. 

3. Систематизувати списки та цифрові 

    дані вчителів математики та 

    шкільних бібліотекарів . 

списки Вересен

ь 

жовтень     

Матласевич 

О.В. 

4. Надання комплексної методичної 

    допомоги вчителям математики, які 

    атестуються. 

    Аналіз графіків атестації та курсової 

    підготовки.  

Відвідування 

уроків, заходів. 

Відпов. 

до 

плану. 

Матласевич 

О.В. 

5. Залучення педагогів до курсової 

    підготовки при РОІППО  

Консультації Відпов. 

до плану 

Матласевич 

О.В.  

6. Організація  роботи  із  забезпечення 

   шкіл  району  підручниками. 

Рознарядки, 

картотеки, 

передача  

підручників 

Протяго

м  року 

Матласевич 

О.В. 

7. Поновлення  та систематизація 

    районної картотеки  підручників.    

 Картотека  Вересен

ь  

 жовтень  

Матласевич 

О.В. 

8. Організація  передачі   підручників  

    між   школами  району  для  повного 

    забезпечення  учнів  підручниками. 

 Акти, накази  

відділу  освіти, 

консультації  

Серпень 

вересень 

  2016р. 

Матласевич 

О.В. 

9. Надання допомоги по забезпеченню 

    роботи навчальних закладів в 

    репозитарії навчального контенту. 

Листи, 

інформації, 

узагальнення 

інформації 

 З 

лютого 

2017 р. 

Матласевич 

О.В. 

9. Надання  індивідуальної  методичної   

   допомоги  вчителям  математики , 

   шкільним  бібліотекарям. 

консультації, 

методичні  

рекомендації 

Протяго

м  року 

Матласевич 

О.В 
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ІІ. Інформаційно-методичне забезпечення підвищення професійного рівня 

педагогів 

1. Підготовка та випуск методичних 

    рекомендацій з питань викладання 

    математики та  роботи  шкільних 

    бібліотек.  

друковані 

 методичні  

рекомендації   

 

Протяго

м року 

 

Матласевич 

О.В. 

2. Поповнення   електронного  

     каталогу  тематичного    викладання  

     математики. 

самоосвіта, 

розгляд на МО, 

сем. практикум 

Протяго

м року 

Матласевич 

О.В., 

голова 

МО 

3. Вивчення нормативних документів з 

    питань викладання  математики та  

    роботи  шкільних  бібліотек. 

самоосвіта, 

розгляд  на  

МО 

вересень 

жовтень 

  2016р. 

Матласевич 

О.В., 

вчителі   

району 

4. Поповнити  картотеку    електронних  

   матеріалів  на  допомогу вчителям  

   математики та  шкільним   

   бібліотекарям. 

 картотека жовтень, 

листопа

д 

  2016р. 

Матласевич 

О.В., 

голови 

МО 

ІІІ. Організаційні заходи 

1. Методичні об’єднання : 

 1.1. Вчителів математики 

 Засідання 1 

       Тема: “Навчально-методичне 

забезпечення викладання математики у 

2016/2017 навч.році .»   

 Засідання 2 

       Тема: “ Результативність 

педагогічної майстерності вчителів 

математики». 

1.2. ”Шкільних  бібліотекарів 

  Засідання 1 

    Тема: ”Головні орієнтири діяльності 

шкільної бібліотеки у 2016/2017 навч. 

році.» 

  Засідання 2 

       Тема: ” Творча майстерність  

напрацювань  бібліотекарів  

загальноосвітніх закладів району “. 

 

             

НВК 

«Оженинська 

ЗОШ І-ІІІст. 

(ліцей)- ДНЗ»       

Вельбівненська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

 

 

НВК»Оженинс

ька ЗОШ І-

ІІІст.(ліцей -

ДНЗ»       

Будинок 

школяра 

 

 

серпень 

  2016р. 

 

 

березень 

  2016р. 

 

 

 

серпень 

  2016р. 

 

 

 квітень 

  2016р. 

 

 

Кер.МО 

Трофіменко 

С.В. 

 

Кер.МО 

Трофіменко 

С.В. 

кер. МО 

 

Матласевич 

О.В., кер. 

МО 

 

Матласевич 

О.В., кер. 

МО 

2. Семінари – практикуми 

2.1. вчителів математики 

     Тема 1:” Формування в  учнів   

   умінь та навичок самостійної роботи  

    в умовах реалізації державних вимог 

    математичної освіти»  

            

 

НВК  

«Вілійська  

  ЗОШ І-ІІІ ст.- 

ДНЗ» 

 

 

Листопа

д  

  2016р. 

 

 

 

Трофіменко 

С.В. 
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     Тема 2: ”Формування  

    інтегративного мислення учнів при  

    вивченні математики» 

                

 2.2.  шкільних бібліотекарів 
 Тема 1:” Актуальність сучасних форм  

  пропаганди книги. Проблеми.  

  Пошук “. 

 

 Тема 2: ”Формування медіакультури  

  та інформаційної грамотності   

  школярів можливостями  шкільної  

  бібліотеки»  

  НВК    

 «Межиріцька 

 ЗОШ І-ІІІ ст.- 

 ДНЗ”  

        

  Хорівська   

 ЗОШ І-ІІІст                                               

 

  

Будинок 

школяра.  

 

лютий  

  2016р. 

 

 

жовтень 

   2016р. 

 

 

лютий 

  2016р.  

Трофіменко 

С.В 

 

 

 

 кер. 

Швець О.В. 

 

 

кер. 

Швець О.В 

                                                    3.Школа  молодого  вчителя  

3.1. Організація  індивідуальної 

роботи з молодими вчителями 

математики, надання методичної 

допомоги 

  Відділ освіти, 

навчальні 

заклад 

протяго

м 

  року 

Матласевич 

О.В. 

                                                    4.Проблемний семінар 

4.1.Вчителів математики з теми: 

 «Раціональні способи розв’язування  

   задач з математики»: 

     Засідання  1. 

 Тема: «Розв’язування вибраних задач  

         ЗНО  з  математики»  

     

      Засідання  2. 

  Тема: «Похідна функції в задачах»            

 

 

 

 

 

Вельбівнен -

ська ЗОШ  

 І-ІІІ ст. 

 

Вельбівнен -

ська ЗОШ  

 І-ІІІ ст. 

 

 

 

 

жовтень 

 2016р. 

 

 

березень 

   2017р. 

 

 

 

 

Кер.   

Головко 

Н.Ю. 

 

Кер.  

Головко 

Н.Ю. 

6. Інструктивно-методичні наради 

 6.1.Вчителів математики , шкільних    

       бібліотекарів .  

за потребою протяго

м року 

Методист 

РМК 

7. Вивчення, впровадження та розповсюдження педагогічного досвіду 

 7.1. Розпочати вивчення досвіду 

вчителя математики  НВК 

«Мощаницька ЗОШ І-ІІІст. – ДНЗ» 

Петрук Наталії Володимирівни з теми: 

«Формування індивідуального 

електронного середовища учнів для  

розвитку самостійності при вивченні 

математики » 

Проведення 

бесід з 

вчителем, 

складання 

перспективного 

плану вивчення 

досвіду 

 

 

 

жовтень 

2017 р. 

 

 

 

 
методист  
РМК 
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8 .Тематичне вивчення стану методичного забезпечення навчання предметів 

  

8.1.  математика :  

- НВК «Почапківська  ЗОШ І-ІІ ст.- 

  ДНЗ» 

 

 

- НВК «Тесівська ЗОШ І-ІІст.- ДНЗ» 

     

     

    

    

    -  НВК “Сіянцівська   ЗОШ  І-ІІІ ст.- 

          дитячий  садок “ 

 

      -  Хорівська ЗОШ І-ІІІст.   

 

  8.2 .  робота  шкільної  бібліотеки: 

- НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст.- 

  ДНЗ». 

 

  Довідка, 

надання 

методичної 

допомоги 

 Довідка, 

надання 

методичної 

допомоги 

 

 

Довідка, 

надання 

методичної 

допомоги   

 

Довідка 

  

лютий 

   2017р. 

жовтень 

2016р. 

   

  

 жовтень 

   2016р. 

 

березень 

2017р. 

 

 

 

жовтень 

   2016р. 

 

Матласевич 

О.В. 

 

 

Матласевич  

О.В. 

 

 

 

Матласевич  

О.В. 

9. Масові форми  методичної  роботи, виступ на нарадах та колегії відділу 

освіти 

 

9.1.ІІ етап Всеукраїнських олімпіад з  

      математики. 

 

9.2. Організація  участі  навчальних  

     закладів району  у  Всеукраїнському   

      конкурсі “Кенгуру – 2016”. 

 

9.3. Організація  участі  шкіл  району  в 

   Міжнародному  конкурсі “Кенгуру- 

   2017”. 

 

9.4. Проведення роботи щодо  

   участі школярів  у 

   Всеукраїнському математичному 

   конкурсі усного рахунку 

   «Прангмаліне» .  

 

 9.5. Проведення роботи  та надання 

    допомоги вчителям математики 

     щодо   залучення учнів до роботи в 

     Малій академії наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультаці

ї щодо 

участі у 

конкурсі 

 

 

Консультаці

ї та 

орієнтовні 

оформлення 

 

листопад 

   2016р. 

 

 

грудень 

    2016р. 

 

 

березень 

    2017р. 

 

  

вересень 

  2016р. 

 

 

 

 

протягом 

року 

 

 

 

методист 

   РМК 

 

методист 

   РМК 

 

 

 

 

 

методист 

   РМК 

 

 

методист 

   РМК 

 

 

 

 

методист 

   РМК 
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9.6.Організація та проведення 

     районного місячника шкільних 

     бібліотек .  

 

 

 

 

9.7. Забезпечення участі шкільного 

     бібліотекаря у Всеукраїнському 

      конкурсі «Шкільний бібліотекар 

      року -2017». 

 

 

 

9.9. Питання нарад директорів: 

       - Про стан забезпечення 

підручниками учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів району в 

2016/2017 навчальному році.  

матеріалів 

 

Методичні 

рекомендац

ії, аналіз 

інформації 

про 

проведення 

 

Надання 

допомоги в 

підготовці 

та 

оформленні 

матеріалів 

 

Підготовка 

питання 

 

 

1-30 

жовтня   

2016 р. 

 

 

 

 

жовтень –

грудень 

2016р. 

 

 

 

 

вересень 

2016р. 

 

 

 

 

методист 

   РМК 

 

 

 

методист 

   РМК 

 

 

 

 

 

методист 

   РМК 
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ХIV. Організація методичної роботи з вчителями освітньої галузі (фізика та 

астрономія, інформатика, ІКТ) 

Зміст роботи 
Форма 

проведення 
термін Відповідальні 

І. Робота з педкадрами 

1.Діагностування зон утруднень у 

роботі з вчителями 

фізики,астрономії та інформатики. 

Діагностування 

анкетування. 

Серпень 

(секційні) 

Демчук В.М. 

2.Проведення інструктивно-

методичних нарад з питань 

організації викладання фізики та 

астрономії, інформатики в 

загальноосвітніх школах району. 

Інструктажі, 

наради. 

Протягом 

року 

Демчук В.М. 

3.Систематизувати списки та 

цифрові дані вчителів фізики, 

астрономії та інформатики. 

Списки Вересень 

Жовтень 

Демчук В.М. 

4.Методичний супровід вчителів, 

які підлягають атестації в н.р.  

Відвідування 

уроків, заходів. 

Відпов. 

до плану. 

Демчук В.М. 

5.Залучення педагогів до курсової 

підготовки при РОІППО. 

 

 

Відпов. 

до плану 

Демчук В.М. 

Кер. МО 

6.Організація роботи методичного  

консультпункту ”Орієнтир” для 

вчителів фізики, астрономії та 

інформатики. 

Консультації 

 

 

Протягом 

року 

Демчук В.М. 

ІІ. Інформаційно-методичне забезпечення підвищення професійного рівня 

педагогів  

7.Підготовка та випуск методичних 

рекомендацій з питань викладання 

предметів природничо - 

математичного циклу.  

Картотека  

 

Протягом 

року 

 

Демчук В.М. 

8.Створення бібліографічного 

списку літератури з викладання 

предметів природничо-

математичного циклу. 

Самоосвіта, 

розгляд на 

МО, сем. 

практикум 

Протягом 

року 

Демчук В.М. 

9.Вивчення нормативних 

документів з питань викладання 

фізики,астрономії та інформатики. 

 Вересень Демчук В.М. 
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ІІІ. Організації методичної роботи з вчителями-фізики,астрономії та 

інформатики 

1. Методичні об’єднання : 

Вчителів фізики та астрономії 

Засідання МО№1 

Тема: Організація методичного 

забезпечення викладання фізики та 

астрономії  на 2016-2017 навчальний 

рік ” 

 

 

 

 

 

 

Засідання МО №2 Творчий звіт: 

"Ознайомлення з досвідом роботи 

вчителів, які атестуються на вищу 

категорію та претендують на 

присвоєння  педагогічного звання" 

 

Засідання МО№3 Інструктивно-

методична нарада: "Підсумки роботи 

МО та завдання на наступний 

навчальний  рік." 

 

 

НВК « 

Оженинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

(ліцей) – 

дошкільний 

навчальний 

заклад (ясла-

садок)» імені 

Т.Г.Шевченка 

 

Засідання МО 

РБШ 

 

 

 

 

Засідання МО 

РБШ 

 

 

Серпень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень 

 

 

 

 

 

Травень 

 

 

Демчук В.М., 

Кер. МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демчук В.М., 

Кер. МО 

 

 

 

 

Демчук В.М. 

Кер. МО 

 

Вчителів  інформатики 

Засідання МО № 1 

Тема: " Організація методичного 

забезпечення викладання 

інформатики та ІКТ на 2016-2017 

навчальний рік" 

 

 

 

 

 

Засідання МО №2 

Тема: " Підведення підсумків за 

2016-2017навчальний рік та завдання 

на наступний" 

 

НВК « 

Оженинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

(ліцей) – 

дошкільний 

навчальний 

заклад (ясла-

садок)» імені 

Т.Г.Шевченка 

 

Засідання МО 

РБШ 

 

Серпень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 

 

Демчук В.М. 

Кер. МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демчук В.М. 

Кер. МО 
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2. Семінари – практикуми 

2.1.Вчителів фізики та 

астрономії. 

Тема 1 "Інноваційні технології, як 

засіб впровадження компетентнісно 

– зорієнтованого підходу до 

навчання і виховання учнів." 

 

 

Тема2 "Формування інноваційної 

особистості учня у процесі 

навчання фізики та астрономії 

шляхом застосування способів 

мотивації і стимулювання 

пізнавальної активності" 

 

Вчителів інформатики та ІКТ 

 

Тема1"Формування 

ІКТ- компетентностей учнів на 

уроках інформатики" 

 

 

Тема2"Розв’язування 

компетентнісних задач засобами 

MS Excel."  

 

РБШ 

 

 

 

 

 

 

 НВК "Грозівська 

ЗОШ І-ІІ ст. – 

дошкільний 

навчальний 

заклад (ясла-

садок)" 

 

НВК "Краївська 

ЗОШ І-ІІ ст. -

дошкільний 

навчальний 

заклад (ясла-

садок)" 

 

НВК 

«Білашівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. – 

дитячий садок» 

 

Грудень 

 

 

 

 

 

 

Березень 

 

 

 

 

 

 

Листопад 

 

 

 

 

 

 

Квітень 

Демчук В.М. 

Кер.МО, 

вчитель 

фізики 

Розвазької 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Дроботун 

О.І. 

Демчук В.М. 

Кер.МО, вч. 

Лелях П. О. 

 

 

 

 

Демчук В.М. 

Кер.МО, вч .  

