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ВСТУП 

 

У 2013-2014 навчальному році комунальна установа «Гощанський районний 

методичний кабінет» працювала у системі науково-методичного забезпечення 

педагогічного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах  відповідно до річного 

плану роботи та наказу відділу освіти  № 139  від 21.08. 2013 р. «Про організацію, зміст і 

форми методичної роботи в закладах освіти району в 2013-2014 навчальному році», 

розпочавши  реалізацію завдань науково-методичної проблемної теми «Створення умов 

для якісної освіти шляхом науково-методичного забезпечення системи  компетентнісно-

орієнтованого навчання» (перший етап). 

У рамках опрацювання науково-методичної проблемної теми та відповідно до 

структури методичної роботи у 2013-2014 навчальному році на базі КУ «Гощанський 

райметодкабінет» продовжувалось упровадження інноваційної моделі науково-методичної 

роботи з педагогічними працівниками. У рамках модуля «Становлення педагогічного 

працівника» діяли школи резерву керівних кадрів «Мій шанс», новопризначеного 

керівника,  молодих вчителів та професійної адаптації; в рамках модуля «Творче 

зростання педагогічного працівника» - методичні об’єднання,  проблемні семінари, 

семінари-практикуми, творчі групи; в рамках модуля «Професійна майстерність 

педагогічного працівника» - школи педагогічного досвіду та методичної майстерності, 

майстер-класи, творчі лабораторії, творчі спілки, дні відкритих дверей, клуби, творчі 

об’єднання, педагогічні мости, тренінги, базові заклади. Впродовж навчального року 

проведено: 36 засідань районних методичних об’єднань, 45  – семінарів-практикумів, 14  – 

проблемних семінарів,  5 – шкіл новопризначених керівників та резерву керівних кадрів,   

12 – шкіл молодого педагога та професійної адаптації вчителів,  10 – шкіл   педагогічного 

досвіду, 2 – школи методичної майстерності,  29  – творчих груп, 3 -  творчих об’єднання,   

2 - педагогічні мости,  6 засідань клубу,  2 – творчі лабораторії,  6 – творчих спілок, 2 - дні 

відкритих дверей, 2 - тренінги, 12  -  консультацій на базі базових шкіл, ряд  семінарів і 

методичних об’єднань  на базі освітніх округів.  Проведено 5 виїзних семінарів різних 

категорій педагогів,   обласна авторська творча майстерня вчителя Ярути П.А. 

(Володимирецький район) для вчителів фізичного виховання. Уся методична робота 

ґрунтувалась на діагностичній основі, що забезпечувало врахування індивідуальних 

запитів кожного педагога, сприяло росту їх фахового рівня.  

У структурі методичної роботи застосовувалися як традиційні форми роботи, так і 

нові:   конкурси педагогічної майстерності,  педагогічні мости, тренінги, творчі спілки, 

клуби, творчі лабораторії та інші. Це дало можливість ділитися досвідом, поширювати 

кращі педагогічні досягнення серед учительської громадськості. 

Особливу увагу методичний кабінет приділяв росту професійної майстерності 

молодих учителів та новопризначених керівників. Для цієї категорії педагогічних кадрів 

діяли 2 районні школи новопризначених керівників (директорів та їх заступників), школа 

резерву керівних кадрів «Мій шанс»,  4 школи молодого вчителя, школа молодого 

практичного психолога та соціального педагога  та   школа професійної адаптації молодих 

і малодосвідчених вчителів-предметників, надавалася практична допомога безпосередньо 

в загальноосвітніх навчальних закладах.  Рівень проведення уроків молодими вчителями 

другого й третього року навчання показав помітний ріст їх педагогічної майстерності. 

Для педагогів першої та другої кваліфікаційних категорій, керівників, психологів в 

рамках модуля «Творче зростання педагогічного працівника» проводилися проблемні 

семінари, семінари-практикуми, робота яких була спрямована на підвищення їх 

професійної компетентності,   впровадження у практику роботи інноваційних 

управлінських та педагогічних технологій, досягнень психолого-педагогічної науки та 

усунення зон утруднень у роботі педагогів, які потребували допомоги методичного 

кабінету. 
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Для творчих вчителів у рамках модуля «Професійна майстерність педагогічного 

працівника» працювали школи педагогічного досвіду та методичної майстерності, 

майстер-класи, творчі лабораторії, творчі спілки, дні відкритих дверей, клуби, творчі 

об’єднання, педагогічні мости, тренінги, базові заклади.. 

Методична робота району координувалася науково-методичною радою КУ 

«Гощанський райметодкабінет». У 2013-2014 навчальному році науково-методичною 

радою обговорено та затверджено 7 матеріалів педагогічного досвіду працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

Особлива увага приділялася питанням розвитку дошкільної освіти в районі згідно з 

Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 

2017 року. Відповідно в центрі уваги було здійснення науково-методичного супроводу 

нових форм організації дошкільної освіти, формування адаптованої 

здоров’язбережувальної системи, оновлення змісту і запровадження новітніх технологій у 

дошкільній освіті;  формування готовності вчителя до інноваційної діяльності, у тому 

числі інклюзивної освіти, розробка методичних рекомендацій для педагогічних 

працівників щодо реалізації Державного стандарту початкової загальної  освіти. 

Здійснено належний супровід забезпечення переходу 5-х класів на навчання за новим 

Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. 

Продовжує вдосконалюватись видавнича діяльність методичного кабінету. Творчі 

доробки педагогів видано окремими посібниками, брошурами і рекомендовано науково-

методичною радою методкабінету до поширення та використання у роботі. Кращі 

надбання авторських колективів та окремих авторів загальноосвітніх навчальних закладів 

представлено на районний та обласний конкурси-ярмарки педагогічної творчості. 

На  ХІ  районну виставку-ярмарок було представлено     76   робіт по 9  номінаціях. 

Найактивнішими учасниками стали педагогічні  колективи  Бугринського НВК: ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст..-

АТЛ (8),  Бабинської, Симонівської ЗОШ І-ІІІ ст.,  РЦДЮМ,   Гощанської районної гімназії (по 6 

робіт). Серед шкіл І-ІІ ст.. найактивнішою є Майківський НВК «ДНЗ- ЗОШ І-ІІ ст.». (3). 

Найбільше робіт поступило в номінації  «українська мова і література» - 16 робіт,     «іноземна 

мова» - 13 робіт., «виховна робота» - 10 робіт. Не поступило жодної роботи в номінації «Основи 

правознавства». 
За результатами участі в ХІ обласному конкурсі-ярмарку ІІІ місце посіла   робота 

заступника з навчально-виховної роботи  Гощанської районної гімназії Тихоненко В.В. у 

номінації «управління освітою», а вчитель іноземної мови цього ж навчального закладу 

Бойко Н.П. була нагороджена дипломом Рівненського ОІППО за актуальність змісту та 

практичне спрямування методичної розробки. 

На достатньому науково-методичному рівні діяли базові районні загальноосвітні  

навчальні заклади з проблем: «Діагностико-концептуальна основа в системі цільового 

управління навчальним закладом» - Гощанська районна гімназія, «Виховання здорового 

способу життя шляхом реалізації програми «рівний-рівному» - Симонівська ЗОШ І-ІІІ ст., 

«Виховання громадянина України засобами спортивного та краєзнавчого туризму» - 

Бугринський НВК,   «Превентивне виховання» - Гощанська ЗОШ І-ІІІ ст., «Виховання 

громадянина України засобами козацької педагогіки» - Садівська ЗОШ І-ІІІ ст.  Районна 

гімназія і три останні загальноосвітні навчальні заклади є одночасно і обласними 

базовими закладами. На базі базових закладів впроваджується у практику педагогічний 

досвід, проводяться експерименти із перевірки результативності та можливостей 

застосування освітніх інновацій, проводиться робота з підвищення науково-методичного 

рівня і фахової майстерності педагогічних працівників. Упродовж навчального року  на 

базі району проведено   засідання обласного семінару методистів української мови та 

літератури з теми «Організація читацької діяльності школярів на особистісно 

зорієнтованому уроці української літератури в умовах реалізації Державного стандарту 

базової і повної загальної освіти» на базі Гощанської ЗОШ І-ІІІ ступенів та семінар 

методистів інформатики та керівників районних (міських) МО вчителів інформатики з 
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теми «Сучасні підходи до впровадження ІКТ у загальноосвітніх навчальних закладах» на 

базі Гощанської районної гімназії. 
  На належному рівні проведено районний тур конкурсу «Вчитель року-2014». Його 

учасники показали високий методичний та фаховий рівень, творчу імпровізацію, пошук, 

володіння сучасними інноваційними технологіями навчання. Переможець районного туру 

конкурсу в номінації «світова література» Скорук Наталія Степанівна, вчитель 

Майківського НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІ ступенів»,   стала  переможцем обласного туру 

конкурсу та  учасником  Всеукраїнського туру. 
Продовжується  робота  щодо інноваційної  діяльності. Відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України  від  07.06.2011 р. № 534  

продовжується Всеукраїнський експеримент із  проблеми «Виховання особистості 

європейського типу в умовах Акме-Школи» у Бугринському НВК: ДНЗ – ЗОШ І-ІІ 

ступенів – АТЛ.  Продовжувала працювати у тимчасовому науково-дослідному колективі  

«Педагогічні умови формування гуманних взаємовідносин вчителя та учнів у початковій 

школі» вчитель початкових класів районної гімназії Ющук В.О.  Дослідно-

експериментальну діяльність із проблеми «Школа діалогу культур» здійснює вчитель 

світової літератури Гощанської районної гімназії Кухар В.Л. 