Барабанюк 

Н.О. 

 

 

 

Демчук В.М. 

Кер.МО, вч .  

Шевчук Н. 

М. 

3. Школа молодого вчителя 

3.1. Фізики та астрономії, 

інформатики,ІКТ. 

1 рік 

Тема 1. "Програмно-методичне 

забезпечення навчання фізики та 

астрономії, інформатики, ІКТ". 

Тема 2. "Розвиток професійної 

компетентності вчителів" 

 

 

Засідання, 

Вельбівненська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Засідання, НВК 

"Межиріцька 

ЗОШ І-ІІІ ст. – 

дошкільний 

навчальний 

заклад (дитячий 

садок)"  

 

 

Вересень 

 

 

 

лютий 

 

 

Кер. Демчук 

В.М. 

 

 

Кер. Демчук 

В.М. 

 

4. Інструктивно-методичні наради 

4.1.Керівників шкільних методичних 

об'єднань вчителів фізики та 

астрономії, інформатики,ІКТ. 

За потребою Протягом 

року 

В.М.Демчук 
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5. Вивчення, впровадження та розповсюдження педагогічного досвіду 

Драчук Тетяна Георгіївна, вчитель 

фізики Плосківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів з теми 

Наказ Протягом 

року 

В.М.Демчук 

6. тематичне вивчення стану методичного забезпечення навчання предметів 

6.1 Фізика  

 НВК " Грозівська ЗОШ І-ІІ ст.-дитячий садок 

 НВК " Сіянцівська ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок 

 

Листопад 

Лютий 
В.М. Демчук 

6.2 Інформатика 

НВК «Тесівська ЗОШ  І-ІІ ст. – дитячий садок» 

1.      Хорівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Жовтень 

Квітень 

7. Масові форми методичної роботи 

7.1.ІІетап Всеукраїнського конкурсу Вчитель року ” 

(інформатика)  

7.2.Фестиваль творчих уроків (вчителі  фізики, 

астрономії, інформатики) 

 

7.3.ІІ етап Всеукраїнських олімпіад  

з фізики,астрономії, інформатики, ІКТ. 

Листопад-

грудень 

 

Жовтень-

березень 

 

Грудень 

В.М.Демчук 

 

 

 

В.М.Демчук 

 

В.М.Демчук 
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ХV. Організація методичної роботи з вчителями фізичної культури, ЗВ та 

ОМЗ 

 

Зміст роботи 
Форма 

проведення 
термін Відповідальні 

І. Робота з педкадрами 

1. Діагностування зон 

утруднень у роботі з вчителями 

фізичного виховання, ОЗВ, ОМЗ. 

Діагностування, 

анкетування. 

Серпень 

 

Демчук В.М. 

2. Проведення інструктивно-

методичних нарад з питань 

організації викладання фізичного 

виховання, ОЗВ, ОМЗ в 

загальноосвітніх школах району 

 

Інструктажі, 

наради 

 

Протягом 

року 

 

Демчук В.М. 

3. Систематизувати списки та 

цифрові дані вчителів фізичного 

виховання, ОЗВ, ОМЗ. 

Списки Вересень 

жовтень 

Демчук В.М. 

. 4.Методичний супровід 

вчителів, які підлягають атестації 

в 2016-2017  н.р. 

Відвідування 

уроків, заходів. 

Відпов. 

До плану. 

Демчук В.М. 

4. Залучення вчителів 

фізичного виховання,ОЗВ,ОМЗ  

до курсової підготовки при 

РОІППО 

 

Консультації Відпов. 

До плану 

 

Демчук В.М. 

5. Організація роботи 

методичного  

консультпункту ”Орієнтир” для 

вчителів фізичного виховання, 

ОЗВ,ОМЗ. 

Картотека  Протягом 

року 

Демчук В.М. 

ІІ. Інформаційно-методичне забезпечення підвищення професійного рівня 

педагогів 

Підготовка та випуск 

методичних рекомендацій з 

питань викладання фізичного 

виховання,ОЗВ,ОМЗ. 

Методичні 

рекомендації 

Протягом 

року 

 

Демчук В.М. 

Створення бібліографічного 

списку літератури з викладання 

фізичного виховання,ОЗВ,ОМЗ. 

Самоосвіта, 

розгляд на МО. 

Протягом 

року 

Демчук В.М. 

Вивчення нормативних 

документів з питань викладання 

фізичного виховання, ОЗВ,ОМЗ. 

 Протягом 

року 

Демчук В.М. 
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1. Методичні об’єднання : 

Вчителів фізичного виховання. 

Засідання 1 Фізичне виховання. 

Тема: "Компетентнісно – 

зорієнтований підхід до  

методики вивчення теоретичних 

тем програми фізичної культури 

на 2016-2017 навчальний рік ” 

 

 

 

Засідання 2 Фізичне виховання. 

Тема: "Сучасні особистісно-

орієнтовані технології навчання 

на зміцнення здоров’я на уроках 

фізичної культури” 

Засідання МО 

НВК  

"Оженинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

(ліцей) - 

дошкільний 

навчальний 

заклад (ясла-

садок)" імені 

Т.Г.Шевченка 

Засідання МО 

ОРБШ 

 

 

Серпень 

 

 

 

 

 

 

 

Травень 

Демчук В.М., 

Кер. МО 

 

 

 

 

 

 

Демчук В.М., 

Кер. МО 

 

2. Семінари - практикуми 

Вчителів фізичного 

виховання,ОЗВ, ОМЗ: 

Тема 1 Фізичне виховання.  

"Організація і методика 

проведення занять з легкої 

атлетики ( стрибки в довжину з 

розбігу, ч/б, біг на короткі 

дистанції)" 

Тема 2 Фізичне виховання. 

" Розвиток фізичних якостей 

учнів під час  розучування 

елементів гри у футбол" 

Тема1 ЗВ " Організація і 

методика проведення занять з 

тактичної підготовки тема №4 

основи військової топографії" 

Тема1 ОМЗ «Методика надання 

першої медичної допомоги при 

внутрішніх та зовнішніх 

кровотечах». 

 

Тема2 ЗВ " Організація і 

"методика проведення занять з  

стройової підготовки. 

Розучування стройових 

прийомів зі зброєю." 

Тема2 ОМЗ "Методика надання 

домедичної допомоги в секторі 

 

 

 Бродівська 

ЗОШ І-ІІ 

ступенів           

 

 

 

Хорівська ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

 

 

 

 НВК 

"Межиріцька 

ЗОШ І-ІІІ ст. – 

дошкільний 

навчальний 

заклад (дитячий 

садок)" 

 

Грем'яцька 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

 

 

Жовтень 

 

 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

 

Листопад 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 

 

 

Демчук В.М.,  

Кер. МО, вч. 

Тимощук В.Г. 

 

 

 

Демчук В.М.,  

Кер. МО.,  вч. 

Гаврилюк В.В. 

 

 

Демчук В.М.,  

кер. мо,  вч.  ЗВ 

Левчук Ф.В., вч. 

ОМЗ Ковтун 

Л.А. 

 

 

 

Демчук В.М.,  

Кер. МО, вч. ЗВ  

Климчук В.Л., 

вч. ОМЗ Іщук 

Л.О.  
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обстрілу" 

3. Постійно діючі семінари 

3.1. Вчителів фізичного 

виховання та ОЗВ. Тема: 

«Забезпечення оздоровчої 

спрямованості уроків фізичної 

культури, оволодіння 

учителями особистісно-

орієнтовними технологіями 

навчання та виховання." 

 

НВК 

«Мощаницька 

ЗОШ І-ІІІ  ст. – 

дитячий садок» 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

Демчук В.М.,  

Кер. МО, вч. 

Давидюк С.В. 

  

 

4. Школа молодого вчителя 

 Фізичного виховання, 

ОЗВ,ОМЗ. 

Тема 1.Програмно-методичне 

забезпечення навчання 

фізичного виховання,ОЗВ,ОМЗ. 

Тема2""Розвиток професійної 

компетентності вчителів" 

 

Тема 2.Типи та структура 

уроків фізичного виховання та 

ОЗВ. Основні етапи уроку. 

 

 

Засідання 

 

 

 

Засідання 

 

 

Засідання 

 

 

Вересень 

 

 

 

Жовтень 

 

 

Березень 

 

 

Демчук В.М. Кер. 

МО 

 

 

Демчук В.М. Кер. 

МО 

 

Демчук В.М. 

5. Інструктивно-методичні наради 

5.1.Керівників шкільних 

методичних об’єднань вчителів 

фізичного виховання,ОЗВ,ОМЗ. 

За потребою Протягом 

року 

Демчук В.М.  

7 . Тематичне вивчення стану методичного забезпечення навчання предметів 

7.1. Фізичне виховання  

 НВК " Сіянцівська  ЗОШ І-ІІІ 

ст.- дитячий садок 

Хорівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

 

 

Грудень 

 

Квітень 

Демчук В.М. 
7.2. Основи захисту Вітчизни 

та ОМЗ 

 НВК «Вілійська ЗОШ І-ІІІ ст. – 

дитячий садок» 

 НВК «Кутянківська ЗОШ  І-ІІІ 

ст. – дитячий садок» 

  

 

Грудень 

 

Березень 

8. Масові форми методичної роботи 

8.1. Фестиваль творчих уроків 

(вчителі  фізичного виховання, 

ЗВ та ОМЗ) 

 Січень-

березень Демчук В.М. 
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ХVІ.  Організація методичної роботи з вчителями освітньої галузі 

«ТЕХНОЛОГІЇ» (трудове навчання, креслення, професійне навчання) 

 

Зміст роботи 

Форма, 

місце 

проведення 

Термін Відповідальні 

І. Координаційна робота. 

1.Узгодити плани роботи та свою діяльність з 

УОіН, кафедрами РОІППО, участь в методичних 

нарадах. 

Впродовж 

року 

Домащук М.Ю. 

2.Координувати розгортання дослідницько-

експериментальної роботи, інноваційної 

діяльності вчителів ЗОШ. 

Впродовж 

року 

Домащук М.Ю. 

3.Забезпечити чітку систему планування 

методичної роботи з педпрацівниками та 

навчальними закладами, звітів про їх 

результативність, письмових інформацій та 

довідок, узагальнених матеріалів, рекомендацій, 

пропозицій тощо. 

Впродовж 

року 

Домащук М.Ю. 

4.Удосконалити систему контролю за 

надходженням документів, виконанням 

розпоряджень на місцях. 

Постійно  Домащук М.Ю. 

І. Робота з педкадрами 

1. Згідно плану роботи 

забезпечити анкетування та 

моніторинг     педагогічних кадрів 

їх соціально-педагогічної 

адаптації та подальшого 

професійного зростання 

Діагностуван

ня, 

анкетування 

Cерпень 

 

Домащук 

М.Ю. 

2. Проведення інструктивно-

методичних нарад з питань 

організації викладання трудового 

навчання в загальноосвітніх 

школах району 

Інструктажі, 

наради 

Протягом 

року 

Домащук 

М.Ю. 

3. Систематизувати списки та 

цифрові дані про вчителів 

технологій  

списки Вересень 

жовтень 

Домащук 

М.Ю. 

4. Методичний супровід 

педагогів, які підлягають атестації   

Відвідування 

уроків, 

заходів. 

Відпов. 

до плану. 

Домащук 

М.Ю. 

5. Залучення педагогів до 

курсової підготовки при РОІППО 

 

Консультації Відпов. 

до плану 

Домащук 

М.Ю. 

6. Організація роботи 

методичного  

Консультації Протягом 

року 

Домащук 

М.Ю. 
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консультпункту для вчителів 

технологій 

ІІ.  Інформаційно-методичне забезпечення підвищення професійного рівня 

педагогів 

1. Підготовка та випуск 

методичних рекомендацій з питань 

викладання предметів 

технологічного напрямку 

Картотека  

 

Протяго

м року 

Домащук М.Ю. 

2. Створення бібліографічного 

списку літератури з викладання 

предметів технологічного напрямку 

Картотека  

 

Протяго

м року 

Домащук М.Ю. 

3. Вивчення нормативних 

документів з питань викладання 

трудового навчання 

Самоосвіта, 

розгляд на 

МО, сем. 

практикум 

Протяго

м року 

Домащук М.Ю.  

 

4. Впроваджування інноваційної 

діяльності через співпрацю з 

РОІППО, створення картотеки ППД 

та друкованих видань та активізація 

роботи щодо готовності вчителя до 

інноваційної діяльності. 

Картотека  

 

Протяго

м року 

Домащук М.Ю. 

ІІІ. Організації методичної роботи з вчителями технологічного напрямку 

1
. 
М

ет
о

д
и

ч
н

і 
о

б
’є

д
н

а
н

н
я

 :
 

Методичні об'єднання Вчителів трудового навчання та креслення 

Засідання 1 

Тема: “Формування 

готовності учителів освітньої 

галузі «Технології» до 

впровадження інноваційних 

форм, методів та прийомів 

розвитку базових 

компетентностей учнів на 

уроках трудового навчання, 

технологій.” 

НВК 

«Оженинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

(ліцей) – ДНЗ 

(ясла-садок)» 

імені 

Т.Г.Шевченка 

 

Серпень 

 

Домащук М.Ю., 

кер. МО 

 

Засідання 2 

Тема: “ Підсумки роботи РМО 

та завдання на наступний 

навчальний рік ” 

 

РБШ  

 

Травень  

2
. 

С
ем

ін
а
р

и
 –

 

п
р

а
к
т

и
к

у

м
и

 

Семінари – практикуми вчителів трудового навчання та креслення 

Формування ключових 

компетентностей учнів у 

процесі інтерактивного 

трудового навчання. 

 

Хорівська 

ЗОШ І-ІІІст. 

 

Листопад 
Домащук М.Ю., 

кер. МО 
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Формування творчих 

компетентностей на уроках 

трудового навчання шляхом 

використання інтерактивних 

технологій. 

Могилянівськ

а ЗОШ І-ІІІ ст. 

 Квітень 

IV. Школа молодого вчителя 

5.1. трудового навчання 

1 рік 
Тема 1. Програмно-методичне 

забезпечення трудового навчання  

2 рік 

  

Вересень  

 

 

Домащук М.Ю., 

керівник ШМВ 

Тема 2. Конструювання уроку 

трудового навчання 

3 рік 

 Лютий Домащук М.Ю., 

керівник ШМВ 

Тема .  Сучасні педагогічні 

технології в трудовому навчанні 

 Квітень  Домащук М.Ю., 

керівник ШМВ 

8. Інструктивно-методичні наради 

  Вчителів технологій За потребою Протяго

м року 

Домащук М.Ю. 

9. Тематичне вивчення стану методичного забезпечення навчання предметів 

10.1. трудове навчання   

1. Сіянцівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

2. Хорівська ЗОШ  І-ІІІ  ст. 

3. Тесів 

 

Листопад - березень 

 

Домащук М.Ю. 

11. Масові форми методичної роботи 

 ІІ етап Всеукраїнських олімпіад з 

базових предметів  

За окремим планом Домащук М.Ю. 

ІV. Видавнича діяльність 

1. Узагальнювати методичну роботу 

через випуск методичних 

посібників на допомогу вчителю, 

за матеріалами атестаційних 

матеріалів вчителів. 

Посібники,  

ел. 

презентації 

тощо. 

Протяго

м року 

Домащук М.Ю. 
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ХVІІ. Організація методичної роботи  з вчителями художньо-естетичного 

циклу 

Зміст роботи 

Форма, 

місце 

проведення 

Термін Відповідальні 

І. Координаційна робота. 

1.Узгодити плани роботи та свою діяльність з кафедрами 

РОІППО, участь в методичних нарадах. 

Впродов

ж року 

Лисенко О.Г. 

2.Координувати роботу з обдарованими дітьми, 

інноваційну діяльність вчителів ЗОШ, вивчення та 

впровадження педагогічного досвіду 

Впродов

ж року 

Лисенко О.Г. 

3.Забезпечити чітку систему планування методичної 

роботи з педпрацівниками та навчальними закладами, 

звітів про їх результативність, письмових інформацій та 

довідок, узагальнених матеріалів, рекомендацій, 

пропозицій тощо. 

Впродов

ж року 

Лисенко О.Г. 

4.Удосконалити систему контролю за надходженням 

документів, виконанням розпоряджень на місцях. 

Постійн

о  

Лисенко О.Г. 

ІІ. Робота з педкадрами 

1. Згідно плану роботи забезпечити 

анкетування та моніторинг педагогічних 

кадрів їх соціально-педагогічної адаптації 

та подальшого професійного зростання 

Діагностув

ання, 

анкетуван

ня 

Травень, 

серпень 

 

Лисенко О.Г. 

2. Проведення інструктивно-методичних 

нарад з питань організації викладання 

предметів художньо-естетичного циклу в 

загальноосвітніх школах району 

Інструктаж

і наради 

Протягом 

року 

Лисенко О.Г. 

3. Систематизувати списки та цифрові дані 

про вчителів музики, образотворчого 

мистецтва, художньої культури 

списки Вересень 

жовтень 

Лисенко О.Г. 

4. Методичний супровід вчителів, які 

підлягають атестації  

Відвідуван

ня уроків, 

заходів. 

Відпов. 

до плану. 

Лисенко О.Г. 

5. Залучення педагогів до курсової 

підготовки при РОІППО 

Консульта

ції 

Відпов. 

до плану 

Кер. МО 

Лисенко О.Г. 

6.Організація роботи методичного  

консультпункту для вчителів художньо-

естетичного циклу 

Консульта

ції 

Протягом 

року 

Лисенко О.Г. 

ІІІ. Інформаційно-методичне забезпечення підвищення професійного рівня 

педагогів 

1. Підготовка та випуск методичних 

рекомендацій з питань викладання 

предметів художньо-естетичного циклу 

Картотека  

 

Протягом 

року 

 

Лисенко О.Г. 
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2. Створення бібліографічного списку 

літератури з викладання предметів 

художньо-естетичного циклу 

Картотека  

 

Протягом 

року 

Лисенко О.Г. 

3. Вивчення нормативних документів з 

питань викладання музики, 

образотворчого мистецтва, художньої 

культури 

Самоосвіта, 

розгляд на 

МО, сем. 

Практикум 

Протягом 

року 

Лисенко О.Г. 

4. Впроваджування інноваційної 

діяльності через співпрацю з РОІППО, 

створення картотеки ППД та 

друкованих видань та активізація 

роботи щодо готовності вчителя до 

інноваційної діяльності. 

Картотека Протягом 

року 

Лисенко О.Г. 

ІV. Організації методичної роботи з вчителями художньо-естетичного циклу 

1
. 
М

ет
о

д
и

ч
н

і 

о
б
’є

д
н

а
н

н
я

 :
 

Вчителів художньо-естетичного циклу 

Засідання 1 (спільне) 

Тема: “Методичні аспекти  щодо 

викладання дисциплін художньо-

естетичного циклу 

НВК 

«Оженинсь

ка ЗОШ І-

ІІІст. 

(ліцей)-

ДНЗ) 

 

Серпень 

 Лисенко О.Г. 

кер. МО 

 

2
. 
С

ем
ін

а
р

и
 –

 п
р
а

к
т

и
к

ум
и

 

Вчителів музики 

Тема 1.”Народна музика у творчості 

композиторів» 

НВК 

«Вілійська 

ЗОШ І-ІІІст. 

– ДНЗ» 

Грудень 

Лисенко О.Г. 

кер. МО 

 
Тема 2. ”Художній образ у 

музичному мистецтві 

Плосківська 

ЗОШ І-ІІІст. 

 Березень 

                                                      Вчителів образотворчого мистецтва 

Тема 1. Розвиток художнього 

мислення на уроках образотворчого 

мистецтва 

Вельбівненс

ька ЗОШ. І-

ІІІст. 

Листопад  

Лисенко О.Г. 

кер. МО 

 Тема 2. Інтегроване  навчання як 

засіб гармонійного розвитку дитини 

НВК 

«Оженинсь

ка ЗОШ І-

ІІІст.№2-

ДНЗ»  

 квітень 

                                                  Вчителів художньої культури 

Тема 1. Види мистецтв та специфіка 

їх художньо-образної мови 

Вельбівненс

ька ЗОШ І-

ІІІст. 

Листопад Лисенко О.Г. 

кер. МО 
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Тема «Художні напрямки ХХ ст. 

Особливості культури Заходу і 

Сходу. 

НВК 

«Оженинсь

ка ЗОШ І-

ІІІст.№2-

ДНЗ»  

 квітень 

V. Школа молодого вчителя 

Тема 1. Програмно-методичне 

забезпечення  вчителів художньо-

естетичного циклу 

 

засідання 

 

Вересень  

 

Лисенко О.Г. 

кер. школи 

Тема 2. Конструювання уроків художньо-

естетичного циклу 

засідання Лютий Лисенко О.Г. 

керівник 

ШМВ 

Тема 2.  Сучасні педагогічні технології у 

викладанні художньо-естетичного циклу 

Семінар - 

практикум 

Квітень  Лисенко О.Г. 

керівник 

ШМВ 

VІ. Інструктивно-методичні наради 

1.  Вчителів художньо-естетичного циклу За 

потребою 

Протяго

м року 

Лисенко О.Г. 

VІ. Стан викладання,  рівень навчальних досягнень учнів, стан методичного 

забезпечення навчання музики та образотворчого мистецтва 

1.  Навчальні заклади району Листопад - березень Лисенко О.Г. 

кер. МО 

VІІ. Масові форми методичної роботи 

1. Брати участь у конкурсах, фестивалях, 

оглядах 

За окремим планом Лисенко О.Г. 

VІІІ. Видавнича діяльність 

1. Узагальнювати методичну роботу через 

випуск методичних посібників на 

допомогу вчителю 

Посібники,  

ел. 

презентації 

тощо. 

Протяго

м року 

Лисенко О.Г. 

2. Залучення вчителів у роботі щодо участі 

педагогів в конкурсі-ярмарці 

педагогічної творчості 

Посібники,  

ел. 

презентації 

тощо. 

Відповід

но до 

плану 

роботи 

Лисенко О.Г. 
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XVІІI. Організація методичної роботи з вчителями зарубіжної літератури 

Зміст роботи 

Форма, 

місце 

проведення 

Термін 
Відповідал

ьні 

І.Робота з педкадрами 

1. Діагностування зон утруднень у роботі 

з вчителями суспільних дисциплін та 

вчителями-словесниками.  

 

Діагностуван

ня 

 

 

Травень 

(МО) 

 

Обуховська 

О.В. 

2. Проведення інструктивно-методичних 

нарад з питань організації викладання 

зарубіжної літератури у загальноосвітніх 

школах району. 

Інструктажі, 

наради 

Протягом  

року 

Обуховська 

О.В. 

3. Систематизувати матеріали щодо 

аналізу кадрів  вчителів вищезазначених 

категорій.  

Списки 

вчителів 

Вересень 

жовтень 

Обуховська 

О.В. 

4. Атестація вчителів.  Відвід. 

уроків, 

заходів 

Згідно  

плану 

Обуховська 

О.В. 

5. Залучення педагогів до курсової 

підготовки при РОІППО. 

 

 

Згідно 

плану 

Обуховська 

О.В. 

6. Організація роботи методичного  

консультпункту для вчителів світової 

літератури. 

Консультації 

 

 

 

 

 

Обуховська 

О.В. 

ІІ.  Інформаційно-методичне 

забезпечення підвищення 

професійного рівня педагогів . 

1.Підготовка та випуск методичних 

рекомендацій з питань викладання 

зарубіжної літератури. 

3.Вивчення нормативних документів з 

питань викладання світової літератури та 

іноземної мови. 

 

 

 

Методичні 

рекомендації 

 

Самоосвіта, 

розгляд на 

МО 

 

 

 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

Обуховська 

О.В. 

ІІІ. Організація методичної роботи з вчителями зарубіжної літератури 

1. Методичні об’єднання вчителів 

зарубіжної  літератури. 

Засідання І. 

Тема. Вивчення зарубіжної літератури в 

контексті інноваційного розвитку 

сучасної школи. 

 

 

 

 

РБШ 

 

 

 

серпень  

 

 

 

Обуховська 

О.В. 

 

Засідання ІІ. 

Тема. Особистісний аспект розвитку учня 

засобами навчального предмета 

«Зарубіжна література» 

 

РБШ 

 

лютий  

 

 

Ковальчук 

Р.М 
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2. Семінари-практикуми вчителів 

зарубіжної літератури. 

Засідання 1. 

Тема. Використання технології  «Творча 

майстерня» на уроках зарубіжної  

літератури як один із чинників успішності 

навчання»  

 

Засідання . 

Тема. Формування ключових 

компетентностей школярів засобами 

мистецтва слова. 

 

 

 

 

НВК 

«Сіянцівська 

І-ІІІ ст.- 

дитячий 

садок» 

 

НВК 

«Почапківсь

ка ЗОШ І-ІІ 

ст.- ДНЗ 

(ясла-

садок)» 

 

 

 

 

Грудень  

 

 

 

 

Березень  

 

 

 

 

Обуховська 

О.В. 

Ковальчук  

Р.М. 

 

Обуховська 

О.В. 

Ковальчук  

Р.М. 

3.Інструктивно-методичні наради 

3.1. керівників шкільних методичних 

 об’єднань вчителів суспільно-

гуманітарного циклу 

За потребою 

 

Протягом 

року 

 

4. Тематичне вивчення стану 

методичного забезпечення навчання  з 

ціллю надання методичної допомоги: 

- Стан викладання, навчально-

методичного забезпечення та рівень 

навчальних досягнень учнів із зарубіжної 

літератури . 

     1. Хорівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

2.НВК «Тесівська ЗОШ І-ІІ ст. –  

дитячий садок» 

3. НВК «Сіянцівська ЗОШ І-ІІІ ст. –  

дитячий садок»  

 

 

 

 

   ЗОШ 

району 

 

 

 

 

Листопад

- 

березень 

 

 

 

 

Обуховська 

О.В. 
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ХIХ. Організація методичної роботи  психологічної служби 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу Дата Виконавець 

Організаційно-методична робота 

1 Складання плану діяльності психологічної 

служби району на 2016-2017 навчальний 

рік, місяць; подання в РОЦППСР 

аналітичного та статистичного звітів 

Згідно 

графіку 

Остапчук 

Ж.А. 

2 Організація, проведення та контроль за 

діяльністю методичного  об’єднання 

практичних психологів та соціальних 

педагогів, творчої групи, школи 

новопризначеного фахівця психологічної 

служби, дискусійного клубу 

Протягом 

року 

Остапчук 

Ж.А. 

3 Участь у колегіях та нарадах керівників 

шкіл з питань інформування про діяльність 

психологічної служби району 

Згідно графіку Остапчук 

Ж.А. 

4 Надання консультацій психологам та 

соціальним педагогам району з питань 

планування окремих напрямків діяльності 

Протягом 

року 

Остапчук 

Ж.А. 

5 Участь у роботі семінарів, методичних 

об’єднань, творчих груп педагогічних 

працівників 

Згідно графіку Остапчук 

Ж.А. 

6 Продовжити роботу  дискусійного клубу 

психологів та соціальних педагогів 

“Спілкуємось та діємо”. Розробити графік 

засідань.  

Згідно графіку 

роботи 

Остапчук 

Ж.А. 

7 Діагностування рівня інтелекту та розвитку 

психічних пізнавальних процесів дітей, які 

підлягають обстеженню психолого-медико-

педагогічної консультації. 

За запитом Остапчук 

Ж.А. 

8 Обстеження готовності дітей дошкільного 

віку до навчання в школі 

За запитом Остапчук 

Ж.А. 

   9 Проведення  семінару-тренінгу з фахівцями 

психологічної служби на тему: «Розвиток 

комунікативної компетентності педагогів» 

березень 

2017 року 

РБШ 

Остапчук 

Ж.А. 

11 

 

 

 

Навчальний семінар для фахівців 

психологічної служби на тему «Соціально-

психологічний супровід школярів, родин, 

родичі яких загинули або перебувають у 

зоні АТО». 

Грудень 

2016 року 

РБШ 

 

Остапчук 

Ж.А. 

 

 

12 

 

 

Участь в обласному Фестивалі майстерності 

практичних психологів та соціальних 

педагогів 

Лютий 

2017 року 

 

Остапчук 

Ж.А. 
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Дослідно-експериментальна робота 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу Дата Виконавець 

1. Всеукраїнській експеримент «Організація 

діяльності психологічної служби системи 

освіти України» 

Протягом 

року 

Остапчук Ж.А. 

2. 

 

 

Провести вивчення спілкування педагога за 

методикою І.М. Супова «Експертне 

оцінювання стилю спілкування педагога» 

Грудень 2016 

 

 

Остапчук Ж.А. 

 

3. 

 

Проведення експертизи психологічного 

інструментарію 

За потребою 

 

Остапчук Ж.А. 

  4. Проведення досліджень серед учнів, 

педагогічних працівників, батьків згідно 

графіку. 

За запитом 

 

 

Остапчук Ж.А. 

 

5. Планування роботи мобільного соціально-

психологічного пункту освітніх округів. 

 

Жовтень 

2016 

Практичні 

психологи 

навчальних 

закладів 

6. Дослідження показників і форм агресії 

(методика А. Басса і А. Даркі, адаптація О.К. 

Осницького) 

Лютий 2017  Практичні 

психологи 

навчальних 

закладів 

 

 

13. 

 

 

 

 

Здійснення психолого-педагогічної 

діагностики виховного процесу та 

моніторингу педагогічного впливу на 

всебічний розвиток учня під час проведення 

атестаційних експертиз навчальних закладів 

Згідно графіку 

 

 

 

Остапчук 

Ж.А. 

 

 

 

14. 

 

Участь у роботі атестаційної комісії 

педагогічних працівників 

Згідно графіку Остапчук 

Ж.А. 

15. 

 

 

Організація проведення інструктивно-

методичних нарад працівників 

психологічної служби району 

За потребою Остапчук 

Ж.А. 

16. 

 

Погодження планів діяльності 

психологічних служб навчальних закладів 

До 20.09.16 

 

Остапчук 

Ж.А. 

17. 

 

Складання та погодження плану роботи 

психологічної служби району 

До 20.09.16 Остапчук 

Ж.А. 

18. Підготовка звіту про діяльність 

психологічної служби району, статистичних 

звітів та інформації про кадровий склад 

згідно графіку Остапчук 

Ж.А. 
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Співробітництво 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу Дата Виконавець 

 1. Продовження співпраці психологічної 

служби з районним періодичним виданням 

(г-та «Життя і слово») для інформування 

громадськості про інновації та досягнення 

психологічної служби району 

Протягом 

року 

Методист, 

ПП, СП 

2. Співпраця із службою у справах дітей та 

відділом у справах молоді та спорту 

райдержадміністрації  

Протягом 

року 

Методист, 

ПП,СП 

 

Видавнича діяльність 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу Дата Виконавець 

1. Розробка методичних рекомендацій щодо 

планування діяльності психологічної 

служби району на 2016-2017 навчальний 

рік 

Серпень     

2015 

Остапчук Ж.А. 

 

2. Випуск  фахової газети психологічної 

служби «Планета порад» 

Грудень, 

травень 

Остапчук Ж.А., ПП, 

СП 

 

3. Змістовне наповнення веб-сайту відділу 

освіти. 