 Методичний та фаховий ріст педагогічних працівників району дає позитивні 

результати у роботі з обдарованою учнівською молоддю.  

Хороші рейтинги освітньої галузі Гощанського району серед інших районів області 

забезпечує участь школярів у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін та 

конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук. Так, 

цього року учні ЗНЗ району вибороли 29 призових місця на обласному етапі олімпіад, 14 

призових місць на обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. 

Слід відмітити неодноразові здобутки на обласному рівні як в МАН, так і на олімпіадах  

учениці Бугринського НВК Павлушенко Марії,  яка до того ж здобула ІІІ місце  у 

Всеукраїнському етапі конкурсу захисту МАН у секції «етнологія»,  та ученицю 

Тучинської ЗОШ I-III ст. Лежнюк Богдану, яка другий рік поспіль здобула І місце у І\/ 

етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Слід відмітити, що серед 

переможців, як і в минулому році, є не лише учні гімназії та ліцею, а й загальноосвітніх 

шкіл району.  

Методичний кабінет проводить систематичну роботу щодо вдосконалення та 

посилення стимулюючої ролі атестації у професійному зростанні педагогічних кадрів. В 

2013-2014 н.р. шкільними атестаційними комісіями та атестаційною комісією відділу 

освіти  проатестовано 159  педагогічних працівників. 

Встановлено відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії: 

- 12 чол - тарифний розряд; 

- 1- спеціаліст; 

- 5 - ІІ  категорія; 

- 28 – І категорія; 

- 57 педагогів – вища категорія. 

Присвоєно кваліфікаційні категорії: 

- 3- тарифний розряд; 

- 27  – ІІ категорія; 

- 11 – І категорія; 

- 13 – вища категорія. 

Встановлено відповідність раніше присвоєним педагогічним званням: 

- 13 – «Старший учитель» 

- 3 - «Учитель – методист»; 

- 1- «Вихователь – методист»; 

Присвоєно педагогічні звання: 

- 6 – «Старший учитель»; 



 5 

- 2 - «Учитель методист» 

- 1 - «Керівник гуртка – методист» 

Крім цього,  з 82 керівників загальноосвітніх закладів освіти було проатестовано  16 

чоловік, в тому числі 10 – директорів та 6 - заступників директорів ЗНЗ.   

Однак  у роботі методичного кабінету існує цілий ряд невирішених проблем. 

Зокрема, модернізація системи освіти вимагає зміни пріоритетних напрямків діяльності 

районного методичного кабінету.  

Потребує переорієнтації система науково-методичної роботи, яка дозволить 

поєднувати фундаментальність професійних базових знань з інноваційністю мислення та 

практично-орієнтованим, дослідницьким підходом до розв’язання проблем.  

Упровадження сучасних освітніх технологій  в роботу педагогічних колективів шкіл, 

в діяльність кожного учителя залишається актуальним і надалі. Науково-методична робота 

має бути такою, щоб вчитель не лише знайомився з інноваційними технологіями,  а й 

набував умінь оптимально ними користуватись. 

Залишається і надалі актуальним  виявлення,  вивчення, узагальнення і 

впровадження   педагогічного досвіду в навчально-виховний процес.. 

В районі зроблено перші кроки щодо створення медіатеки педагогічного досвіду. 

Дана робота потребує продовження і вдосконалення. 

З огляду на зміни, що відбуваються в суспільстві в цілому і в освітньому просторі 

зокрема, завдання, визначені в Національній стратегії розвитку освіти на 2012-2021 роки, 

роботу в умовах реалізації нових Державних стандартів початкової і базової та повної 

загальної середньої освіти, у 2013-2014 навчальному році районний методичний кабінет, 

всі методичні служби району розпочали реалізацію науково-методичної проблемної теми  

«Створення умов для якісної освіти шляхом науково-методичного забезпечення системи  

компетентнісно-орієнтованого навчання». У 2014-2015 навчальному році робота по 

реалізації даної проблемної теми буде продовжуватись. Вся науково-методична робота 

буде спрямована на виконання наступних завдань:  

 

 

 Створення єдиного освітнього та інформаційного простору району як однієї 

із форм неперервної системи освіти. Запровадження районної інноваційної 

моделі професійного розвитку педагогічних кадрів, побудованої на засадах 

модульно-диференційованого підходу. 

 Підготовка нової генерації педагогічних працівників, здатних позитивно 

впливати на суспільний розвиток в умовах інноваційних змін 

 Створення умов для підготовки конкурентоспроможних  педагогічних 

працівників 

 Модернізація змісту, принципів, форм і методів щодо формування готовності 

фахівців до свідомого постійного підвищення свого професійного рівня 

 Реалізація сучасних підходів  до професійної підготовки педагогічних 

працівників у системі післядипломної педагогічної освіти 

 Спрямування науково-методичної роботи на організаційний, науково-

методичний та інформаційний супровід інноваційної освітньої діяльності. 

 Проведення моніторингу та експертизи професійного зростання педагогів із 

метою підвищення їх методичної майстерності. 

 Інформаційно-консультативне обслуговування педагогічних працівників та 

їх методичне забезпечення через електронну пошту, Інтернет. 

 Удосконалення управлінської діяльності, підвищення професійної 

компетентності керівників закладів освіти. 

 Удосконалення системи соціально-психологічної підтримки педагога, 

спрямованої на розвиток творчого потенціалу та професійну адаптацію в 
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сучасних умовах; стимулювання самоосвіти та саморозвитку педагога через 

методичні форми навчання вчителів. 

 Формування у педагогічних працівників здатності до швидкої адаптації в 

умовах, що постійно змінюються в зв’язку зі становленням нової освітньої 

особистісно-зорієнтованої парадигми. 

 Створення умов для розкриття інноваційного потенціалу педагогічних 

працівників. 

 Моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень 

учнів, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти та 

Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти; 

моніторинг умов забезпечення психічного і фізичного стану учнів 

навчальних закладів. 

 Здійснення науково-методичного супроводу впровадження профільного 

навчання, діяльності освітніх округів. 

 Здійснення науково-методичного супроводу інклюзивної освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРПЕНЬ 

 
№ 

з/п 

Технології та форми 

організації методичної роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні Інформаційне 

забезпечення 

Примітка 

І. Організаційно - методичне забезпечення 
1. Підготовка розширеної 

серпневої наради керівників 

навчальних закладів 

До 28.08.2014  Методисти   Інформаційний вісник, 

ухвала, рекомендації. 

 

2.   Планування роботи серпневих 

секційних засідань районних 

методичних об’єднань учителів. 

До 20.08.2014 Методисти   Плани роботи МО.  

3.  Регламентація режиму роботи 

РМК. 

До 23.08.2014 Г.Гончарова Графік методичної 

роботи. 

 

4. Планування методичної роботи з 

педагогічними кадрами за 

визначеною структурою на 

новий навчальний рік. 

До 28.08.2014 Методисти   Плани роботи згідно із 

структурою 

методичної роботи. 

 

5. Підготовка робочих місць 

працівників КУ «РМК» до 

нового навчального року 

До 23.08.2014 Г.Гончарова Оперативна нарада.  

6. Створення банку даних молодих 

спеціалістів (за фахом) 

До 01.09.2014   методисти   Банк даних.  

ІІ. Управління системою навчально-виховної та методичної роботи 
1. Нарада при заступнику ІІІ т/м В.Бандура 1. Наказ про  
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завідувача  КУ «РМК»: 

- Про організацію методичної 

роботи з педагогічними кадрами 

в навчальних закладах району у 

2014-2015 навчальному році. 

організацію 

методичної роботи в 

районі. 

2. Циклограма 

методичної роботи 

згідно з структурою. 

2. Засідання районної ПМПК 18.08.2014 

20.08.2014 

І. Тищук Рішення ПМПК  

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення 
1. Навчання методистів КУ 

«РМК»  

 « Нормативно-правове 

забезпечення інноваційної 

діяльності» 

ІV понеділок В.Бандура План навчання  

2. Секційні засідання районних 

МО: 

- учителів-предметників; 

- психологів, соціальних 

педагогів; 

- педагогів-організаторів. 

 

28.08.2014 Методисти  

  

 

  

 

План навчання. 

Тематичні плани 

секційних засідань. 

 

3. Опрацювання матеріалів щодо 

вивчення педагогічного досвіду 

учителів ЗНЗ району. 

До 29.08.2014 Методисти   1. Наказ про вивчення 

ПД. 

2. Плани вивчення ПД. 

 

4. Індивідуальні консультації 

ЗДНВР з питань організації та 

планування методичної роботи з 

педагогами ЗНЗ району у 2014-

2015  навчальному році 

До 31.08.2014 Методисти Методичні 

рекомендації. 

 

 

5. Індивідуальні консультації з 

керівниками ЗНЗ щодо 

складання робочих навчальних 

планів на 2014-2015 н.р. 

До 29.08.2014 Методисти  Методичні 

рекомендації. 

 

6. Планування методичної роботи 

в районі з керівниками районних 

методичних об’єднань, шкіл ПД, 

методичної  майстерності, 

творчих груп тощо 

Протягом 

місяця 

Методисти   Плани роботи.  

7. Створення постійнодіючих 

консультаційних пунктів у 

базових  загальноосвітніх 

закладах. 

До 31.08.2014 Методисти. 