Постійно  Остапчук Ж.А. 

 

 

Надання методичної допомоги, вивчення стану діяльності практичних 

психологів та соціальних педагогів. 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу Дата Виконавець 

1. Надання методичної допомоги 

новопризначеним працівникам з усіх 

напрямків роботи 

Протягом 

року 

Остапчук Ж.А. 

 

2.  Вивчення системи роботи практичних 

психологів, що підлягають атестації у 

2016-2017 н.р. (згідно плану атестації)  

Грудень-

лютий 

Остапчук Ж.А.  

3. Здійснення просвітницької роботи щодо 

необхідності підвищення фахового рівня 

працівників служби та проходження 

курсової підготовки 

Протягом 

року 

Остапчук Ж.А.  
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Зміст роботи 
Форма 

проведення 
термін Відповідальні 

Робота з педкадрами 

1. Діагностування ПП та СП з метою 

вивчення їх професійної компетенції 

Діагностува

ння,  

Серпень 

(секційні) 

Методист  

Остапчук Ж.А 

2.  Проведення інструктивно-

методичних нарад з питань організації 

роботи психологічної служби в ЗОШ 

Інструктажі

, наради 

Протягом 

року 

Методист 

Остапчук Ж.А. 

3. Систематизувати списки та цифрові 

дані про працівників психологічної 

служби 

списки Вересень, 

травень 

 

Методист  

Остапчук Ж.А. 

4. Методичний супровід практичних 

психологів та соціальних педагогів, 

які підлягають атестації 

Відвідуванн

я  заходів. 

Відпов. 

до плану 

 Методист  

Остапчук Ж.А. 

5. Залучення ПП та СП до курсової 

підготовки при РОІППО 

 

Консультаці

ї 

 

 

Відпов. 

до плану 

Кер. МО, 

Остроголова 

Т.Р. 

Остапчук Ж.А. 

6. Організація роботи методичного  

консультпункту для ПП та СП та 

новопризначених працівників 

Консультаці

ї 

Протягом 

року 

Методист 

Остапчук Ж.А. 

ІІ.  Інформаційно-методичне забезпечення підвищення професійного рівня ПП 

та СП 

1.Підготовка та випуск методичних 

рекомендацій з питань оптимізації 

роботи  ПС 

Матеріали  Протягом 

року 

Методист  

Остапчук Ж,А. 

2.Створення бібліографічного списку 

фахової літератури 

Картотека  

 

Протягом 

року 

Методист 

Остапчук Ж.А. 

3.Вивчення нормативних документів з 

питань діяльності психологічної 

служби 

Самоосвіта, 

розгляд на 

МО, сем. 

практикум 

Протягом 

року 

 Методист 

Остапчук Ж.А. 

ІІІ. Організація методичної роботи з працівниками ПС 

1
. 

М
ет

о
д
и

ч
н

і 
 

о
б
’є

д
н

а
н

н
я

 :
 

Засідання 1 

Інформаційна нарада з питань 

професійної діяльності ПП та СП 

у 2016 -2017 н.р. 

НВК 

«Оженинсь

ка ЗОШ І-

ІІІ ст. 

(ліцей) – 

ДНЗ (ясла-

садок)» ім. 

Т.Г. 

Шевченка 

 

Серпень 

 

 

Остапчук Ж.А, 

керівник МО 

Остроголова 

Т.Р. 
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Засідання 2 

Тема: «Вплив емоцій на 

особистістю, пізнання, 

діяльність»  

 

Засідання 3. 

Тема: «Потреба у здоровому 

способі життя як ознака 

компетентної особистості» 

 

ДНЗ 

«Веселка» 

Розвазької 

с/р 

 

НВК 

«Краївська 

ЗОШ І-ІІ 

ст.- 

дошкільний 

навчальний 

заклад 

(ясла-

садок)» 

 

Листопад 

 

 

 

Березень 

2
. 
С

ем
ін

а
р

и
 –

 п
р
а

к
т

и
к

ум
и

 

Засідання 1 

Тема: Формування позитвної 

життєвої перспективи – шляхи 

самореалізації. 

НВК 

«Межиріць

ка ЗОШ І-

ІІІ ст.- 

дошкільний 

дитячий 

заклад 

(дитячий 

садок)» 

грудень Остапчук Ж.А, 

керівник МО  

Засідання 2 

Тема : «Соціально-

психологічний захист та 

допомога дітям у складній 

соціально-політичній ситуації»  

НВК 

«Слобідська 

ЗОШ І-ІІ 

ст.-ДНЗ 

(ясла-

садок)» 

березень 

5. Творчі групи 

Тема: Формування мотиваційної сфери 

особистості. 

 РБШ жовтень-

травень 

кер. 

Галімська К.О. 

                                  7. Інструктивно-методичні наради 

За потребою Протягом року Остапчук Ж.А. 

10. Тематичне вивчення стану діяльності ПС 

НВК «Слобідська ЗОШ І-ІІ ст. - дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок)» 

НВК «Милятинська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ (ясла -

садок)» 

ДНЗ «Веселка» Розвазької с/р, НВК 

«Краївська ЗОШ І-ІІ ст. – дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок)», ДНЗ 

«Орлятко» Оженинської с/р 

Листопад - 

квітень 

Остапчук Ж.А. 

Психологічний супровід навчально-

виховного процесу 

Квітень РБШ Остапчук Ж.А. 
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Практичний  семінар  для керівників 

навчальних закладів «Реалізація 

психологічного аспекту в процесі викладання 

основ наук» 
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XХ. Організація роботи по зовнішньому незалежному оцінюванні та           

                                     моніторинговому дослідженні 

                                      

№ 

п/п 
Зміст заходу Дата Виконавець 

1.  

Опрацювання нормативних документів щодо 

підсумків, організації та проведенні 

зовнішнього незалежного оцінювання 

Протя 

гом року 

Мартинюк В.Л, 

методист РМК 

2.  

Інструктивно -методичні наради з 

керівниками навчальних закладів І-ІІІ ст., 

відповідальними за зовнішнє незалежне 

оцінювання . 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

травень 

Мартинюк В.Л, 

методист РМК 

3.  

Проведення інформаційно-методичних нарад 

з педагогічними працівниками, які будуть 

приймати участь під час проведення ЗНО 

Листопад 

квітень 

Мартинюк В.Л, 

методист РМК 

4.  
Підготовка наказів та інформацій про  

організацію роботи та проведення ЗНО  

Протя 

гом року 

Мартинюк В.Л, 

методист РМК 

5.  

Виступи на нарадах ,колегіях щодо 

організації та проведення ЗНО у 2016-2017 

н.р. 

Вересень  

Листопад 

червень 

Мартинюк В.Л, 

методист РМК 

6.  

Підготовка інформацій по зовнішньому 

незалежному оцінюванню(пробне 

тестування, основна сесія)  в районну газету 

«Життя і слово»  

 

 

Щомісяця, 

протягом 

року 

Мартинюк В.Л, 

методист РМК 

7.  

Організація та проводення он-лайн 

тестування для учнів 10 класів з метою 

попередньої підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Листопад 

2016 

Мартинюк В.Л, 

методист РМК 

Керівники 

навчальних 

закладів району 

8.  

Опрацювання матеріалів та оформлення  

звіту про ДПА у формі ЗНО (порівняльний 

аналіз)  

червень 
Мартинюк В.Л, 

методист РМК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



       відділу освіти Острозької РДА 
 

План роботи МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ    | 2016 – 2017 н.р. 84 

 

ХХІ. Організація роботи логопедичного кабінету. 

 

Заходи по обладнанню логопедичного кабінету 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Примітка 

1. Скласти розклад обстеження мовлення   

дітей старших і середніх груп дитячих 

садків, учнів 1-4 класів. Надати інформацію 

про обстеження адміністрації. 

Вересень  

2. Скласти графік роботи. 

Скласти розклад занять. 

Вересень  

3. Завести журнали обліку роботи: 

  1.Журнал обстеження обліку дітей. 

  2.Журнал обліку відвідування дітьми 

занять ( в ньому ж рух дітей). 

  3.Журнал консультацій. 

  4. Заповнити мовленнєві картки на 

дітей, зарахованих на логопедичні заняття.   

Вересень-

жовтень 

 

4. Скласти перспективні плани роботи . Вересень  

5. Планувати щоденну роботу з дітьми. Щоденно  

6. Забезпечити оснащеність корекційного 

процесу. 

Постійно  

7. Поповнювати кабінет новими 

логопедичними посібниками. 

Постійно  

8. Поповнити  матеріали  диференціації звуків 

[С - Ш] в ігрових вправах. 

Підготувати матеріали для постановки 

свистячих та шиплячих звуків. 

Жовтень Кравчук 

Н.О. 

Обуховська 

О.В. 

9. Поповнювати кабінет роздатковими 

матеріалами для формування лексико-

граматичної сторони мовлення. 

 

Вересень-

жовтень. 
 

 

2. Навчально-корекційна педагогічна робота 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Примітка 

1. Обстеження мовлення дітей старших  груп 

дитячого садка. 

Вересень  

2. Обстеження мовлення учнів початкових класів. Вересень  

3. Провести поглиблене обстеження мовлення 

дітей зарахованих  на заняття в логопедичний 

кабінет. 

Заповнити мовленнєві картки на дітей, 

зарахованих на логопедичні заняття. 

У впродовж 

року, по мірі 

випуску та 

добору дітей 
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4. Комплектування груп  для логопедичних 

занять. 

Вересень  

5. Вести всі журнали обліку роботи.   

6. Проводити роботу з дітьми з різними 

мовленнєвими порушеннями відповідно з 

перспективними планами корекції мовлення та 

щоденними планами. 

У впродовж 

року 

 

 

3. Співпраця вчителя-логопеда з вихователями та вчителями 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Примітка 

1. За результатами обстеження інформувати 

вихователів та вчителів про стан мовленнєвого 

розвитку дітей. 

Вересень  

2. Періодично випускати інформаційний 

бюлетень про відвідування логопедичних 

занять 

  

3. Відвідувати методичні об’єднання  вчителів з 

метою встановлення наступності в корекційній 

роботі з дітьми-логопатами 

За графіком  

4. Підтримувати постійний зв’язок з педагогами 

тих дітей, які зараховані на логопедичні 

заняття. 

У впродовж 

року 

 

5. Підготувати виступ на тему: «Як запобігти 

дисграфії» 

Підготувати виступ на тему: «Корекція усного 

мовлення». 

Березень 

 

Квітень 

Кравчук 

Н.О. 

Обуховська 

О.В. 

6. Розробити спільно з адміністрацією,  

педагогами єдині вимоги до мовленнєвого 

режиму дітей-логопатів. 

Жовтень  

7. Брати участь в оформленні документів дітей на 

медико-психолого-педагогічну консультацію 

Постійно  

4. Спільна робота з батьками 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Примітка 

1. Брати участь у батьківських зборах з метою 

ознайомлення батьків з: 

- організацією роботи вчителя-логопеда з 

дітьми;     

- особливостями мовлення дітей; 

- порушеннями мовлення у дітей. 

За графіком  

2. Надавати консультації батькам. Постійно  

3. Підготувати папки-пересувки з консультаціями 

для батьків 

Листопад  
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5. Робота над підвищенням рівня кваліфікації 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Примітка 

1. Систематично знайомитись з новинками 

дефектологічної літератури. Своєчасно 

поповнювати знання, знайомитись з 

іноваційними програмами та технологіями. 

Постійно  

2. Брати участь у роботі методичного 

об’єднання школи. 

За графіком  

3. Поповнити бібліографічний каталог 

логопедичної літератури за проблемною 

темою. 

Квітень  

4. Продовжити роботу над темою: 

«Попередження дисграфії та дислексії у 

дітей.» 

Працювати над темою: « Постановка 

звуків» 

У впродовж 

року 

Кравчук 

Н.О. 

 

Обуховська 

О.В. 
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ХХІІ. Організація методичної роботи з вчителями індивідуальної форми 

навчання 

 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Виконавець Примі

тка 

1 Складання плану діяльності вчителів 

індивідуальної форми навчання на 2016-2017 

навчальний рік. 

серпень Обуховська 

О.В. 

 

2 Організація, проведення та контроль за діяльністю 

методичних об’єднань, семінарів-практикумів  

вчителів індивідуальної форми навчання. 

Протягом 

року 

Обуховська 

О.В. 

 

3 Участь у колегіях та нарадах керівників шкіл з 

питань інформування щодо запровадження 

індивідуальної форми навчання в школах району. 

Згідно 

графіку 

Обуховська 

О.В. 

 

4 Надання консультацій вчителям, батькам з питань 

організації та проведення індивідуальної форми 

навчання. 

Протягом 

року 

Обуховська 

О.В. 

 

5 Участь у роботі семінарів, методичних об’єднань, 

творчих груп педагогічних працівників 

Згідно 

графіку 

Обуховська 

О.В. 

 

6 Діагностування рівня інтелекту та розвитку 

психічних пізнавальних процесів дітей 

індивідуальної форми навчання, які підлягають 

обстеженню психолого-медико-педагогічної 

консультації. 

За запитом Обуховська 

О.В. 

 

7 Участь у роботі атестаційної комісії педагогічних 

працівників 

За 

потребою 

Обуховська 

О.В. 

 

8 Організація проведення інструктивно-методичних 

нарад вчителям індивідуальної форми навчання 

району 

Вересень Обуховська 

О.В. 

 

9. Розробка методичних рекомендацій щодо 

планування індивідуальної форми навчання на 

2016-2017 навчальний рік 

Серпень Обуховська 

О.В. 

 

10 Підготовка наказів про організацію 

індивідуального навчання учнів ЗОШ району. 

Протягом 

року 

Обуховська 

О.В. 

 

11. Підготовка інформації про учнів, які отримують 

освіту за індивідуальною формою навчання в 

ЗОШ району. 

Жовтень Обуховська 

О.В. 

 

12. Оновлення списку вчителів  індивідуальної форми 

навчання. 

Жовтень Обуховська 

О.В. 

 

13. Логопедичний супровід дітей індивідуальної 

форми навчання, що мають вади мовлення. 

Протягом 

року 

Крвчук Н.О.  

14. Звіт і аналіз діяльності індивідуальної форми 

навчання за 2016-2017  н. р. 

Травень Обуховська 

О.В. 

 

15. Співпраця з районними періодичними виданнями 

(г-та «Життя і слово») для інформування 

громадськості про роботу вчителів індивідуальної 

форми навчання. 

Протягом 

року 

Обуховська 

О.В. 

 

16 Здійснення просвітницької роботи щодо 

необхідності підвищення фахового рівня  вчителів 

індивідуальної форми навчання та проходження 

курсової перепідготовки. 

Протягом 

року 

Обуховська 

О.В. 
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Методичне об’єднання вчителів індивідуальної форми навчання 

№ 

з/п 

Зміст роботи Місце 

проведення 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Сутність та основні 

диференційовані підходи до 

проблеми розвитку дитини. 

Будинок 

школяра 

листопад Обуховська О.В. 

завідувач ПМПК 

2. Роль родинного виховання у 

формуванні особливостей дітей з 

інтелектуальною недостатністю.  

Будинок 

школяра 

березень Обуховська О.В. 

завідувач ПМПК 

 

Семінар - практикум вчителів індивідуальної форми навчання 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Місце 

проведення 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Психологічні механізми 

мовленнєвої діяльності. 

 

Хорівська ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

Грудень Обуховська О.В. 

завідувач ПМПК 

2. Психолого-педагогічні методи 

роботи з дітьми з 

інтелектуальними порушеннями. 

  НВК 

«Верхівська 

ЗОШ І-ІІ ст.- 

ДНЗ (ясла-

садок)» 

квітень Обуховська О.В. 

завідувач ПМПК 
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ХХІІІ. Діяльність психолого-медико-педагогічної консультації 

 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 
Терміни 

виконання 

Відповідальні 

особи 

І. Діагностична робота 

 (виявлення та обстеження дітей із вадами  психофізичного розвитку) 

1.1 Засідання районної ПМПК Протягом року  Обуховська О,В. 

1.2 Засідання виїзної районної ПМПК За потребою Обуховська О.В. 

1.3. Проводити попередній збір даних про 

стан здоров’я та розвиток дитини. 

Протягом року Обуховська О.В. 

1.4 Проводити індивідуальну діагностику 

дітей з психофізичними вадами. 

Протягом року Обуховська О,В., 

Клочко О.В, 

Кравчук Н.О. 

ІІ. Консультативна робота 

2.1 Консультативна допомого членів 

ПМПК батькам, фахівцям відділу 

освіти, педагогам. 

Протягом року Консультанти 

ПМПК 

 2.2  Консультування вчителів з питань  

організації та проведення 

індивідуального навчання учнів, які 

мають вади психофізичного розвитку. 

Протягом року Обуховська О.В., 

 

2.3 Консультування практичних 

психологів з питань  проведення 

корекційних занять з учнями, які 

мають вади психофізичного розвитку. 

Протягом року Обуховська О.В. 

 

2.4. Консультування лікарів, щодо   

заповнення картки стану здоров’я 

дитини. 

Протягом року  Обуховська О.В. 

 

ІІІ. Психолого-педагогічна і медична просвіта 

3.1 Індивідуальні бесіди з психологами, 

вчителями та вихователями щодо 

необхідності своєчасного виявлення 

дітей і підлітків з відхиленнями у 

розвитку для надання їм 

кваліфікованої, психолого-

педагогічної допомоги. 

Протягом року Обуховська О.В., 

консультанти 

ПМПК 

3.2 Індивідуальні бесіди з логопедом, 

вихователями ДНЗ щодо оптимальних 

шляхів своєчасного виявлення дітей  

із вадами мовлення та надання їм 

відповідної корекційної допомоги. 

Протягом року Обуховська О.В. 

3.3 Семінар інклюзивної форми навчання 

практичним психологам 

Лютий Обуховська О.В. 
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загальноосвітніх навчальних закладів 

“Корекційно-розвиткова робота з 

дітьми інклюзивної форми навчання” 

3.4. Лекція вчителям початкових класів 

“Мовленнєві вади. Шляхи їх 

подолання на уроках читання та 

письма’’. 

Грудень Обуховська О.В. 

3.5 Участь у колегіях та нарадах 

керівників шкіл з питань 

інформування про діяльність ПМПК 

Протягом року Обуховська О.В. 

3.6 Проведення бесід з батьками з метою 

необхідності зв’язку із педагогами в 

питаннях корекції відхилень у 

розвитку дітей з особливими 

потребами. 

Протягом   року Обуховська О.В., 

консультанти 

ПМПК 

ІV. Індивідуально-корекційна робота 

4.1 Проведення корекційної роботи з 

дітьми обстеженими районною 

ПМПК 

Протягом року Обуховська О.В., 

консультанти 

ПМПК 

4.2 Проведення корекційних занять з 

дітьми, які навчаються за 

індивідуальними програмами. 

Протягом року Практичні 

психологи 

V. Методична робота 

5.1 Підготовка наказів про проведення та 

результати проведення засідань 

ПМПК 

Згідно графіка 

ПМПК 

Обуховська О.В. 

5.2 Збір інформації про місце навчання 

дітей, обстежених ПМПК та 

направлених у спеціальні заклади. 

Протягом  року Обуховська  О.В. 

5.3 Поповнення банку даних дітей з 

психофізичними вадами. 

Вересень Обуховська О.В. 

VІ. Координація та узагальнення діяльності районної ПМПК 

6.1 Затвердження плану роботи на 2016-

2017 н.р. 

Вересень Обуховська О.В. 

6.2 Забезпечення участі фахівців у роботі 

районної ПМПК. 

Протягом  року Обуховська О.В. 

6.3 Логопедичний супровід дітей із 

порушеннями психофізичного 

розвитку, які були обстежені в 

ПМПК. 

Протягом року Кравчук Н.О., 

Обуховська О.В. 

6.4 Звіт і аналіз діяльності районної 

ПМПК за 2016-2017 н.р. 

Травень Обуховська О.В. 

VІІ.Співробітництво 

 

7.1 

Продовження співпраці ПМПК з 

районним періодичним виданням (г-та 

Протягом року Обуховська О.В. 
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«Життя і слово») для інформування 

громадськості про роботу 

консультації. 

7.2 Співпраця із службою у справах дітей 

та відділом у справах молоді та 

спорту райдержадміністрації  

Протягом року Обуховська О.В. 
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ОСТРОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

_______________ 2016 року                                                                           №_____ 

 

Про підсумки за 2015-2016 навчальний рік 

та організацію методичної роботи  

з педагогічними кадрами району 

в 2016-2017 навчальному році 

 

У своїй діяльності методичний кабінет відділу освіти Острозької РДА  

керується Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти 

України, Законом України «Про освіту», Законами України «Про дошкільну 

освіту», «Про загальну середню освіту», Законом України «Про внесення змін до 

законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо 

організації навчально-виховного процесу», новим Положенням про районний 

(міський) методичний кабінет (центр), іншими документами та урядовими 

рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти та 

науки України,  управління  освіти і науки  Рівненської облдержадміністрації, 

відділу  освіти  Острозької РДА. Науково – методична робота з педагогічними 

кадрами навчальних закладів району проводилась згідно наказу відділу освіти   від 

03.09.2015 р. № 111  «Про організацію  методичної роботи  з педагогічними 

кадрами в 2015-2016 н.р.», а також відповідно до структурної моделі науково – 

методичної роботи РМК відділу освіти та згідно розподілу функціональних 

обов’язків між методистами РМК  відділу  освіти. 

Головною метою в роботі Острозького районного методичного кабінету  є 

науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного 

процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації 

педагогічних, керівних працівників управління освіти та закладів освіти. Згідно з 

даною метою  працює вся досить розгалужена система методичної освіти 

педагогічних кадрів району. 

Організовує та здійснює науково-методичну роботу з педагогічними 

працівниками району в умовах районного методичного кабінету завідуюча РМК, 8 

методистів, завідуюча ПМПК, бібліотекар. В усіх вища освіта, 7 – спеціалісти 

вищої категорії, 1– спеціаліст першої категорії. За своїм складом, кваліфікацією, 

досвідом практичної роботи працівники райметодкабінету спроможні надати 

методичну допомогу керівникам та педпрацівникам загальноосвітніх навчальних 

закладів, розв’язати більшість актуальних освітянських питань. 

В Острозькому районі функціонують  4 навчальних заклади І ступеня, 14 – 

ЗОШ І-ІІ ступеня, 14 – ЗОШ І-ІІІ ст., МНВК, ДЮСШ, РБШ. 
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Працівники РМК  забезпечують науково-методичний супровід для (шестисот 

вісімдесяти двох) 682 педагогічних працівників. 229 мають вищу кваліфікаційну 

категорію, 83 – «спеціаліст І категорії», педагогічне звання «старший вчитель» 

мають 110 вчителів, та 11- «Вчителі методисти». 

По віку до 30 років 120 педагогічних працівників 

                   31- 40 р. – 95 чол. 

                   41-50 р. – 96 чол. 

                   51- 54 р. – 26 чол. 

                   55 – 60 р. – 32 чол. 

                   Понад 60 років – 25. 

Сьогодні в Острозькому районі функціонує 25 освітніх установ, які 

здійснюють суспільне дошкільне виховання: 9 дошкільних навчальних закладів та 

16 (з 17 зареєстрованих) дошкільних підрозділів у складі навчально – виховних 

комплексів, які відвідує  894 дошкільники. Охоплення дошкільними установами 

становить 47%. Охоплення дітей п’ятирічного різними формами дошкільної освіти 

становить – 100 %. 

В дошкільних закладах працює 229 працівників, з яких 106 - педагогічних. З 

повною вищою освітою: 64 чол. (60 %), базовою вищою – 42 чол. (40 %). 

Методична служба Острозького району надає допомогу педагогічним кадрам 

не лише у розвитку їхньої професійної майстерності, а й активізує творчий 

потенціал вчителя, молодого спеціаліста. 

Методична діяльність у районі будується і проводиться за принципом 

систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і 

запити різних категорій педагогів та керівників навчальних закладів, через 

анкетування, експрес-опитування, надання пропозицій тощо. Науково-методична 

робота  спрямована на підвищення професійного рівня педагогічних працівників, 

переорієнтацію їх на нову філософію освіти, удосконалення інформаційно-

аналітичного забезпечення освітнього процесу. 

З цього навчального року продовжено роботу на ІІІ етапі реалізації науково-

методичної проблемної теми району «Розвиток професійної компетенції 

вчителів на основі науково-методичнгої діяльності в умовах реалізації 

продуктивних технологій навчання та виховання». 

Успішній реалізації науково-методичної проблеми, практичне використання 

 педагогічного досвіду, розвиток методичної активності педагогів спрямували свою 

роботу  28 районних методичних об’єднання  вчителів-предметників, класоводів та 

виховників, працівників дошкільних закладів, 4 творчі групи,  39 семінарів-

практикумів, 6 проблемних семінарів, школи управління та резерву керівних кадрів 

«Шанс»,   школи педагогічної майстерності,  школи педагогічного досвіду,  школи 

адаптації молодого педагога та керівника.  Творчим доробком з актуальних питань 

у системі методики, навчання та виховання, експериментальної роботи, 

впровадження інноваційних технологій завершили реалізацію проблемної теми 

творчі групи, 11 базових закладів та консультпункти з актуальних проблем 

управлінсько-методичної, навчально-виховної діяльності.   Вагома частка в 

навчанні педагогів, наданні практичної допомоги внесена консультативними 

пунктами, «днями методиста» в школах району, «методичними сесіями», 
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«проблемним столом завучів» та адресною методичною допомогою.   На розгляд 

всіх колективних, індивідуальних, групових форм методичної роботи виносилися 

питання діагностики та  розвитку особистості учасника навчально-виховного 

процесу, методичного забезпечення функціонування освітніх округів, практичного 

використання методу проектів, інформаційно-комунікаційних технологій в 

навчальній, управлінській роботі,  інтерактивних методів навчання, застосування 

проблемно-пошукових напрямів організації навчальної діяльності школярів та 

вихованців дошкільних навчальних закладів, забезпечення компетентнісного 

підходу до організації  навчально-виховного процесу, побудова діалогічної моделі 

викладання навчальних предметів, створення умов для самореалізації та творчих 

пошуків вчителя, учня, керівника школи, досягнення результативності педагогічної 

діяльності. 

Розширенню інформаційного поля педагогів сприяли експрес-інформації, 

епізодичні та постійні виставки науково-методичної літератури, творчого доробку 

опорних  закладів («Шлях освіти: від творчого вчителя до творчого учня», 

«В.Сухомлинський. Педагогічна спадщина і сучасність», «Керівнику школи – до 

початку  (закінчення) навчального року», «Педагогічна періодика – вчителю», 

«Програмно-педагогічне забезпечення навчального процесу», «Інноваційні 

процеси в загальноосвітньому навчальному закладі», «Вчителю про розвиток 

особистості дитини», «Профілізація старшої школи як шлях самореалізації 

особистості»), творчого вчительського доробку, розробка та випуск методичних 

рекомендацій з актуальних проблем викладання навчальних дисциплін, 

управлінської та виховної роботи (інформаційно-методичні збірники за підсумками 

 навчальних років; методичні рекомендації та посібники  «Як навчити читати 

іноземною мовою дітей молодшого шкільного віку»; «Методика вивчення та 

узагальнення педагогічного досвіду»; «Аналіз уроку як складова контрольно-

аналітичної діяльності керівника навчального закладу»; «Методика реалізації 

науково-методичної проблеми навчального закладу»; «Методичні рекомендації 

щодо організації навчального процесу в профільних класах», «Інтерактивні 

технології у роботі з вихователями дошкільних навчальних закладів», 

«Особливості моніторингових досліджень у навчальному закладі», та ін.) 

Популяризації сучасних освітніх технологій, підвищенню ефективності  

навчально-виховного процесу, впровадженню інноваційних методів навчання, 

виховання, управління, педагогічного співробітництва сприяли  проведені  на базі 

районних навчальних  закладів області семінари    для методистів районних 

методкабінетів  з  української мови та літератури, світової літератури, трудового 

навчання, керівників спеціалізованих закладів для роботи з обдарованою 

учнівською молоддю, керівників громадсько-активних шкіл, працівників 

дошкільної освіти; майстер-класи професора С. Пальчевського, В. Шарко,  В. 

Григораша для керівників шкіл з проблеми «Акмеологічна освіта: управлінський 

аспект» та «Сучасний урок»; творча зустріч заступників директорів з НВР з 

представниками всеукраїнського видавництва «Основа»; виїзні семінари районного 

 рівня; щорічні фестивалі-ярмарки педагогічної творчості; фестиваль «Панорама 

творчих уроків»; конкурси екологічного, виховного спрямування; тижні, декадники 

педагогічного досвіду, правової освіти, дитячої та юнацької книги; конкурси 
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знавців української мови ім. П.Яцика та на кращий літературний доробок в рамках 

Всеукраїнського конкурсу «Вірю в майбутнє твоє, Україно!»; методичний 

фестиваль  «Інновація – 2014»; науково-практичні конференції  з педагогами з 

проблем:  «Нарада – як форма управлінської діяльності», «Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі», 

«Портфоліо учасника навчально-виховного процесу: досвід і практика», 

«Формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості  як основи її життєвої 

позиції»,  педагогічні читання «Шляхи створення умов для всебічного розвитку 

особистості, самореалізації вчителя, учня в системі  навчання та виховання»,   

«Сучасні інноваційні виховні технології». 

Із метою координації інноваційної діяльності створено та щорічно 

поповнюються  банки даних «Педагогічні технології в закладах освіти Острозького 

району», «Інноваційна навчально-виховна діяльність закладів освіти Острозького 

району», започатковано створення медіатеки за напрямками: сучасний урок, 

педагогічний досвід, навчально-методична презентація,  нормативно-правовий 

супровід навчально-виховного процесу, сучасний навчальний кабінет. У звітному 

періоді розроблені та функціонують  районні  програми «Обдарованість» та 

 «Національне виховання », в рамках реалізації  яких проведено ряд навчально-

методичних заходів, спрямованих на підвищення рівня професійної компетентності 

педагогів, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей школярів. 

На шкільному, районному рівнях впроваджено систему моніторингу 

навчально-виховного процесу, результати якого є основою для подальшого 

планування розвитку освітніх закладів. Організована апробація навчальних 

підручників, програмних педагогічних засобів з різних предметів, результати якої 

надіслані до центру моніторингу якості освіти. 

Пожвавилась робота по створенню та обладнанню шкільних методичних 

кабінетів, забезпеченню їх навчально-методичним ресурсом. У районі їх 

функціонує 14, діють спільно з учительськими кімнатами – 14,  у 9-ти закладах 

створено методичні куточки. 

Поліпшено організацію курсової підготовки педагогів. Забезпечено 

методичний супровід атестації педагогічних працівників. Щорічно проводяться 

консультації, бесіди з педагогами, які підлягають атестації, надається  практична 

методична допомога керівникам навчальних закладів з питань дотримання 

нормативно-правових вимог під час проведення атестації педагогічних кадрів. 