Керівники 

базових 

закладів. 

Плани роботи.  

8. Експериментальна, науково-

дослідницька робота: 

Надання допомоги 

експериментальним навчальним 

закладам освіти у плануванні 

методичної роботи щодо 

організації науково-

дослідницької діяльності. 

ІV т/м   

І. Тищук 

Програма дій.  

ІV. Інформаційно-методична діяльність 
1. Підготовка блоку інформацій  

для ЗНЗ. 

До 31.08.2014 Методисти     1. Плани роботи   

2. Методичні 

рекомендації. 

 

2. Вилучення застарілої, 

загубленої, непридатної для 

користування літератури, 

підручників згідно з 

нормативними документами. 

ІІ-ІІІ т/м З.Дорошкевич Акти списання.  

3.  Обробка, облік, формування 

нових надходжень у бібліотеку 

КУ «РМК». 

До 28.08.2014 З.Дорошкевич Картотека 

бібліотечного фонду. 
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4. Забезпечення  ЗНЗ необхідною 

документацією, навчальними 

планами, підручниками. 

До 31.08.2014 Т.Дячук  Інформація.   

V. Організація та проведення представницьких, масових  заходів 
1. Районні конкурси «Кращий 

ЗНЗ», «Кращий ДНЗ». 

ІІІ- ІV т/м Головні 

спеціалісти,  

Г.Гончарова 

В.Бандура 

Положення про 

конкурс. 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 
№ 

з/п 

Технології та форми 

організації методичної роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні Інформаційне 

забезпечення 

Примітка 

І. Організаційно - методичне забезпечення 

1. Укладання тарифікаційного 

списку працівників 

методкабінету. 

До 15.09.2014 Г.Гончарова Тарифікаційні списки.  

2. Створення банку даних про 

якісний склад педагогічних 

кадрів за фахом. 

До 20.09.2014  Методисти   Банк даних.  

3. Ознайомлення методистів  із 

наказом про створення 

атестаційних комісій при відділі 

освіти  й порядком проведення 

атестації педагогів у 2015 році. 

До 22.09.2014 В.Гупалюк Наказ.  

4. Формування банку даних:  

-  учнів, схильних до 

правопорушень; 

- кількість неблагополучних 

сімей; 

- інноваційних процесів у ЗНЗ. 

  

До 25.09.2014   

В.Сорочук 

 

 

 

І. Тищук 

Банк даних.  

5. Зарахування школярів ЗНЗ 

району до Рівненського 

відділення МАН України. 

До 30.09.2014 

 

  

М.Сапальчук Списки претендентів 

МАН із ЗНЗ. 

  

 

6. Організація роботи мобільних 

соціально-психологічних 

пунктів на базі освітніх округів 

 М.Сапальчук План   

ІІ. Управління системою навчально-виховної та методичної роботи 

1. Участь в роботі наради 

керівників: 

 1. Про працевлаштування та 

навчання випускників 

загальноосвітніх закладів 2013-

2014 н.р. 

2. Про підсумки проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання в 2013-2014 

навчальному році. 

 3. Про хід підготовки 

навчальних закладів району до 

роботи в осінньо-зимовий 

період. 

4. Про стан створення умов для 

навчання учнів 1 класу у ЗНЗ 

району. 

 5. Про виконавську дисципліну 

ЗНЗ району у І півріччі 2014 

року.   

 

30.09.2014  

 

О.Сірко 

 

 

 

Н. Жук 

 

 

 

Г.Гончарова 

 

 

 

В.Бандура 

 

 

головні 

спеціалісти 

 

 

Наказ 

 

 

 

Інформація.  

 

 

 

 

Наказ, графік 

 

 

Інформація 

 

 

Інформація 

 

2. Засідання науково-методичної 10.09.2014  Протокол.  
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ради РМК: 

- Затвердження структури та 

планів науково-методичної 

роботи з керівниками закладів 

освіти та педагогічними 

працівниками в районі; планів 

вивчення   педагогічного досвіду 

у 2014-2015 н.р. 

- Схвалення плану роботи КУ 

«Гощанський райметодкабінет»     

на 2014-2015 н.р.. 

- Погодження авторських 

програм творчих об’єднань 

РЦДЮМ 

 

В.Бандура  

 

 

 

 

 

 

Г.Гончарова 

В.Бандура  

Методисти 

3. Нарада завідувачів ДНЗ: 

1. Про стан підготовки 

дошкільних закладів до роботи в 

2014-2015 н.р. 

2. Про організацію роботи 

дошкільних навчальних закладах 

у 2014-2015 навчальному році. 

 

 03.09.2014 Т.Дячук 

  
 

 

 

Довідка. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Інструктивно-методична 

нарада із заступниками 

директорів із навчально-

виховної  роботи: 

- Про організацію науково-

методичної роботи у 2014-2015 

навчальному      році.   

-  Про реалізацію Державного 

стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти та 

нових навчальних програм в 

основній школі 

- Рекомендації щодо викладання 

предметів інваріантної складової 

навчального плану і виконання 

навчальних програм в 2014-2015 

навчальному році. 

- Сучасні підходи до планування 

роботи шкільних структурних 

підрозділів 

12.09.2014  

 

 

В.Бандура  

 

 

 

 

Інформація 

 

 

 

Наказ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Вивчити та проаналізувати : 

- стан програмно-методичного 

забезпечення навчально-

виховного процесу в ЗНЗ 

району; забезпеченість школярів 

підручниками; 

- стан програмного забезпечення 

вчителів, що навчають дітей з 

психофізичними вадами; 

- результати проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання в освітніх закладах 

району в 2013-2014 навчальному 

році. 

- моніторинг рівня вихованості 

школярів ЗНЗ; 

- стан створення умов для 

навчання учнів 1 класу у ЗНЗ 

району. 

 

Протягом 

місяця 

  

 

 

    Т.Дячук 

 

 

 

 

І.Тищук 

 

  

 

Н.Жук 

 

 

В.Сорочук 

 

 

В.Бандура 

 

  

 

Інформації. 
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6 Інструктивно-методична 

нарада із заступниками 

директорів із виховної  роботи: 

1. Про стан виховання та рівень 

вихованості школярів у  ЗНЗ 

району за 2013-2014 навчальний 

рік та завдання на 2014-2015 н.р. 

2. Прогнозування виховного 

процесу у ЗНЗ району на 2014-

2015 н.р. 

 

    

7. Забезпечення обстеження стану 

дітей із вадами розвитку 

(засідання районної ПМПК). 

 24.09.2014 І.Тищук Інформація.  

8. Підготувати і видати накази: 

- Про організацію вивчення 

педагогічного досвіду в районі. 

- Про проведення районного 

етапу конкурсу «Поліські 

пересмішники» 

- Про проведення районного 

етапу Міжнародного конкурсу з 

української мови ім.. П.Яцика 

 

І т/м 

 

  

До 09.09.2014  

 

 

До 10 .09.2014  

 

 

 

 В.Бандура 

 

 

М.Сапальчук 

 

Накази. 

 

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення 

1. Внесення коректив до 

планування роботи районних 

методичних підструктур. 

До 14.09.2014 В.Бандура, 

методисти   

План роботи.  

2. Методичний місячник: 

- надання методичної допомоги 

ЗДНВР у плануванні методичної 

роботи у ЗНЗ та освітніх 

округах. 

Протягом 

місяця 

Методисти – 

куратори ЗНЗ 

Методичні 

рекомендації. 

 

3. Організаційно-методична 

допомога новопризначеним 

керівникам навчальних закладів, 

їх заступникам; 

- надання методичної допомоги 

молодим педагогічним 

працівникам з проблем 

календарного планування, 

організації навчально-виховного 

процесу. 

 - надання методичної допомоги 

вчителям, що навчають дітей, які 

потребують корекції фізичного 

та розумового розвитку, за 

індивідуальною формою 

навчання 

 

 Протягом 

місяця 

 

Протягом 

місяця 

 

 

 

 

Протягом 

місяця 

 

Методисти  

 

 

 Методисти  

 

 

 

 

 

І.Тищук 

  

Практичні 

рекомендації. 

 

Практичні 

рекомендації. 

 

 

 

 

Практичні 

рекомендації. 

 

 

 

 

4. Надання методичної допомоги в 

організації мобільних соціально-

психологічних пунктів в освітніх 

округах 

Протягом 

місяця 

М.Сапальчук Практичні 

рекомендації 

 

5. Експериментальна, науково-

дослідницька робота: 

- опрацювання матеріалів 

науково-дослідницької роботи в 

експериментальних закладах 

регіонального рівня. 

 

ІV т/м 

 

І.Тищук Плани роботи, 

матеріали. 

 

 

6. Проведення групових форм 

методичної роботи. 

Згідно графіка методисти   
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ІV. Інформаційно-методична діяльність 

1.  Вилучення застарілої, 

загубленої та непридатної для 

користування літератури, 

підручників згідно з 

нормативними документами. 

Протягом 

місяця 

З.Дорошкевич 1. Інвентарні книги. 

2. Акти на списання. 

 

2. Систематизація книжкового 

фонду бібліотеки КУ «РМК». 

Протягом 

місяця 

З.Дорошкевич Картотека періодичних 

видань. 

 

3. Вересневі виставки календаря 

знаменних і пам’ятних дат. 

 

Протягом 

місяця 

З.Дорошкевич Книжкові виставки.  

4.  Систематизація науково-

методичного та інформаційно-

аналітичного матеріалу. 

Протягом 

місяця 

Методисти     Методичні 

рекомендації. 

 

V. Організація та проведення представницьких, масових  заходів 

1. 

 

 

День Знань: 

- свято Першого дзвінка; 

- Перший урок. 

01.09.2014 В.Сорочук 

керівники ЗНЗ 

Рекомендації щодо 

підготовки та 

проведення заходів. 

 

2. Першість району з футболу     О.Сірко Протоколи змагань  

3. Всеукраїнські екологічні акції 

«Посади сад», трудова акція 

«Дослідницький марафон» 

До 25.09.2014 О.Марчук Звіт.  

4. Конкурс «Біощит». До 25.09.2014 О.Марчук Звіт.  

5. Трудова акція «Парад квітів біля 

школи» 

До 25.09.2014 О.Марчук Наказ .  

6. Всеукраїнський конкурс «Мій 

рідний край-моя Земля». 

До 01.10.2014 О.Марчук   

7. Заочний етап конкурсу 

«Географічний майданчик в дії». 

 До 01.10.2014 О.Марчук  Звіт.  

8. Відзначення Дня партизанської 

слави. 

22.09.2014 А.Демченко Звіт.  

9. Благодійна акція «Турбота» І\/т/м В.Сорочук звіт  

10. Акція «Лист пораненому» впродовж 

місяця 

В.Сорочук   

11. Уроки мужності в ЗНЗ району впродовж 

місяця 

В.Сорочук   

12. Старт гри-подорожі 

«Котигорошко» та ін.. дитячих 

об’єднань в ЗНЗ району 

До 10.09.2014 В.Сорочук Звіт  

13. Акція «Птах року – 2014» До 01.10.2014 О.Марчук Звіт  

14. Всеукраїнські акції «День юного 

натураліста», «Юннатівський 

зеленбуд» 

До 30.09.2014 О.Марчук Звіт  

15 Регіональний рік Лелеки До 25.09.2014 О.Марчук Звіт  

 

ЖОВТЕНЬ 

 
№ 

з/п 

Технології та форми 

організації методичної роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні Інформаційне 

забезпечення 

Примітка 

І. Організаційно – методичне забезпечення 

1. Коригування списків  

педагогічних працівників, що 

атестуються у   2015 р. 

До 19.10.2014 В.Гупалюк Банк даних про 

вчителів, які 

атестуються у 2015 р. 

 

2. Перевірка виконання плану 

проходження курсів підвищення 

кваліфікації і педкадрів закладів 

освіти району. 

До 19.10.2014 В.Гупалюк Банк даних.  
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3. Замовлення на підручники, 

посібники на 2015-2016 н.р.  

 

До 20.10.2014 

 

  

 

Т.Дячук 

  

4. Аналіз стану збереження, 

комплектування та забезпечення 

учнів ЗНЗ підручниками та 

навчальними посібниками. 

До 20.10.2014 Т.Дячук 1. Звіт про фактичні 

контигенти учнів 

району. 

2. Картотека фонду 

підручників ЗНЗ. 

 

5. Аналіз списків учителів, 

здійснення аналізу якісного 

складу педкадрів за фахом. 

До 05.10.2014 Методисти   Банк даних.  

6. Підготовка плану-графіка 

проходження педагогами району 

курсів підвищення кваліфікації у 

2015 р. 

До 19.10.2014 В.Гупалюк 1. План-графік. 

2. Наказ. 

 

7. Прийом від навчальних закладів 

звітів про проведення І етапу 

Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін та заявок на 

участь у ІІ етапі. 

До 01.11.2014 М. Сапальчук Банк даних.  

ІІ. Управління системою навчально-виховної та методичної роботи 

1. Вивчити та проаналізувати: 

- стан навчання  фізкультури та 

рівень досягнень учнів з цього 

предмета в рамках сучасних 

вимог, затверджених МОН 

України. 

- стан підготовки дітей 

дошкільного віку до навчання у 

школі. 

- стан роботи з кадрами та 

ведення документації з кадрових 

питань у навчальних закладах 

району». 

  

Протягом 

місяця 

 

  

 

  

О.Сірко 

 

 

  

Т.Дячук 

 

 

В.Гупалюк 

Довідкаи, накази 

 

 

  

 

2 Психологічне обстеження учнів, 

батьків, педагогів 

впродовж 

місяця 

М.Сапальчук банк даних  

 3 Засідання науково-методичної 

ради КУ «РМК» 
- обговорення і затвердження 

списків вчителів, що 

атестуються на присвоєння 

(підтвердження) вищої 

кваліфікаційної категорії; 

-  про роботу з молодими 

вчителями в районі та в ЗНЗ 

 27.10.2014 Г.Гончарова 

В.Бандура 

В.Гупалюк 

 

 

 

 

В.Бандура 

   

4. Засідання районної ПМПК. 22 .10.2014 

  

І.Тищук Рішення ПМПК.  

5. Підготувати і видати накази : 

- Про проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін. 

- Про проведення 

Всеукраїнського тижня правових 

знань в ЗНЗ району  

- Про проведення районного 

етапу Міжнародного конкурсу з 

української мови ім.. П.Яцика 

- Про проведення районного 

етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу ім.. 

 

І\/ т/м 

 

 

ІІІ т/м 

 

 

 І т/м 

 

М.Сапальчук 

 

  

 А.Демченко 

 

 

 

Накази.  
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Т.Шевченка 

  

6. Поповнення  банку даних дітей 

дошкільного віку з 

психофізичними розладами 

Впродовж 

місяця 

І.Тищук Банк даних  

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення 

1. Навчання методистів РМК:   

Тренінг «Оформлення матеріалів 

ПД для медіатеки» 

ІV понеділок 

 

Н.Жук План навчання.  

2. Робота з молодими учителями: 

- індивідуальні бесіди з 

молодими учителями  на базі КУ 

«РМК»; 

- надання методичної допомоги 

молодим вчителям по місцю 

роботи; 

- засідання ШМВ і  ШНК. 

Протягом 

місяця 

 

 

  

  

Методисти 

  

Плани роботи. 

 

3. Вивчення   педагогічного 

досвіду у ЗНЗ району. 

Згідно з 

графіком 

Методисти 

РМК 

Плани вивчення ПД.  

4. Проведення групових форм 

методичної роботи. 

Згідно з 

графіком 

Методисти Плани роботи.  

ІV. Інформаційно-методична діяльність 

1. Систематизація науково-

методичного та інформаційно-

аналітичного матеріалу. 

Протягом 

місяця. 

Методисти  Методичні 

рекомендації. 

 

2. Систематизація фонду науково-

методичної літератури для 

вчителів. 

До 15.10.2014 З.Дорошкевич Картотека.  

3. Поповнення медіатеки новими 

матеріалами 

Протягом 

місяця 

І.Акіліна   

V. Організація та проведення представницьких, масових заходів 

1 Урочистості з нагоди Дня 

працівників освіти. 

І т/м Т.Дячук План підготовки і 

проведення. 

 

2. Заходи з відзначення  Дня 

Українського козацтва. 

  14.10.2014 А.Демченко Рекомендації щодо 

проведення заходів. 

 

3. Всеукраїнські конкурси, акції, 

проекти «Вчимося 

заповідувати», «Галерея 

кімнатних рослин», «Юний 

селекціонер», «Мікроскопічні 

водорості – показники 

екологічного стану довкілля»,   

«Оптимізація озеленення 

території навчальних закладів», 

«Малі річки-життя України» 

До 25.10.2014 О.Марчук Звіт про участь в 

акціях та операціях. 

 

4. І етап Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін. 

до 31.10. 2014 М.Сапальчук Протоколи.   

5. Місячник шкільних бібліотек впродовж 

місяця 

Т.Дячук Наказ.  

6. Районні змагання з футболу 

серед ЗОШ І-ІІІ ст.. 

ІІ т/м О.Сірко Протоколи.   

7. Проведення Всеукраїнського 

тижня правових знань в ЗНЗ 

району 

06.10-

10.10.2014 

А.Демченко 

В.Сорочук 

Звіт   

8 Огляд-конкурс на кращу 

навчально-дослідну ділянку 

до 05.10.2014 О.Марчук наказ  

9 Всеукраїнський огляд-конкурс 

на кращу екологічну стежку 

до 25.10.2014 О.Марчук звіт  

10 Міжнародні дні осінніх 

спостережень за птахами 

до 25.10.2014 О.Марчук звіт  

11 Районна акція «Турбота», 24-31.10.2014 В.Сорочук звіт  
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присвячена Міжнародному дню 

громадян похилого віку. 

 

ЛИСТОПАД 

 
№ 

з/п 

Технології та форми 

організації методичної роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні Інформаційне 

забезпечення 

Примітка 

І. Організаційно – методичне забезпечення 

1. Участь у   проведенні ІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін. 

І-ІІ т/м М.Сапальчук 

методисти 

Олімпіадні завдання.  

2. Передплата періодичних видань 

на перше півріччя 2015 року. 

До 15.11.2014 З.Дорошкевич Заявка на передплату  

3. Вивчення системи роботи 

вчителів, які атестуються на 

присвоєння  (підтвердження) 

кваліфікаційної  категорії 

«Спеціаліст вищої категорії». 

Протягом 

місяця. 

Методисти 

РМК 

План    

ІІ. Управління системою навчально-виховної та методичної роботи 

1. Участь у роботі 

колегії відділу освіти  : 

1. Про стан навчання  

фізкультури та рівень досягнень 

учнів з цього предмета в рамках 

сучасних вимог, затверджених 

МОН України. 