У післядипломному періоді педагоги мали змогу окрім традиційного навчання 

відвідувати курси за такими формами підвищення кваліфікації: заочною, очно-

дистанційною, інноваційними курсами: «Інформаційно-комунікаційні технології», 

«Менеджмент в освіті», «Рівний-рівному», «Інноваційні технології в освіті», «Intel 

– R», «Microsoft», «Профільне навчання (попредметно)», які організовувались як 

для вчителів, так і для керівних кадрів. Опануванню теоретичними засадами 

особистісно орієнтованих методів навчання та виховання педагогами району 

допомагали постійно діючі в районному, шкільних методичних кабінетах опорних 

шкіл виставки науково-методичної літератури «Вчителю про особистісно 

орієнтоване навчання», творчого освітянського доробку «Досвід кращих – 
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надбання всіх», створення інформаційно-методичного банку «Методика 

особистісно орієнтованого навчання». 

З метою виявлення і підтримки досвіду педагогічних колективів з питань 

створення системи підвищення рівня професійної підготовки педагогічних кадрів 

проводиться районний огляди внутрішкільної методичної роботи, в ході якої 

відзначено, що методична робота  в загальноосвітніх закладах спрямована на 

зростання творчого, професійного рівня педагогів, у більшості шкіл визначено 

оптимальні цілі і пріоритетні завдання колективних та індивідуальних форм 

методичної роботи, її  структура і зміст базується на  результатах діагностики, 

відповідає кваліфікаційному рівню і професійним запитам педагогів. У школах  

ефективно цільові тематичні семінари динамічні групи, психолого-педагогічні 

консиліуми з проблеми адаптації в учнівському середовищі, майстер-класи  тощо. 

Розвитку педагогічної творчості, ініціативи, розширенню інформаційного 

простору сприяли  семінари-практикуми на базі НВК «Білашівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 

ДНЗ», НВК «Кутянківська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Розвазької ЗОШ І-ІІІ ст., 

Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст., Могилянівської ЗОШ І-ІІІ ст., Волосківської ЗОШ І-ІІ 

ст., Грем’яцької ЗОШ І-ІІІ ст., НАК «Межиріцька ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», НВК 

«Грозівська ЗОШ І-ІІст. – ДНЗ», НВК «Українківська  ЗОШ І-ІІ ст. -ДНЗ» та НВК 

«Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст.  (ліцей) - ДНЗ»; диспути з актуальних навчально-

методичних проблем; аукціони, панорами та фестивалі творчих  уроків; творчі 

зустрічі досвідчених вчителів, візити в творчі лабораторії вчителя, майстер-класи, 

презентації творчого доробку, уроку; власно розроблених дидактичних матеріалів. 

Поряд з традиційними предметними тижнями запроваджуються методичні та 

наукові декадники, місячники творчості педагога, учня, педагогічні олімпіади, 

тижні (панорами) творчих уроків, методичні сесії, лекторії, тренінги, ділові та 

рольові ігри. 

Організовано роботу щодо реалізації науково-методичних проблемної теми 

району, над якою працює творча група, структурні підрозділи, педагогічні 

колективи. Даний напрям роботи  знаходиться на постійному контролі науково-

методичної ради РМК,  вибір тематики проводиться аргументовано, 

обґрунтовується результатами діагностування. Творчою групою створені 

інформаційні банки, картотеки літератури з методичної проблемної теми, 

організовані виставки інструктивно-методичного, довідкового  матеріалу. 

Практикуються слухання питань щодо реалізації  проблемної теми на  методичній 

раді, підсумковій конференції. 

У практику роботи педагогічних працівників упроваджуються технології 

особистісно орієнтованого навчання, методи компетентнісного підходу, технології 

проектного, розвивального та інтерактивного навчання, сугестології,  

використовуються тренінгові технології як засіб розвитку особистості дитини 

шкільного віку, методи викладання предмета за опорно-логічними схемами, 

інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом. Дедалі 

більшого поширення набувають методи розвитку критичного мислення школярів, 

побудови навчального процесу на діалогічній, пошуково-дослідницькій основі, 

організації  управління навчальним закладом за методикою громадсько-активної 

школи  (Вельбівненська ЗОШ І-ІІІ ст. ,НВК  “Оженинська загальноосвітня школа І-



                                                                                                                  Методичний кабінет        
 

97 2016 – 2017 н.р. | План роботи МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ    

 

ІІІ ступенів (ліцей) – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)” імені Тараса 

Григоровича Шевченка, «Оженинська ЗОШ І-ІІІст. №2- ДНЗ» та інші 

загальноосвітні школи). 

Діяльність відділу освіти, районного методичного кабінету, педагогічних 

колективів спрямована на реалізацію положень районної програми роботи з 

обдарованими дітьми,  поширення досвіду роботи вчителів та закладів, 

діагностування та моніторингу щодо ефективного впровадження системи роботи з 

розвитку обдарованості дитини. 

З метою надання адресної  та необхідної  консультативно–методичної 

допомоги  педагогічним працівникам закладів освіти організовано роботу 

районного  консультпункту на базі досвіду  роботи творчо працюючих учителів 

навчально-виховного комплексу “Оженинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

(ліцей) – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)” імені Тараса Григоровича 

Шевченка, цей навчальний заклад  є опорним закладом в районі з теми “Розвиток 

творчого потенціалу вчителя в роботі з обдарованими дітьми”. 

На виконання районної програми роботи з обдарованою молоддю району  

навчальні заклади району працюють над створенням належних умов для 

інтелектуального розвитку учнів, будують процес навчання на основі всебічної 

педагогічної діагностики, визначають індивідуальну траєкторію розвитку кожної 

дитини. У кожному  навчальному закладі, районному методичному кабінеті 

створено банк даних про обдаровану молодь, учасників та призерів Всеукраїнських 

олімпіад з базових дисциплін, конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт 

Рівненської Малої академії наук учнівської молоді, учителів, які підготували  

переможців  районних та обласних олімпіад, конкурсів-захистів Малої академії 

наук. 

На виховання національної еліти, розвиток інтелектуального, творчого 

потенціалу учнів працюють НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст.(ліцей) – ДНЗ», 

Плосківська ЗОШ І – ІІІ ступенів та інші ЗОШ. Помітно зріс  якісний показник 

результативності участі школярів в обласних олімпіадах. На жаль, у минулому 

навчальному році лише одне призове місце в обласному етапі олімпіади «Юне 

обдарування» (Плосківська ЗОШ І-ІІІ ст.), в районі немає жодного призового місця 

на обласному рівні у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра 

Яцика та у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка. 

Грамотами, дипломами, призовими місцями відзначені успіхи учнівської 

молоді в обласних турнірах юних істориків, фізиків, географів, конкурсах 

екологічного спрямування. Значно зросла кількість відмінних та добрих 

результатів у Всеукраїнському конкурсі юних фізиків «Левеня», Міжнародному 

математичному «Кенгуру», інтерактивному природничому «Колосок», 

українознавчій грі «Соняшник». 

Не менш важлива увага приділялась розвитку мистецьких, літературних, 

художніх, музичних здібностей дітей. Останні роки позначені розвитком сітки 

драматичних, літературних гуртків, гуртків художньо-естетичного напрямку, що 

дало можливість забезпечити умови для самореалізації творчо обдарованих дітей.  

Для заступників директорів з навчально-виховної роботи, які відповідають за 

організацію роботи з обдарованими дітьми  в навчальних закладах щорічно у 
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вересні місяці  проводиться інструктивно-методична нарада щодо організації 

роботи на якій розглядаються питання організації роботи в поточному навчальному 

році, організація і проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів та 

турнірів. 

Для відповідальних за роботу з обдарованими дітьми в загальноосвітніх 

навчальних закладах району функціонує семінар-практикум з теми “Підготовка 

вчителя до роботи з обдарованим дітьми”, на засіданнях розглядаються питання 

пов’язані з цією проблемою. 

В березні 2016 року проведено районну учительську конференцію “Історія 

дослідження та основні сучасні концепції обдарованості” на якій розглядались 

питання навчання і виховання обдарованої дитини. 

Методична служба створює умови для постійного підвищення освітнього і 

кваліфікаційного рівня педагогів, вдосконалення майстерності вчителя. Вона 

будується на діагностичній основі, вивчення й аналізі результативності навчально-

виховного процесу, є диференційованою. Зміст, структура, форми роботи 

обираються згідно з потребами педагога та вимогами сьогодення. Питання 

педагогіки обдарованих неодноразово виносились на семінари заступників 

директорів загальноосвітніх навчальних закладів з навчально-виховної та виховної 

роботи, проведено низку консультацій з питань: створення банку даних 

обдарованих дітей, розробка Програми роботи з обдарованою молоддю, вимоги до 

творчих робіт Всеукраїнських  учнівських конкурсів, рекомендації для батьків 

щодо  роботи з обдарованими дітьми. 

У районі запроваджено систему морального та матеріального заохочення 

обдарованих учнів та вчителів, які з ними працюють. Вчителі отримують 

одноразову грошову винагороду, учні повинні отримувати стипендії. 

Підвищенню статусу вчителя у суспільстві, впровадженню ідей педагогічного 

співробітництва, інноваційних технологій, розвитку інтелектуального та творчого 

потенціалу всіх учасників навчально-виховного процесу сприяли проведені в 

районні тури Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», участь у яких зростає. 

Найактивнішими учасниками професійних вчительських змагань стали педагоги 

Грем’яцької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Сплеском вчительської видавничої творчості став конкурс-ярмарок 

педагогічних ідей та інновацій, учасники якого щороку представляють широкій 

освітянській громаді навчальні програми спецкурсів, факультативів, гуртків, 

методичні посібники та рекомендації з окремих предметів, упорядковані матеріали 

щодо організації тренінгових занять, проекти моделей управлінської діяльності, 

виховної, психолого-педагогічної роботи, матеріали з досвіду роботи вчителів та 

учнівських творчих об’єднань.       Дипломами лауреатів та переможців обласного 

ярмарку-конкурсу нагороджені 14 педагогів. 

Творчі здобутки педагогів району відмічені дипломами лауреатів обласних 

фестивалів творчих уроків.  До районного каталогу ПД занесений творчий доробок 

74-х кращих педагогів загальноосвітніх закладів. 

Розширено географію професійного спілкування педагогів району; керівники 

шкіл та вчителі стали учасниками творчих  зустрічей та поїздок з колегами  районів 

області,  творчих семінарів із зарубіжними колегами у Білорусії. Кожна така 
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зустріч – новий поштовх до удосконалення професійної майстерності, ще одна 

можливість активізувати власний творчий потенціал. 

Поряд з досягненнями існують певні проблеми, однією з яких є недостатнє  

фінансування районного методичного кабінету,  недостатнє інформаційно-

технологічне забезпечення практичної роботи з обдарованими дітьми, внаслідок 

чого знижується результативність виступу значної частини  учнів окремих  

навчальних закладів при виконанні  олімпіадних завдань у ІІІ-му етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. Є ряд труднощів при впровадженні 

профільного навчання, оскільки ще слабкою є навчально-матеріальна база шкіл, 

недостатній методичний супровід профільності, ряд кадрових питань залишаються 

не вирішеними. 

На перший план у загальноосвітніх закладах виходять проблеми створення 

навчально-методичної, матеріально-технічної бази, яка допомогла б школярам іти в 

ногу з часом в  опануванні основами наук. У рамках реалізації районних програм 

інформатизації навчально-виховного процесу, розвитку природничо-математичної 

науки, технологій  у навчальні заклади направляються комп’ютерні комплекси, 

мультимедійні установки, навчальні кабінети з повним оснащенням. 

Разом з тим, аналіз стану реалізації науково-методичної проблеми, результати 

оглядів методичної роботи, вивчення стану викладання предметів, атестаційної 

експертизи шкіл, діагностики професійного рівня педагогів, «днів методиста», 

тематичних перевірок свідчать, що значна частина вчителів району не зацікавлена 

кінцевим результатом власної педагогічної діяльності; не вдосконалюючи 

традиційні методи викладання предметів – відмовляються від інноваційних 

процесів, уроки проходять в ритмі традиційного «відчитування» програмового 

матеріалу, що не тільки знижує ефективність навчання, а й породжує спад інтересу 

в учнів до навчання, їх пізнавальної діяльності. 

У багатьох випадках поза увагою педагогів проходять діти, які не лише в 

навчальному аспекті потребують посиленої допомоги з боку вчителів, батьків, 

адміністрацій шкіл. У окремих педагогічних колективах назріла проблема 

оновлення як змісту методичної роботи, педагогічних кадрів, так і перебудови 

всього навчально-виховного процесу. Не зжитий формалізм в питаннях вивчення 

та узагальнення досвіду вчителів, організації самоосвітньої роботи, підготовки 

вчителя до роботи в інноваційному просторі. Лише в НВК «Оженинська ЗОШ І-

ІІІст,  (ліцей)- ДНЗ» організована експериментальна робота. Недостатній рівень 

розробки та впровадження цільових комплексних програм, проектів, забезпечення 

шкіл педагогічною періодикою, навчальними та методичними посібниками. Вкрай 

бідна навчально-матеріальна, інформаційно-методична база шкільних навчальних, 

методичних кабінетів, недостатня кількість мультимедійних засобів знижують 

рівень підготовки і вчителя, і учня як учасників навчально-виховного процесу. 

У своїй подальшій роботі  методичний кабінет району ставить наступні 

завдання, а саме: 

- роботу методичних структурних підрозділів планувати виходячи з потреб 

і запитів учителів, для їх вивчення проводити діагностичне опитування 

методичних утруднень учителів; 
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-  виносити на засідання шкільних методичних структур актуальні питання 

сучасної освіти, методики викладання предметів, що дало б можливість 

усунути прогалини в знаннях педагогів; 

- урізноманітнювати форми проведення засідань методичних підрозділів, 

більше проводити показових уроків, захистів конспектів уроків, моделювання 

педагогічних ситуацій, ділових ігор, тренінгів; активніше залучати педагогів до 

випуску методичних посібників з досвіду роботи; 

- дотримуватись вимог Рівненського інституту післядипломної 

педагогічної освіти та районного методичного кабінету щодо оформлення 

планів роботи шкільних методичних структурних підрозділів; 

-  розробляти та впроваджувати новітні районні освітні програми у 

діяльність навчальних закладів району; 

-  активізувати внутрішкільну методичну роботу в окремих закладах 

району; 

-  контролювати   виконавську дисципліну  заступників з навчально-

виховної роботи; 

-  активізувати роботу районних опорних закладів з різних напрямків; 

- удосконалити форми та методи роботи щодо проведення методичних 

заходів; 

- забезпечити РМК додатковими технічними засобами (комп’ютер, 

принтер, фотоапарат); 

- створити на базі освітніх закладів бібліотеки РМК та педагогічної 

виставки „Освіта Острожчини”;  

-  активізувати роботу щодо видання методичної друкованої продукції; 

- забезпечити психологічну готовність до участі у конкурсі через добір і 

відпрацювання спільно з психологом певних методик, діагностик, тренінгових 

вправ; 

- проводити послідовну, цілеспрямовану роботу з виявлення творчих, 

талановитих педагогів, мотивувати їх до участі в конкурсах професійної 

майстерності. 

 

Н А К  А  З  У  Ю: 

1. Продовжити роботу на ІІІ етапі реалізації науково-методичної проблемної 

теми району «Розвиток професійної компетенції вчителів на основі науково-

методичної діяльності в умовах реалізації продуктивних технологій 

навчання та виховання» 
2. Затвердити склад методичної ради. 

3. Затвердити структуру методичної роботи та керівників структурних 

підрозділів. 

     3.1.Методичні об’єднання : 

№ 
Категорія педагогічних 

працівників 
Керівник 

 1.   Учителів української мови та Степанець Любов Володимирівна, НВК 
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літератури  «Вілійська ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок» 

2. Вчителів  зарубіжної літератури, 

російської мови 

Ковальчук Раїса Мефодіївна 

НВК “Білашівська ЗОШ-ІІІ ст. – ДНЗ” 

3. Вчителів математики  Трофіменко  Світлана  Володимирівна  

НВК «Вілійська ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ» 

4. Вчителів хімії, біології, екології 

та природознавства 

Апанчук Наталія Володимирівна 

НВК “Оженинська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

(ліцей) – ДНЗ” імені Т.Г.Шевченка 

5. Вчителів фізики і астрономії Самохіна Олена Станіславівна НВК 

«Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст. (ліцей) – 

дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок)» імені Т.Г.Шевченка 

6. Вчителів географії та економіки Груша Людмила Миколаївна,  

Вельбівненська ЗОШ І-ІІІ степенів 

7. Вчителів історії та правознавства Тарадайка Тетяна Ростиславівна 

НВК «Білашівська ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий 

садок» 

8. Вчителів інформатики та ІКТ Дмитрук Федір Іванович  

НВК « Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст. (ліцей) – 

дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок)» імені Т.Г.Шевченка 

9. Вчителів іноземної мови Ліщук Світлана Феофанівна 

НВК «Кутянківська  ЗОШ  І-ІІІ ст. - ДНЗ» 

10. Вчителів трудового навчання, 

креслення та професійного 

навчання 

Гаврилюк Т.М. НВК «Оженинська «ЗОШ 

І-ІІІ ст. - ліцей» - ДНЗ» 

11. Вчителів фізичної культури Харченко Вадим Олексійович НВК 

«Білашівська ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий 

садок» 

12. Вчителі художньо-естетичного 

циклу 

Томащук Олена Анатоліївна, НВК 

«Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст. (ліцей) _ 

ДНЗ»  

13. Вчителів етики, християнської 

етики 

Авраменко Людмила Володимирівна 

НВК Грозівська   ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ 

14. Вчителів ОЗВ Гапончак Сергій Борисович  

Плосківська ЗОШ І-ІІІ ст. 

15. Вчителів ОМЗ Антонюк Людмила Миколаївна  

Хорівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

16. Вчителів індивідуального 

навчання 

Обуховська О.В., завідувач ПМПК 

17. Вчителів  основ здоров’я Посунся Лілія Олексіївна 

НВК “Вілійська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

ДНЗ” 

18. Практичних психологів та 

соціальних педагогів 

Остроголова Тетяна Ростиславівна  

НВК «Білашівська ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий 
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садок» 

19. Заступники директора з виховної 

діяльності 

Ілліна Іванна Володимирівна, заступник з 

виховної роботи Могилянвської ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

20. Керівників районних м.о. 

вчителів 1-4 класів  та 

вихователів ГПД 

Мартинюк  Вікторія Леонідівна,  

методист РМК 

21. Шкільних  бібліотекарів Швець Оксана Володимирівна 

НВК «Межиріцька  ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» 

22. Керівники шкільних 

методоб’єднань класних 

керівників 

Михайловська Наталія Петрівна, 

заступник директора з виховної роботи 

НВК «Кутянківська ЗОШ І-ІІІ ст. – 

дитячий садок» 

23. Педагогів-організаторів Перепелиця Іванна Василівна, педагог-

організатор Хорівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

24. Координаторів учнівського 

самоврядування 

Чувпенюк Ілона Володимирівна,  

керівник гуртка РБШ 

25. Вихователів груп старшого 

дошкільного віку ДНЗ,НВК  

Шкабко Олена Іванівна, вихователь ДНЗ 

«Веселка» Розвазької с/р  

26. Вихователів груп молодшого 

дошкільного віку 

Гуменюк Олена Дмитрівна, вих. ДНЗ 

«Золоте зернятко» Хорівської с/р 

27. Вихователів різновікових груп Холодюк Людмила Василівна,  вих. НВК 

« Білашівська ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий 

садок» 

28. Музичних керівників Гончарук Надія Ярославівна, музичний 

керівник  НВК «Кутянківська ЗОШ І-ІІІ 

ст. - ДНЗ»  

29. Медичних сестер Ковтун Любов Анатоліївна, медична 

сестра НВК «Межиріцька ЗОШ І-ІІІ ст. - 

ДНЗ» 

 

    3.2.Творчі групи: 

№ 
Категорія педагогічних 

працівників Керівник 

1. Практичних психологів та 

соціальних педагогів 

Галімська К. О., практичний психолог 

Плосківська ЗОШ І-ІІІ ст. 

2. Заступників директора з 

навчально-виховної роботи 

Ситник Л. Н. НВК «Кутянківська ЗОШ І-

ІІІ ст. – ДНЗ» 

3. Вчителів початкових класів Мартинчук Н. О, вчитель поч. класів 

Стадницької ЗОШ І ст. 

4.  Творча група з правознавства Груша В.М. вчитель правознавства НВК 

Мощаницька ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ 
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3.3.Семінари, наради  для керівників та заступників: 

№ Тема, категорія педагогічних 

працівників 

Керівник 

1. Нарада ЗДВР «Про Програму правової 

освіти населення Острозького району на 

2016-2020 роки» 

Остапчук Ж.А.,  методист РМК 

відділу освіти Острозької РДА 

2. Нарада ЗДВР «Реалізація компетентісного 

підходу до роботи з «дітьми ризику» 

Остапчук Ж.А.,  методист РМК 

відділу освіти Острозької РДА 

3. Нарада ЗДНВР по роботі над реалізацією 

науково-методичної проблемної теми 

Лисенко О.Г., завідуюча РМК 

4. Нарада ЗДНВР по атестації педагогічних  

працівників  навчальних закладів 

Лисенко О.Г., завідуюча РМК 

5. Заступників директорів з навчально-

виховної роботи, щодо роботи з 

обдарованими дітьми: “Реалізація 

компетентнісного підходу до роботи з 

обдарованими дітьми” 

Кузьменко Н.В., методист РМК 

 

6. Інструктивно-методичні наради із 

заступниками директорів з навчальної 

роботи щодо організації та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання у 

2017 році 

Мартинюк В.Л. , методист РМК 

РБШ 

Наради для керівників ДНЗ/НВК 

1. Інформаційно – методично - звітна 26.08.2016 РБШ 

2. Роз’яснювальна: «Економічне виховання. 

Формування у вихованців навичок 

спілкування і ефективної взаємодії з 

іншими дітьми, дорослими людьми». 

16.11.2016 ДНЗ «Струмочок» 

Грем’яцької сільської ради 

3. Навчальна: «Творча гра та художня 

література і робота з дитячою книжкою як 

засіб освітнього впливу на дитячу 

особистість». 

15.02.2017  РБШ 

4. Інструктивно – методично - інформаційна 12.04.2017  ДНЗ «Колосок» 

Межиріцької  сільської ради 

 

    3.4.Проблемні семінари: 

№ 
Категорія педагогічних 

працівників 
Керівник 

1. Заступників директора з 

навчально-виховної роботи 

Ситник Л.Н. НВК Кутянківська ЗОШ І-

ІІІ ст. - ДНЗ 

2. Вчителів  математики: 

”Раціональні  способи 

розв’язування задач з математики“ 

Головко  Н.Ю.,  Могилянівська   ЗОШ І-

ІІІ ст. 
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3. Вчителів історії: 

І. «Ми йдемо в майбутнє 

озираючись на минуле: чого вчить 

досвід проведення ЗНО з історії 

України» 

Вчителів морально-етичного 

циклу: 

ІІ. «Актуальні проблеми 

навчально-методичного 

супроводу викладання предметів 

морально-етичного циклу у ЗОШ» 

Ковальчук А. О. 

Могилянівська ЗОШ І-ІІІ ст.. 

 

 

 

 

 

Авраменко Л.В. 

РБШ 

4. Вчителів української мови і 

літератури. Тема: «Розвиток 

емоційно-інтелектуальної 

компетентності учнів засобами 

предмету «Українська мова та 

література». 

Денищук І.І, 

керівник м/о Степанець Л.В. 

 

      3.5. Семінари-практикуми:  

№ 
Категорія педагогічних 

працівників 
Керівник 

1. ЗДНВР  О.Лисенко- зав. РМК 

Вельбівненська ЗОШ І-ІІІ ст.  

2. ЗДНВР О.Лисенко- зав. РМК 

НВК «Кутянківська ЗОШ І-ІІІ ст. – 

ДНЗ» 

3. Директорів навчальних закладів О.Коваль директор НВК « Тесівська 

ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» 

Грем’яцької ЗОШ І-ІІІ ст.  

4. Педагогів – організаторів:  

 

«Патріотизм та громадянськість в 

духовному  розвитку особистості»; 

 

«Профілактика правопорушень як 

важливий аспект формування життєвої 

компетенції» 

Остапчук Ж.А., методист РМК 

відділу  освіти Острозької РДА 

НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

– дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок»» 

НВК «Білашівська ЗОШ І-ІІІ ЗОШ І-

ІІІ ст. – дитячий садок» 

5. Звіт голів учнівського самоврядування  РБШ, Чувпенюк І.В. 

6. Голів батьківських комітетів РБШ 

7. Вчителів зарубіжної літератури та 

російської мови: 

«Сучасні форми і методи навчання в 

системі духовно-моральної культури 

учнів»; 

«Формування ключових 

компетентностей школярів засобами 

Обуховська О.В., методист РМК 

управління освіти, молоді та спорту  

Плосківська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

 

Бродівська ЗОШ І-ІІ ст. 
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мистецтва слова» 

8. Керівників шкільних методоб’єднань 

класних керівників та керівників 

гуртків: 

«Сутність та особливості розвитку 

особистості»; 

«Шляхи удосконалення родинного 

виховання учнів» 

Остапчук Ж.А., методист РМК 

відділу освіти  

 

Грем’яцька ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

НВК «Вілійська ЗОШ І-ІІІ – 

дитячий садок»  

9. Заступників директорів з виховної 

роботи: 

«Формування духовно-патріотичної 

компетентності учнівської молоді»; 

«Виховна система як оптимальний 

простір життєтворчості особистості» 

Остапчук Ж.А., методист РМК 

відділу освіти  

Плосківська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Хорівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

10. Практичних психологів та соціальних 

педагогів: 

«Формування позитивної життєвої 

перспективи – шлях до успішної 

реалізації» 

«Соціально-педагогічний захист та 

допомога дітям у складній соціально-

політичній  ситуації» 

Остапчук Ж.А., методист РМК 

 

НВК «Межиріцька  ЗОШ І-ІІІ ст. – 

дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок)» 

НВК «Слобідська ЗОШ І-ІІІ ст. 

дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок_»   

11. Вчителів фізики та астрономії 

"Інноваційні технології, як засіб 

впровадження компетентнісно – 

зорієнтованого підходу до навчання і 

виховання учнів." 

Дроботун О.І.  

Розвазька ЗОШ І-ІІІ ст. 

12. Вчителів фізики та астрономії  

"Формування інноваційної особистості 

учня у процесі навчання фізики та 

астрономії шляхом застосування 

способів мотивації і стимулювання 

пізнавальної активності" 

Лелях П.О. НВК «Грозівська ЗОШ 

І-ІІ ст. – дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок)» 

13. Вчителів інформатики та 

ІКТ"Формування ІКТ-компетентностей 

учнів на уроках інформатики" 

Барабанюк Н.О.  

НВК "Краївська ЗОШ І-ІІ ст. -

дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок)" 

14. Вчителів інформатики та 

ІКТ"Розв’язування компетентнісних 

задач засобами MS Excel." 

Шевчук Н.М. НВК «Білашівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» 

15. Вчителів фізичного виховання. 

"Організація і методика проведення 

занять з легкої атлетики ( стрибки в 

довжину з розбігу, ч/б, біг на короткі 

дистанції)" 

Тимощук В.Г. Бродівська ЗОШ І-ІІ 

ступенів          
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16. Вчителів фізичного виховання " 

Розвиток фізичних якостей учнів під 

час  розучування елементів гри у 

футбол" 

Гаврилюк В.В. Хорівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

17. Вчителів захисту Вітчизни та ОМЗ 

"Організація і методика проведення 

занять з тактичної підготовки тема №4 

основи військової топографії" 

Тема ОМЗ «Методика надання першої 

медичної допомоги при внутрішніх та 

зовнішніх кровотечах». 

Левчук Ф.В. НВК "Межиріцька 

ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок)" 
 

Ковтун Л.А. НВК "Межиріцька 

ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок)" 

18. Вчителів захисту Вітчизни та ОМЗ" 

"Організація і методика проведення 

занять з  стройової підготовки. 

Розучування стройових прийомів зі 

зброєю." 

Тема ОМЗ  "Методика надання 

домедичної допомоги в секторі 

обстрілу" 

Климчук В.Л. Грем'яцька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

 

 

Іщук Л.О. Грем'яцька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

19. Вчителів  математики: 

” Формування в  учнів   умінь та  

навичок самостійної роботи в умовах 

реалізації державних вимог 

математичної освіти”.  

Трофіменко С.В., керівник  МО 

НВК “Вілійська ЗОШ І-ІІІ ст.-

дитячий садок” 

 

20. Вчителів  математики: 

 ” Формування інтегративного 

мислення учнів при вивченні 

математики”. 

Трофіменко С.В. , керівник  МО 

НВК “Межиріцька  ЗОШ І-ІІІ ст.- 

 ДНЗ” 

21. Семінар-практикум вчителів біології та  

хімії: “Методика реалізації 

компетентнісного підходу в навчанні ” 

Кузьменко Н.В., 

НВК “Оженинська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів (ліцей) – ДНЗ (ясла-садок)” 

імені Т.Г.Шевченка 

22. Вчителів основ здоров’я: “Важливість 

та специфіка проведення практичних 

робіт на уроках основ здоров’я із 

метою відпрацювання життєвих 

навичок учнів” 

Кузьменко Н.В., 

Грем’яцька ЗОШ І-ІІІ ступенів 

23. Семінар-практикум вчителів географії: 

“Урок – основна форма організації 

навчання географії” 

Кузьменко Н.В., 

НВК “Межиріцька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – ДНЗ (дитячий садок)”  

24. Епізодичний семінар-практикум 

вчителів природознавства: “Методика 

досягнення компетнтнісних результатів 

навчання на уроках природознавства” 

Кузьменко Н.В., 

НВК “Верхівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

– ДНЗ (ясла-садок)” 

25. Семінар для вчителів біології та Кузьменко Н.В., Головко О.В., 
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екології: “Природоохоронні території 

України та рідкісні види рослин” 

РБШ 

26. Навчальний семінар для вчителів хімії, 

біології та географії  “Використання 

тестових технологій навчання на різних 

етапах уроку” 

Кузьменко Н.В., 

РБШ 

27. Епізодичний семінар-практикум 

вчителів економіки: “Формування 

навичок реалізації практичних знань з 

економіки у контексті 

компетентнісного підходу” 

Кузьменко Н.В., 

НВК “Мощаницька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – дитячий садок” 

28. Семінар-треніг для вчителів району: 

“Прийоми стимулювання розвитку та 

саморозвитку учнів ” 

Кузьменко Н.В., 

РБШ 

29. Шкільних бібліотекарів: 

”Актуальність сучасних форм  

пропаганди книги. Проблеми. Пошук .“ 

Швець О.В., керівник  МО 

Хорівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

30. Шкільних  бібліотекарів:  

” Формування медіакультури та 

інформаційної грамотності  школярів 

можливостями  шкільної бібліотеки”  

Швець О.В., керівник  МО 

Будинок школяра, ЦСПШБ 

31. Вчителів трудового навчання, 

креслення, професійного навчання:  

«Формування ключових 

компетентностей учнів у процесі 

інтерактивного трудового навчання.» 