2. Про стан підготовки дітей 

дошкільного віку до навчання у 

школі. 

3. Про стан контролю і 

керівництва у навчальних 

закладах району. 

4. Про виконання ухвали колегії 

відділу освіти від 26.11.2013 

«Про стан роботи з кадрами та 

ведення документації з кадрових 

питань у навчальних закладах 

району». 

 

25.11.2014  

 

О.Сірко 

 

 

 

 

Т.Дячук 

 

 

головні 

спеціалісти 

 

В.Гупалюк 

 

 

 

 

Довідки 

 

 

 

 

 

Інформації  

 

 

2. Вивчити та проаналізувати: 

- стан навчання  фізкультури та 

рівень досягнень учнів з цього 

предмета в рамках сучасних 

вимог, затверджених МОН 

України. 

- стан підготовки дітей 

дошкільного віку до навчання у 

школі. 

- стан роботи з кадрами та 

ведення документації з кадрових 

питань у навчальних закладах 

району; 

- моніторингові дослідження 

умов упровадження 

інклюзивного навчання. 

 

Протягом 

місяця 

  

 

О.Сірко 

 

 

 

Т.Дячук 

 

 

В.Гупалюк 

 

 

 

І.Тищук 

Довідки, інформації 

  

 

3. Засідання районної ПМПК 19.11.2014 І.Тищук Рішення ПМПК  
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4. Підготувати і видати накази: 

- Про підсумки ІІ етапу 

Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П. Яцика. 

- Про підсумки огляду-конкурсу 

української сучасної пісні «Юна 

зірка». 

- Про проведення районного 

туру конкурсу «Учитель року-

2015». 

-   Про проведення районного 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Об’єднаймося ж, брати мої» 

- Про підсумки районного етапу 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу ім.. 

Т.Шевченка 

    

   

ІІІ т/м 

 

 

І\/ т/м 

 

 

І т/м 

 

 

 

І т/м 

 

  

 

А.Демченко 

 

 

І.Приходько 

 

 

В. Бандура 

 

  

А.Демченко 

 

Накази  

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення 

1. Навчально-методичне 

консультування вчителів і 

керівників ЗНЗ щодо змістових 

та технологічних нововведень у 

навчально-виховний процес та 

структуру внутрішкільної і 

окружної методичної роботи. 

Протягом 

місяця 

В.Бандура 

методисти   

Методичні 

рекомендації. 

 

2. Надання методичної допомоги 

учителям, керівникам ЗНЗ щодо 

впровадження інформаційних 

технологій у навчально-

виховний процес та управління 

ЗНЗ. 

Протягом 

місяця 

  Методисти   Практичні 

рекомендації. 

 

3. Надання методичної допомоги 

керівникам ДНЗ. 

Протягом 

місяця. 

Т.Дячук Практичні 

рекомендації. 

 

4. Вивчення ПД педагогічних 

працівників (відповідно до 

плану) 

Протягом 

місяця. 

Методисти   План вивчення ПД.  

5. Проведення групових форм 

методичної роботи (згідно 

графіка). 

 

Згідно графіка. Методисти Плани роботи.  

ІV. Інформаційно-методична діяльність 

1. Підготовка матеріалів до 

анотованого каталогу 

педагогічного досвіду. 

Протягом 

місяця 

Методисти   Анотований каталог 

ПД. 

 

2. Передплата періодичних видань 

на І півріччя 2015 року. 

Протягом 

місяця 

З.Дорошкевич Замовлення.  

3. Літературна виставка до Дня 

української писемності та мови. 

До 09.11.2014 З.Дорошкевич Виставка.  

V. Організація та проведення представницьких, масових заходів 

1. День української писемності та 

мови у ЗНЗ району. 

09.11.2014 А.Демченко План підготовки та 

проведення. 

 

2. ІІ етап Всеукраїнських олімпіад 

з базових дисциплін. 

 І-ІІ т/м М.Сапальчук Протоколи, звіти про 

проведення. 

 

3. Районний конкурс української  

естрадної пісні «Юна зірка»  

І\/т/м Т.Дячук  Наказ.  

4. Заходи до Дня пам’яті жертв 

голодомору та політичних 

репресій. 

19-25.11.2014 В.Сорочук,   

А.Демченко. 

Заходи.  

5 Конкурс на краще проведення 

природоохоронної роботи в ЗНЗ 

До 01.12.2014 О.Марчук Звіт.  
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6 Конкурс «Учитель року». ІІІ т/м В.Бандура Наказ  

7 Районний етап Міжнародного 

конкурсу з української мови ім.. 

П. Яцика 

І\/ т/м А.Демченко наказ  

8 Районний етап Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу 

ім.. Т.Шевченка 

ІІІ т/м А.Демченко Наказ  

 

ГРУДЕНЬ 

 
№ 

з/п 

Технології та форми 

організації методичної роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні Інформаційне забезпечення 

І. Організаційно - методичне забезпечення 

1. Підведення підсумків ІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін. 

До 20.12.2014 М.Сапальчук 

методисти РМК 

1.Підсумкові 

матеріали. 

2.Наказ про підсумки. 

 

2. Аналіз стану проходження 

курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників району 

у 2014 році. 

До 25.12.2014 В.Гупалюк 

методисти   

Статистичні дані.  

3. Розробка планів-графіків 

проходження курсів підвищення 

кваліфікації у 2015 році. 

Протягом 

місяця 

В.Гупалюк 

методисти   

План-графік.  

4. Підготовка до участі команд 

учнів району у ІІІ етапі 

Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін. 

Протягом 

місяця 

М.Сапальчук 

методисти  

Заявки, звіти.  

5 Ознайомлення з роботою 

вчителів, які атестуються на 

присвоєння  (підтвердження) 

кваліфікаційної  категорії. 

«Спеціаліст вищої категорії» 

Протягом 

місяця 

  Методисти   План   

6. Поповнення банку даних 

«Обдарованість». 

До 25.12.2014 М.Сапальчук Банк даних  

ІІ. Управління системою навчально-виховної та методичної роботи 

1. Участь у роботі наради 

керівників ЗНЗ: 

1. Про підсумки ІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад з 

навчальних дисциплін.  

2. Про організацію і проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання в 2014-2015 н.р. 

3. Про організацію дозвілля  

дітей і юнацтва у новорічні, 

різдвяні свята  та під час 

зимових канікул. 

 4. Про виконавську дисципліну 

ЗНЗ району у ІІ півріччі 2014 

року. 

 

 

 

23.12.2014 

 

 

М.Сапальчук 

 

 

Н.Жук 

 

 

  

В.Сорочук 

 

 

Г.Гончарова 

 

 

 

Довідки, накази, 

інформації. 

 

2. Нарада при завідувачу РМК: 

- Про підсумки проведення ІІ 

етапу Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін; 

- Про виконання плану 

проходження курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників району у 2014 р. та 

завдання на 2015 рік; 

- Коригування планів 

 

І т/м 

 

М.Сапальчук 

 

 

В.Гупалюк 

 

 

 

 

Методисти  

 

Наказ, звіти. 

 

 

Інформація. 

 

 

 

 

Пропозиції. 
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методичної роботи працівників 

КУ «РМК». 

  

 

  

3. Засідання районної ПМПК. 17.12.2014 І.Тищук Рішення ПМПК.  

4. Підготувати і видати накази: 

- Про підсумки ІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін. 

- Про проведення І етапу 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН 

- Про підсумки проведення 

районного туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року-2015» 

  

 

 Іт/м 

 

 

 

До 25.12.2014 

 

 

До 14.12.2014 

 

 

 

М.Сапальчук 

 

 

 

М.Сапальчук 

 

 

В.Бандура 

Накази  

5. Підготовка матеріалів до 

державної атестації 

Малинівського НВК «ДНЗ-ЗОШ 

І-ІІІ ст.» Надання методичної 

допомоги 

І т/м 

 

Методисти  Зразки контрольних 

робіт (зрізів), анкети. 

 

6 Участь в атестаційній експертизі 

Малинівського  НВК «ДНЗ - 

ЗОШ І-ІІІ ст..»  

Згідно наказу Працівники 

відділу освіти, 

КУ «РМК» 

Протоколи, довідки.  

7 Вивчити та проаналізувати: 

- стан навчання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

предмета «Захист Вітчизни»; 

- стан екологічного виховання в 

районі; 

- стан розвитку позашкільної 

освіти в районі. 

впродовж 

місяця 

методисти довідки  

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення 

1. Вивчення  педагогічного досвіду 

вчителів району (згідно з 

планами). 

Протягом 

місяця 

Методисти РМК План-проект.  

2. Надання методичної допомоги 

ЗНВР з питання вивчення 

системи роботи учителів, які 

атестуються. 

ІІІ м/т В.Гупалюк Практичні 

рекомендації. 

 

3. Експериментальна, науково-

дослідницька робота: 

- надання допомоги   

Бугринському НВК: ДНЗ-ЗОШ 

І-ІІ ст.-АТЛ    у проведенні  

науково-дослідницької 

діяльності.  

Протягом 

місяця 

І.Тищук Програма дій.  

4. Проведення групових форм 

методичної роботи (згідно з 

графіком). 

Згідно 

графіка 

Методисти Плани роботи.  

ІV. Інформаційно-методична діяльність 

1. Систематизація науково-

методичного та інформаційно - 

аналітичного матеріалу. 