Гаврилюк Т.М., керівник  МО 

Хорівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

32. Вчителів трудового навчання, 

креслення, професійного навчання:  

«Формування творчих 

компетентностей на уроках трудового 

навчання шляхом використання 

інтерактивних технологій.» 

Гаврилюк Т.М., керівник  МО 

Могилянівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

33. Школа вчителів 1-х класів Керівник Панасюк Г.П..,Розвазька 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

34. Школа вчителів 2-х класів Керівник Шинкарук О.І. НВК 

«Грозівська ЗОШ І-ІІ ст. – 

дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок)»  

35. Школа вчителів 3-х класів Керівник Душнюк Л.Д., 

Вельбівненська ЗОШ І-ІІІ ст. 

Ейсмонт А.А., Грем»яцька ЗОШ І-

ІІІ ст» 

36. Школа вчителів 4-х класів Керівник Душнюк Л.Д., 

Вельбівненська ЗОШ І-ІІІ ст.  

37. Школа вихователів ГПД Керівник Стратюк Л.М., НВК 
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«Межиріцька  ЗОШ І-ІІІ ст-

дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок)» 

38. Вчителів художньо-естетичного циклу НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІст. №2-

ДНЗ». (образотворчого мистецтва та 

художньої культури) 

НВК «Вілійська ЗОШ І-ІІІст. – 

ДНЗ» (музичне мистецтво, художня 

культура) 

39. Вчителів історії, правознавства:  

І. «Розвиток професійної компетенції 

як ключового компонента 

професійного становлення педагога» 

ІІ.«Пошуково-краєзнавча, дослідницька 

робота: методика ідентифікації 

залишків минулого» 

Бардюк О.А., методист РМК 

НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІст. 

(ліцей) - ДНЗ» 

 

НВК «Новомалинська  ЗОШ І-ІІ ст.- 

ДНЗ» 

40. Вчителів української мови та 

літератури. Тема: «Використання 

елементів музейної педагогіки на 

уроках  української  мови  та  

літератури». 

Денищук І.І, керівник м/о 

Степанець Л.В. 

 

41. Вчителів англійської мови 

  

Ліщук Світлана Феофанівна 

НВК «Кутянківська  ЗОШ  І-ІІІ ст.-

ДНЗ» 

42. Вчителів польської мови 

 

С.М.Ткачук, Плосківська ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

43. Вчителів етики, християнської етики: 

І. «Застосування новітніх 

методологічних підходів до викладання 

предметів духовно-морального 

виховання». 

ІІ. «Використання ігрових форм і 

методів роботи на уроці етики і 

християнської етики при наявності 

дидактичного забезпечення» 

Бардюк О. А. , методист РМК 

НВК Милятинська ЗОШ І-ІІІ ст.. - 

ДНЗ 

 

Українківська  ЗОШ І-ІІ ст. 

44. Про організацію національно – 

патріотичного виховання у дошкільних 

навчальних закладах. 

Денищук І.І.,  

ДНЗ «Струмок» Могилянівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

  3.7. Школа встановлення професійної майстерності новопризначеного  заступника 

директора з навчально-виховної роботи  Віруцька Л.П.,- ЗДНВР Розвазької ЗОШ І-

ІІІ ст. 

3.8.Школа професійної адаптації за фахом – кер. методисти РМК .  

1. Вчителів хімії, біології, екології, 

природознавства, географії, 

економіки та основ здоров’я  

Кузьменко Н.В., методист РМК 
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2. Вчителів художньо-естетичного 

циклу 

Лисенко О.Г. завідуюча РМК 

3. Учителів історії, правознавства, 

етики, християнської етики,  

Бардюк О.А., методист РМК 

4. Вчителів фізики та астрономії, 

інформатики, ІКТ. 

Демчук В.М.,методист РМК 

5. Вчителів фізичного 

виховання,ОЗВ,ОМЗ. 

Демчук В.М., методист РМК 

6. Учителів трудового, професійного 

навчання, креслення 

Домащук М.Ю., методист РМК 

7. Практичних психологів та 

соціальних педагогів 

Остапчук Ж.А., методист РМК 

8. Вчителів початкових  класів Мартинюк В.Л., методист РМК . 

 

3.9. Школа новопризначеного вихователя ДНЗ, НВК: керівник  Обуховська 

Марія Федорівна, вихователь НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст. (ліцей) - ДНЗ»  ім. 

Т.Г.Шевченка. 

3.10. Провести науково-практичну конференцію для педагогічних 

працівників району: “Науково-теоретична та методична  підготовка вчителя до 

виявлення,  розвитку і підтримки обдарованих дітей” – РБШ, відповідальний 

Кузьменко Н.В. 

 

   3.11. Опорні заклади та консультпункти з актуальних проблем управлінсько-

методичної, навчально-виховної діяльності: 

№ Тема Керівник 

1. 1) Формування розуміння національно – 

патріотичних особливостей та культивування 

кращих рис української ментальності в процесі 

навчально – виховної діяльності та засобами 

музичного виховання.  

2) Удосконалення роботи щодо комунікативно 

– мовленнєвої компетенції в процесі 

формування економічних навичок вихованців. 

Хімін Н.В.,   директор, 

Ярмолюк В.М. завідувач 

дошкільного підрозділу  

НВК «Оженинська ЗОШ І-

ІІІ ст. (ліцей) –ДНЗ» 

2. 4) Українська мова як засіб національно – 

патріотичного виховання дошкільників. 

5) Формування у вихованців навичок спілкування, 

ефективної взаємодії з іншими дітьми та 

дорослими людьми. 

6) Підвищення інформаційної культури педагогів, 

удосконалення компетентності у сфері ІКТ. 

Петрушина Р.П., ДНЗ 

«Орлятко» Оженинської 

сільської ради. 

3. 1)  Удосконалення роботи щодо комунікативно-

мовленнєвої компетенції в процесі формування 

патріотичних почуттів вихованців дошкільного 

закладу.  

Добруцька Л.О., зав. ДНЗ 

«Золоте зернятко» 

Хорівської сільської ради. 
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4. Організація навчально-методичної роботи у ЗНЗ Василюк Г.П.  

Плосківська ЗОШ І-ІІІст.  

5. Розвиток творчого потенціалу вчителя в роботі з 

обдарованими дітьми 

Українець Тетяна 

Леонідівна 

НВК “Оженинська ЗОШ І-

ІІІ ступенів (ліцей) – ДНЗ” 

імені Т.Г.Шевченка 

8. Робота консультпункту по роботі з обдарованими 

дітьми 

НВК “Оженинська ЗОШ І-

ІІІ ступенів (ліцей) – ДНЗ” 

імені Т.Г.Шевченка 

9. Впровадження в навчально-виховний процес 

особистісно-зорієнтованого навчання в початковій 

школі 

Вербицька Наталія 

Федорівна,  

НВК « Вілійська  ЗОШ І-ІІІ 

ст. - дитячий – садок» 

10. Соціально-психологічний супровід інклюзивної 

освіти 

НВК «Мощаницька ЗОШ І-

ІІІст.- ДНЗ», Середюк Л.В. 

11. Робота  в парах як метод розвитку пізнавальної 

діяльності учнів на уроках англійської мови 

НВК ”Білашівська ЗОШ І-

ІІІст.- дитячий 

садок”Іванова Г.О. 

12. Сучасний урок української літератури у контексті 

особистісно орієнтованого навчання 

Вельбівненська ЗОШ І-

ІІІст. 

Мартинюк І.І. 

13. Використання методу  проектів на уроках 

правознавства та  позаурочній діяльності. 

Формування правової компетентності учнів в 

процесі  виховної роботи. 

НВК   Мощаницька ЗОШ 

І-ІІІ ст.-ДНЗ 

Груша В.М., Хутиз З.Ю. 

 

4. Провести інструктивно-методичну нараду з:  

- учителями хімії,  біології, природознавства, екології, географії та економіки 

“Компетентнісний підхід до викладання біології, хімії, екології та 

природознавства в 2016-2017 навчальному році ”     (Кузьменко Н. В., методист 

РМК) ; 

- учителями географії та економіки “Компетентнісний підхід до викладання 

географії та економіки в 2016-2017 навчальному році ”     (Кузьменко Н. В., 

методист РМК) ; 

- учителями основ здоров’я “Проблеми викладання  основ здоров’я в новому 

навчальному році ” Кузьменко Н. В., методист РМК; 

- щодо організації роботи з обдарованими дітьми “Особливості організації та 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів та турнірів у 2016-

2017 навчальному році” (Кузьменко Н. В., методист  РМК); 

- учителями початкових класів, вихователями ГПД « Організаційно - методичні 

аспекти роботи вчителя початкових класів , вихователя групи продовженого дня 

 щодо напрямів реформування початкової освіти та сучасного уроку  у   2016-

2017  навчальному році»  (Мартинюк В.Л) 
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- керівниками шкільних музеїв «Роль музейного виховання у формуванні 

соціальної копетентності учнів»(Остапчук Ж.А.) 

- вчителями  математики  щодо  підготовки  учнів  до  участі  в  ІІ  та  ІІІ етапах  

олімпіади  з  математики ; 

- вчителями  математики  щодо  підготовки  учнів  до  ДПА  у форматі  ЗНО ; 

- шкільними  бібліотекарями  щодо  здійснення   передачі  підручників  між  

навчальними  закладами  району ; 

-    шкільними  бібліотекарями  щодо  ведення  облікової  документації . 

-   педагогами-організаторами «Формування у школярів життєвої компетентності 

через діяльність в органах учнівського самоврядування (Остапчук Ж.А.) 

- практичними психологами та соціальними педагогами «Про особливості ведення 

ділової документації практичними психологами, соціальними педагогами системи 

освіти Острозького району у 2016-2017 н.р.» (Остапчук Ж.А) 

5. Поповнювати у РМК відеотеку, медіатеку ППД з метою популяризації його з 

різних напрямків навчально-виховної та навчально-методичної роботи закладів 

освіти району. ( бібліотекар РМК) 

6. Активізувати дослідно-експериментальну роботу у ЗНЗ шляхом пошуку, розробці 

та впровадження сучасних інформаційних технологій в управлінні та організації 

навчально-виховного процесу закладів освіти; модернізації відповідно до сучасних 

вимог змісту освіти форм і методів навчання та виховання. 

7. Призначата кураторів-методистів для здійснення методичного супроводу у 

навчальних закладах району (список додається) 

8. Затвердити методичні дні управління освіти в ЗОШ та ДНЗ району: 

    Понеділок:  

Демчук В.М. – фізика, інформатика, ІКТ, ОЗВ, ОМЗ, фізичне виховання. 

Домащук М.Ю. – трудове навчання, технології, професійне навчання, охорона 

праці, протипожежна безпека. 

   Вівторок: 

 Денищук І.І. -  педагогічних працівників  ДНЗ/НВК;                     

 Кузьменко  Н.В. – біологія, природознавство, екологія, хімія, географія, економіка, 

основи здоров’я та робота з обдарованими дітьми 

Бардюк О.А. –  предмети суспільно-гуманітарного та морально-етичного циклів. 

   Середа:  

Лисенко О.Г. – директори шкіл, заступники з н/в роботи, вчителі, що атестуються, 

образотворче мистецтво, музика, художня культура 

Остапчук Ж.А.  -  заступники  директорів з виховної роботи, педагоги-організатори, 

класні керівники. 

  Четвер:              

Матласевич О.В. – математика, шкільні бібліотекарі, підручники 

Мартинюк В.Л. -  початкові класи та ЗНО,  

Денищук І.І. - українська мова та література.  

  П’ятниця: 

Остапчук Ж.А,  практичні психологи та соціальні педагоги. 

9. Затвердити режим роботи логопедичного пункту. 

Понеділок: ДНЗ «Веселка»  12.00 - 16.00 
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Вівторок:  Хорівська ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ «Золоте зернятко» 9.00- 13.00                  

Середа, четвер: відділ освіти Острозької РДА 9.00-13.00  

п’ятниця: НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст. (ліцей) – ДНЗ» 9.00 - 13.00 

 

 10. Контроль за виконання даного наказу покласти на завідувачку районним 

навчально-методичним кабінетом Лисенко О.Г. 

 

Начальник  управління                                                      О.А.Харчук 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказ управління  освіти  

Склад методичної ради 

1. Лисенко О.Г. – завідуюча районним методичним кабінетом 

2. Домащук М.Ю. – методист РМК 

3. Бардюк О.А. – методист РМК 

4. Кузьменко Н.В. – методист РМК 

5. Денищук І.І. - методист РМК 

6. Матласевич О.В. - методист РМК 

7. Демчук В.М. - методист РМК 

8.  Мартинюк В.Л. – методист РМК 

9.  Остапчук Ж.А. – методист РМК 

10.  Обуховська О.А, завідуюча ПМПК 

11.  Томашевська І.І. - заступник директора Могилянівської ЗОШ І-ІІІ ст.. 

12.  Українець Т.Л. – заступник директора Оженинського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей 

– ДНЗ» 

13.  Гульчук Г.В. – заступник директора НВК « Вілійська ЗОШ І-ІІІст. – ДНЗ» 

 

 

Список кураторів-методистів у навчальних закладах району 

 

Лисенко О.Г.  НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст.(ліцей) – ДНЗ» 

                         НВК «Межиріцька ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 

                         НВК «Кутянківська ХОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 

                         Вельбівненська ЗОШ І-ІІІ ст. 

                         Волосківська ЗОШ І-ІІ ст. 

                         Курганівська ЗОШ І-ІІ ст. 

     Денищук І.І.    ДНЗ «Ромашка» Вельбівненської сільської ради 

                              ДНЗ «Струмочок» Грем’яцької сільської ради 

                              ДНЗ «Колосок» Межиріцької сільської ради 

                              ДНЗ «Струмок» Могилянівської сільської ради 



                                                                                                                  Методичний кабінет        
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                              ДНЗ «Орлятко» Оженинської сільської ради 

                              ДНЗ «Дзвіночок» Плосківської сільської ради 

                              ДНЗ «Веселка» Розвазької сільської ради 

                              ДНЗ «Чайка» Української сільської ради 

                              ДНЗ «Золоте зернятко» Хорівської сільської ради                                

    Домащук М.Ю. Бродівська ЗОШ І-ІІ ст.  

                           Михалківська ЗОШ І-ІІ ст. 

                                НВК «Мощаницька ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 

                                НВК «Сіянцівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 

     Демчук В.М.    НВК «Вілійська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» 

                               Новородчицька ЗОШ І-ІІ ст. 

                               НВК «Новомалинська ЗОШ І-ІІ ст. -  ДНЗ» 

     Кузьменко Н.В. Розвазька ЗОШ І-ІІІ ступенів 

                                 Хорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

                                 НВК «Оженинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – ДНЗ» 

                                 Могилянівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

     Остапчук Ж.А.  НВК «Милятинська ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» 

                                 НВК «Почапківська ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» 

                                 НВК «Тесівська ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» 

     Бардюк О.А.      Грем»яцька ЗОШ І-ІІІ ст.  

                                 Грозівська ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» 

                                 НВК «Білашівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 

    Мартинюк В.Л. НВК «Верхівська ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» 

                                Болотківська ЗОШ І ст. 

                                Стадницька ЗОШ І ст. 

                                Теременська ЗОШ І ст. 

                                Завизівська ЗОШ І ст. 

  Матласевич О.В. Плосківська ЗОШ І-ІІІ ст. 

                                Українківська ЗОШ І-ІІ ст. 

                           Слобідська ЗОШ І-ІІ ст. 

                                НВК «Краївська ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» 

 