Протягом 

місяця 

Методисти     

2. Комплектування бібліотечного 

фонду необхідною навчальною, 

навчально - методичною, 

художньою літературою.  

 Протягом 

місяця 

З. Дорошевич Картотека 

бібліотечного фонду. 

 

3. Переоблік бібліотечного фонду  

підручників та літератури. 

Протягом 

м’ясця 

З.Дорошкевич Картотека фонду.  

4. Підготовка навчальної, 

навчально-методичної 

літератури, необхідної для 

ІУ т/м   методисти  Каталог літератури.  
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проведення районних 

методичних об’єднань педагогів. 

5. Підготовка презентацій до 

проведення засідань методичних 

об’єднань вчителів 

І т/м Ю.Петрина 

Методисти 

презентації  

V. Організація та проведення представницьких , масових заходів 

1. Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої!». 

 До 

30.12.2014 

А.Демченко 

Т.Дячук 

Наказ.  

2. Участь у ІІІ етапі Міжнародного 

конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика. 

ІУ т/м А.Демченко Заявка на участь.  

3 Всеукраїнський конкурс-

виставка досягнень юних 

зоологів і тваринників 

до 25.12.2014 О.Марчук заявка  

4. Благодійна акція «Милосердя» ІІІ т/м В.Сорочук 

Керівники ЗНЗ 

План заходів.   

5. Новорічні ранки, бал-маскаради. ІУ т/м В.Сорочук,  Наказ  

6. Новорічно-різдвяні виставки-

конкурси «Новорічна 

композиція»  

До 15.12.2014 О. Марчук 

  

Звіт.  

7 Всеукраїнські конкурси   

«Парки-легені міст і сіл», 

«Природа-людина – 

виробництво -екологія» 

До 25.12.2014 О.Марчук Звіт  

8 Міжнародний день прав людини 10.12.2014 А.Демченко Звіт  

 

СІЧЕНЬ 

 
№ 

з/п 

Технології та форми 

організації методичної роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні Інформаційне 

забезпечення 

Примітка 

І. Організаційно - методичне забезпечення 

1. Організація  участі команд учнів 

району в ІІІ етапі 

Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін. 

Протягом 

місяця 

М.Сапальчук 

методисти  

 

Накази на 

відрядження. 

 

2. Організація та проведення І 

етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів Рівненського відділення 

МАН України. 

ІІІ т/м 

 

М.Сапальчук 

методисти  

 

Наказ.  

3. Поновлення банку даних про : 

- програмні засоби навчання з 

предметів навчального плану;  

- учнів, схильних до 
правопорушень. 

ІІ т/м 

 

 

ІУ т/м 

 

І.Акіліна 

 

 

В.Сорочук 

Банк даних. 

 

 

4. Внесення змін до 

тарифікаційних списків 

працівників районного 

методичного кабінету. 

І т/м Г.Гончарова Тарифікаційний 

список. 

 

5 Вивчення системи роботи 

вчителів, які атестуються на 

присвоєння (підтвердження) 

кваліфікаційної  категорії 

«Спеціаліст вищої категорії». 

Протягом 

місяця 

  Методисти   План вивчення системи 

роботи. 

 

ІІ. Управління системою навчально-виховної та методичної роботи 

1. Участь у роботі колегії відділу 

освіти: 

1. Про стан навчання та рівень 

27.01.2015  

 

 головні 

Довідки, накази.  
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навчальних досягнень учнів з 

предмета «Захист Вітчизни» 

2. Про стан екологічного 

виховання в районі 

3. Про стан розвитку 

позашкільної освіти в районі. 

спеціалісти, 

методисти 

 

 

 

 

2 Нарада керівників ДНЗ: 

1. Про підсумки роботи 

дошкільних навчальних закладів 

району у 2014 році. 

2.Опрацювання інструкції до 

звіту по дошкільній освіті Ф-85 

3. Про проведення Тижня 

безпеки життєдіяльності в 

дошкільних навчальних 

закладах. 

 

ІІ т/м  

Т.Дячук 

 

 

  

Інформації.  

3 Нарада із заступниками 

директорів з виховної роботи 

- Про стан та профілактику 

правопорушень, злочинності 

серед неповнолітніх 

загальноосвітніх навчальних 

закладів району за 2014 рік. 

    

4 Засідання науково-методичної 

ради КУ «РМК»  

- затвердження власних 

методичних доробок вчителів, 

що атестуються на присвоєння 

педагогічного звання «Вчитель-

методист»; 

- організація і проведення 

конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості. 

 

І т/м  

Методисти 

 

 

 

В.Бандура 

 

 

  

 

Посібники. 

 

 

 

Наказ. 

 

5. Підготовка матеріалів до 

державної атестації 

Томахівського НВК «ДНЗ-ЗОШ 

І-ІІІ ст.» Надання методичної 

допомоги 

ІV т/м 

 

Методисти   Зразки контрольних 

робіт (зрізів), анкети. 

 

6. Вивчити та проаналізувати: 

- стан навчання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

предмета «Захист Вітчизни»; 

- стан екологічного виховання в 

районі; 

- стан розвитку позашкільної 

освіти в районі. 

 методисти 

 

 

 

 

Довідки  

7. Підготувати і видати накази 

- Про проведення районних 

змагань з шахів та шашок  

- Про підсумки ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості. 

«Об'єднаймося ж, брати мої!».    

- Про підсумки І етапу конкурсу-

захисту науково - дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН 

України.   

- Про проведення  районного 

конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості. 

ІІ т/м 

 

 

 

 

  

 

 

ІІ т/м 

 

 

 

ІІ т/м 

 

 

 

 О.Сірко 

 

 

 

  

А.Демченко 

М.Сапальчук 

 

 

 

В.Бандура 

 

 

 

 

Накази. 
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 - Про проведення районного 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

читців-декламаторів «Живи, 

Кобзаре, в пам’яті людській» 

  

  

 

 

 

  

А.Демченко 

 

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення 

1. Навчання методистів РМК :    

Створення електронного 

портфоліо методиста 

ІУ понеділок В.Бандура 

 Н.Жук 

План навчання.  

2. Вивчення   педагогічного 

досвіду (відповідно до планів). 

Протягом 

місяця. 

Методисти 

РМК 

Плани вивчення ППД.  

3. Надання методичної допомоги :  

- молодим учителям; 

- вчителям-нефахівцям. 

 

І т/м 

 

 

Методисти  Практичні 

рекомендації. 

 

4. Рецензування методичних  

посібників, розроблених 

учителями ЗНЗ району. 

ІІІ-ІУ т/м Методисти 

РМК. 

Методичні 

посібники. 

 

5. Проведення групових форм 

методичної роботи (згідно 

графіка). 

 

 

Згідно графіка Методисти 

РМК. 

Плани роботи.  

ІV. Інформаційно-методична діяльність 

1. Систематизація науково-

методичного та інформаційно-

аналітичного матеріалу. 

Протягом 

місяця. 

 Методисти 

РМК 

Методичні 

рекомендації. 

 

2. Виставка матеріалів учасників 

конкурсу «Учитель року-2015». 

ІІ-ІУ т/м Методисти Матеріали конкурсу.  

V. Організація та проведення представницьких, масових заходів 

1. Контрольні випробування та 

захист робіт на ІІ етапі МАН 

України. 

ІІ-ІІІ т/м М.Сапальчук 

методисти РМК 

Протоколи.  

2 Організація змістовного дозвілля 

школярів у різдвяно-новорічні 

канікули 

І-ІІ т/м В.Сорочук звіт  

3. Відзначення дня Соборності 

України. 

22.01.2015 А.Демченко  Звіт.  

4. Місячник зимуючих птахів. До 25.01.2015 О.Марчук Звіт.  

5. Акція «Годівничка». До 25.01.2015 О.Марчук  Звіт.  

6.  Районні змагання з шахів та 

шашок. 

ІІІ т/м  О.Сірко Звіт.  

7. Екологічні акції, конкурси «В 

об’єктиві натураліста»,  

«Молодь тестує якість», «Діти за 

гуманне ставлення до тварин»,  

«Кролик» 

До 01.02.2015 О.Марчук Звіт   

8 Вшанування памяті про подвиг 

Героїв Крут 

19.01.2015 А.Демченко Звіт  

 

ЛЮТИЙ 

 
№ 

з/п 

Технологія та форми 

організації методичної роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні Інформаційне 

забезпечення 

Примітка 

І. Організаційно – методичне забезпечення 

1. Організація  участі команд учнів 

району в ІІІ етапі 

Всеукраїнських олімпіад з 

Впродовж 

місяця 

  методисти   

 

Накази на 

відрядження. 
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базових дисциплін та ІІ етапі 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів Рівненського відділення 

МАН України. 

2. Участь переможців І етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року-2015» у ІІ етапі 

цього  конкурсу. 

ІІІ-ІУ т/м В.Бандура Заявки на участь  

3 Вивчення системи роботи 

вчителів, які атестуються на 

присвоєння (підтвердження) 

кваліфікаційної  категорії 

«Спеціаліст вищої категорії».  

Протягом 

місяця 

  Методисти 

РМК 

План вивчення системи 

роботи. Моніторингові 

карти. 

 

4. Організація та проведення 

психологічних досліджень 

Протягом 

місяця 

М.Сапальчук Рекомендації  

ІІ. Управління системою навчально-виховної та методичної роботи 

1. Участь в нараді керівників 

ЗНЗ: 

- Про підсумки проведення 

районного та обласного туру 

конкурсу «Учитель року – 

2015». 

- Про стан та профілактику 

правопорушень, злочинності  

серед  неповнолітніх району за 

ІУ квартал 2014 року та за 2014 

рік . 

 

24.02.2015 

 

 

 

 

В.Бандура 

 

 

 

В.Сорочук 

  

2. Нарада при завідувачу КУ 

«РМК» : 

- Про підсумки районного 

конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості та підготовку до   ХІІ 

обласного конкурсу-ярмарку. 

І\/ понеділок В.Бандура Інформація. 

 

 

 

3. Участь в атестаційній експертизі 

Томахівського НВК «ДНЗ - 

ЗОШ І-ІІІ ст..»  

Згідно наказу Працівники 

відділу освіти, 

методисти 

Протоколи, довідки.  

4. Вивчити та проаналізувати : 

- стан навчання та рівень 

навчальних досягнень учнів із 

світової літератури та російської 

мови; 

- стан формування ціннісного 

ставлення  особистості до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного краю 

в рамках Програми 

національного виховання 

учнівської молоді Гощанщини 

на 2008-2020рр. 

- стан виконання Типового 

положення про атестацію 

педагогічних працівників, 

затвердженого наказом МОН 

України від 06.10.2010 № 930, у 

навчальних закладах району». 

 

Протягом 

місяця. 

 

  

 

  

 

В.Сорочук 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Гупалюк 

 

 

 

 

Довідка. 

 

 

  

 

Довідка.  

 

 

5. Засідання районної ПМПК. 18.02.2015  І. Тищук Рішення ПМПК.  



 22 

6. Підготувати і видати накази: 

- Про проведення першості 

району з баскетболу.  

- Про підсумки проведення 

районного огляду-конкурсу 

читців-декламаторів, юних 

поетів «Живи, Кобзарю, в 

пам’яті людській». 

- Про підсумки районного 

конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості. 

  

 

І т/м 

 

  

ІІІ т/м 

 

 

 

 

І т/м 

 

 

 

 

 

О.Сірко  

 

 

 

А.Демченко 

 

 

 

В.Бандура  

 

 

Накази. 

 

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення 

1. Вивчення  педагогічного досвіду 

(відповідно до планів). 

Протягом 

місяця. 

Методисти   Плани вивчення ПД.  

2. Надання індивідуальних 

консультацій молодим 

психологам та соціальним 

педагогам. 

ІУ т/м М.Сапальчук Практичні 

рекомендації. 

 

3. Надання методичної допомоги 

керівникам ЗНЗ щодо  

використання комп’ютерних 

програм в управлінській 

діяльності . 

ІІІ т/м  Н.Жук Методичні 

рекомендації. 

 

4. Проведення групових форм 

методичної роботи (згідно з 

графіком) 

Протягом 

місяця. 

Методисти Плани роботи.  

ІV. Інформаційно-методична діяльність 

1. Організація діяльності постійно 

діючої районної виставки 

«Педагогічні інновації: ідеї, 

реалії, пропозиції». 

Протягом 

місяця. 

 Методисти  . Положення.  

2. Поповнення медіатеки 

методкабінету 

Протягом 

місяця 

І.Акіліна  Каталог.  

V. Організація та проведення представницьких, масових заходів 

1. Районні та обласні змагання з 

баскетболу  серед ЗОШ району 

ІІІ т/м  О.Сірко  Наказ.  

2. Районний конкурс-ярмарок 

педагогічної творчості. 

ІІ т/м В.Бандура  Наказ.   

3 Міжнародний дитячий 

екологічний форум «Зелена 

планета» 

І\/ т/м О.Марчук Звіт  

4 Всеукраїнський конкурс 

«Юнацький водний приз» 

І т/м О.Марчук Звіт  

5 Тиждень безпеки дорожнього 

руху 

ІІ т/м О.Марчук Звіт  

6 Уроки мужності в ЗНЗ району впродовж 

місяця 

В.Сорочук плани  

 

БЕРЕЗЕНЬ 

 
№ 

з/п 

Технологія та форми 

організації методичної роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні Інформаційне 

забезпечення 

Примітка 

І. Організаційно – методичне забезпечення 

1. Поповнення банку даних 

«Обдарованість». 

І-ІІ т/м М.Сапальчук 

 

Банк даних.  

2. Вивчення та узагальнення 

матеріалів  досвіду кращих 

Протягом 

місяця. 

Методисти   Каталог.  
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педагогів району. 

3. Підготовка методичних 

матеріалів на обласний конкурс-

ярмарок педагогічної творчості. 

І т/м Методисти   Заявки на участь.  

4. Ознайомлення педагогічних 

працівників КУ « РМК», які 

атестуються, з їх атестаційними 

листами.  

ІІІ т/м В. Гупалюк  Атестаційні листи.  

ІІ. Управління системою навчально-виховної та методичної роботи 

1.. Засідання науково-методичної 

ради КУ «РМК»  (спільно з 

атестаційною комісією відділу 

освіти) 

-  обговорення результатів 

роботи по вивченню рівня 

професійної компетентності та 

наслідків педагогічної діяльності 

вчителів, що атестуються; 

 

ІУ т/м  Методисти. 

 

 

 

 

  

Інформація.  

2. Вивчити та проаналізувати : 

- стан навчання та рівень 

навчальних досягнень учнів із 

світової літератури та російської 

мови; 

- стан формування ціннісного 

ставлення  особистості до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного краю 

в рамках Програми 

національного виховання 

учнівської молоді Гощанщини 

на 2008-2020 рр. 

- стан виконання Типового 

положення про атестацію 

педагогічних працівників, 

затвердженого наказом МОН 

України від 06.10.2010 № 930, у 

навчальних закладах району». 

 

 

 

Протягом 

місяця. 

 

 

В.Сорочук 

 

 

     

  

 

  

 

 

 

 

 

В.Гупалюк 

 

 Довідки, інформації 

 

3. Засідання районної ПМПК. 04.03.2015 

18.03.2015 

 І.Тищук Рішення ПМПК.  

4. Підготовка матеріалів до 

державної атестації 

Майківського НВК «ДНЗ-ЗОШ 

І-ІІ ст.». 

Протягом 

місяця. 

Методисти. Зразки контрольних 

робіт. 

 

5. Підготувати і видати накази: 

- Про проведення районного 

конкурсу драматичних та 

лялькових театрів. 

- Про   проведення районного 

конкурсу юних екскурсоводів-

краєзнавців. 

- Про проведення районного 

етапу олімпіади «Юне 

обдарування». 

  - Про проведення першості 

району з настільного тенісу 

 

 

 

І т/м 

 

 

 

І т/м 

 

І т/м 

 

 

І т/м 

 

 

 

 

 

Т.Дячук 

 

 

В.Сорочук  

 

 

 

В.Бандура  

 

 

О.Сірко 

 

Накази  

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення 
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1. Вивчення   педагогічного 

досвіду (відповідно до планів). 

Протягом 

місяця 

Методисти 

РМК 

Плани вивчення ПД.  

 2. Надання методичної допомоги :   

  - керівникам ЗНЗ щодо  

використання комп’ютерних 

програм в управлінській 

діяльності та в навчально-

виховній роботі; 

- молодим вчителям -

предметникам  щодо проведення 

ДПА в 9, 11 класах. 

 

ІІІ т/м 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 методисти 

 

 

 

  

  

 

Практичні 

рекомендації 

 

 

3. Експериментальна, науково-

дослідницька робота: 

Опрацювання матеріалів 

науково-дослідницької роботи в 

експериментальних навчальних 

закладах Всеукраїнського та 

регіонального рівня. 

Протягом 

місяця 

І.Тищук Інформації.  

4. Проведення групових форм 

методичної роботи (згідно з 

графіком). 

Протягом 

місяця. 

Методисти.  Плани роботи.  

ІV. Інформаційно-методична діяльність 

1. Відбір методичних матеріалів з 

досвіду роботи закладів освіти 

для публікацій у педагогічних 

виданнях. 

Протягом 

місяця. 

Методисти   Матеріали досвіду.  

2. Поновлення банку ПД. Протягом 

місяця. 

Методисти   Банк даних.  

V. Організація та проведення представницьких, масових заходів 

1. 

 

Районний етап олімпіади «Юне 

обдарування». 

І\/ т/м В.Бандура Наказ.   

2. Районний конкурс юних 

екскурсоводів-краєзнавців та 

науково-практичних робіт. 

05-06.03.2015 В. Сорочук Наказ.  

3. Районний конкурс колективів 

екологічної просвіти 

20.03.2015 О.Марчук Наказ.  

4. Районний конкурс драматичних 

та лялькових театрів. 

ІІ-ІІІ т/м Т.Дячук План заходів.  

5. Районний конкурс «Воскресни, 

писанко». 

ІУ т/м Т.Дячук  Звіт.  

6. Місячник захисту первоцвітів. Протягом 

місяця 

 О.Марчук, 

керівники ЗНЗ 

Плани заходів.  

 

 

7. Конкурс дослідницького 

проектування та винахідництва 

До 01.04.2015 О.Марчук План.  

8. Районні змагання юних 

ботаніків-рослинників «Молоді 

господарі землі». 

ІІІ т/м О.Марчук Звіт  

9 Районні  змагання юних 

квітникарів-аранжувальників 

«Квіткова райдуга». 

І\/ т/м О.Марчук Звіт   

10 Районні змагання з настільного 

тенісу 

ІІІ т/м О.Сірко Наказ  

11 Фестиваль «Молодь обирає 

здоров’я»  

ІІІ т/м В.Сорочук Наказ  

12 Всеукраїнський конкурс 

дитячого малюнка «Зоологічна 

галерея» 

ІІ т/м О.Марчук Звіт  

13 Всеукраїнська акція учнівської 

молоді «День зустрічі птахів» 

ІІІ т/м О.Марчук Звіт  
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14 Підготовка до обласного збору 

учнівських лісництв «Майбутнє 

лісу в твоїх руках» 

до 30.03.2015 О.Марчук програма  

 

КВІТЕНЬ 

 
№ 

з/п 

Технології та форми 

організації методичної роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні Інформаційне 

забезпечення 

Примітка 

І. Організаційно – методичне забезпечення 

1. Поновлення банку даних 

«Обдарованість». 

І-ІІ т/м М.Сапальчук 

 

Банк даних.  

2. Формування замовлення 

РОІППО на проходження 

педагогами району курсів 

підвищення кваліфікації у 2015 

році 

ІІ-ІІІ т/м В.Гупалюк Замовлення.  

3. Участь у роботі районної 

атестаційної комісії. 

До 20.04.2015 методисти   Інформації.  

4. Узагальнення матеріалів 

педагогічного досвіду. 

ІУ т/м Методисти   Матеріали досвіду.  

ІІ. Управління системою навчально-виховної та методичної роботи 

1. Взяти участь в колегії відділу 

освіти: 

1 Про стан навчання та рівень 

навчальних досягнень учнів із 

світової літератури та російської 

мови. 

2. Про хід виконання рішення 

колегії  від 29.04.2014р. Про 

стан формування ціннісного 

ставлення  особистості до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного краю 

в рамках Програми 

національного виховання 

учнівської молоді Гощанщини 

на 2008-2020рр. 

3. Про хід виконання рішення 

колегії  від 29.04.2014р  «Про 

стан виконання Типового 

положення про атестацію 

педагогічних працівників, 

затвердженого наказом МОН 

України від 06.10.2010 № 930, у 

навчальних закладах району». 

  
 

 

27.04.2015 р  

 

В.Сорочук 

 

 

 

В.Сорочук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Гупалюк 

Інформації  

2. Нарада при завідувачу КУ 

«РМК» : 

- Про формування  замовлень на 

курси  підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

закладів освіти району на 2016  

рік 

  

 

 

І т/м 

 

 

 В.Гупалюк  

 

 

Інформації. 

 

3. Засідання районної ПМПК. 08.04.2015 

22.04.2015 

І.Тищук Рішення ПМПК.  

4 Участь в атестаційній експертизі 

Майківського НВК «ДНЗ-ЗОШ 

ІІ т/м Працівники 

відділу освіти, 

Довідки.  
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І-ІІ ст..» методисти. 

5 Вивчити та проаналізувати : 

- стан навчання та рівень 

навчальних досягнень учнів із 

світової літератури та російської 

мови; 

- стан формування ціннісного 

ставлення  особистості до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного краю 

в рамках Програми 

національного виховання 

учнівської молоді Гощанщини 

на 2008-2020рр. 

- стан виконання Типового 

положення про атестацію 

педагогічних працівників, 

затвердженого наказом МОН 

України від 06.10.2010 № 930, у 

навчальних закладах району»; 

- моніторингові дослідження 

умов упровадження 

інклюзивного навчання. 

Протягом 

місяця 

 

В.Сорочук 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

В.Гупалюк 

 

 

Довідки, інформації. 

 

 

6. Підготувати і видати накази: 

 - Про проведення тижня  

збереження підручників в ЗНЗ 

району 

- Про проведення районних 

змагань з легкоатлетичного 

кросу серед ЗОШ району в залік 

Спартакіади школярів. 

- Про проведення районного 

огляду-конкурсу «Юний 

рятувальник». 

- Про результати атестації 

педагогічних   працівників 

закладів освіти. 

- Про підсумки районної 

олімпіади «Юне обдарування». 

- Про проведення районного 

конкурсу правової освіти  та 

виховання. 

 - Про проведення навчально-

польових зборів з юнаками ЗНЗ 

району. 

 

 

 

І\/ т/м 

 

 

І т/м 

 

 

 

ІІІ т/м 

 

 

І\/ т/м 

 

 

І т/м 

 

І т/м 

 

 

 ІІ т/м 

 

 

Т.Дячук 

бібліотекарі. 

 

О. Сірко 

 

 

 

О.Марчук   

 

 

В.Гупалюк 

 

 

В.Бандура  

 

 

В.Сорочук 

 

О.Сірко 

 

 

Накази. 

 

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення 

1. Надання методичної допомоги :  

- керівникам ЗНЗ з питань 

узагальнення педагогічного 

досвіду вчителів. 

 

Протягом 

місяця. 

 

Методисти 

РМК 

 

  

 

Практичні 

рекомендації. 

 

 

2. Рецензування методичних 

матеріалів, підготовлених 

учителями ЗНЗ. 

ІУ т/м Методисти 

РМК 

Практичні 

рекомендації. 

 

3. Проведення групових форм  

методичної роботи (згідно 

графіка). 

Протягом 

місяця. 

Методисти. Плани роботи.  

ІV. Інформаційно-методична діяльність 

1. Відбір  методичних матеріалів з 

досвіду роботи закладів освіти 

Протягом 

місяця. 

Методисти 

РМК. 

Матеріали досвіду.  
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для публікації в педагогічних 

виданнях. 

2. Аналіз стану забезпечення 

підручниками учнів ЗНЗ району 

за 2014-2015 н .р. 

Протягом 

місяця. 

І.Приходько   Довідка.  

V. Організація та проведення представницьких, масових заходів 

1. Двомісячник «Співучасть у долі  

дитини». 

Протягом 

місяця 
В. Сорочук  

 

План заходів.  

2. Місячник з благоустрою 

населених пункті до Дня 

Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні. 

Протягом 

місяця. 

 Керівники 

ЗНЗ. 

План заходів.  

3. Районна виставка-конкурс 

образотворчого  та декоративно-

ужиткового мистецтва «Знай і 

люби свій край». 

ІУ т/м Т.Дячук  Наказ.  

4. Районні змагання з 

легкоатлетичного кросу. 

ІІІ т/м О.Сірко   Наказ.  

5. День пам’яті жертв 

Чорнобильської трагедії. 

26.04.2015  Керівники 

ЗНЗ. 

План заходів.  

6. День цивільної оборони в 

закладах освіти. 

ІУ т/м Керівники ЗНЗ. Наказ.  

7. Обласний етап олімпіади «Юне 

обдарування». 

До 30.04.2015 В.Бандура   Заявка на участь.  

8. Всеукраїнський конкурс-

ярмарок юних квітникарів . 

Протягом 

місяця 

 О.Марчук  План заходів.  

9. Районний конкурс матеріалів 

правової освіти і виховання 

До 19.04.2015 В.Сорочук  Наказ. 

 

 

 

10. Участь в районному конкурсі ім. 

І.Ф.Шишка. 

До 10.04.2015 В.Сорочук  План.  

11. Районний конкурс-огляд «Юний 

рятувальник». 

ІІІ т/м О.Марчук Наказ.   

12 Тиждень збереження 

підручників в ЗНЗ району. 

ІІІ т/м Т.Дячук Наказ.   

13. Районні та обласні змагання з 

легкоатлетичного кросу в залік 

Спартакіади школярів 

І\/ т/м О.Сірко Наказ   

 

14. Фестиваль хореографічних 

колективів «Веселі закаблуки» 

ІІІ т/м Т.Дячук Звіт  

15. Фестиваль вокально-хорового 

мистецтва «Поліський краю 

дорогий» 

І\/ т/м Т.Дячук Звіт  

16.  Участь у Всеукраїнських 

конкурсах і акціях: юних 

квітникарів, «Посади дерево та 

збережи його», «Мій голос я 

віддаю на захист природи» 

до 25.04.2015 Марчук Звіти  

17. Всеукраїнський конкурс 

експериментально-

дослідницьких робіт з 

природознавства та біології 

Протягом 

місяця 

О.Марчук Звіт  

18 Вшанування Дня пам’яті жертв 

Чорнобильської катастрофи 

26.04.2015 А.Демченко звіт  

19 Районний фестиваль екологічної 

творчості молоді «Свіжий вітер» 

до 25.04.2015 О.Марчук звіт  

20 Всеукраїнський конкурс з 

квітникарства та ландшафтного 

дизайну «Квітуча Україна» 

до 25.04.2015 О.Марчук звіт  
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ТРАВЕНЬ 

 
№ 

з/п 

Технології та форми 

організації методичної роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні Інформаційне 

забезпечення 

Примітка 

І. Організаційно – методичне забезпечення 

1. Передплата періодичних видань 

на ІІ півріччя 2015р. 

І-ІІІ т/м З. Дорошкевич  Заявка на передплату.  

2. Узагальнення матеріалів 

педагогічного досвіду. 

ІІІ т/м Методисти   Матеріали досвіду.  

3. Узагальнення матеріалів 

методичної роботи з педагогами 

району. 

Протягом 

місяця. 

Методисти   Методичні розробки, 

довідки, рекомендації. 

 

ІІ. Управління системою навчально-виховної та методичної роботи 

1. Участь  у роботі наради 

керівників ЗНЗ: 

- про організацію оздоровлення 

школярів у літній період 2015 

року; 

- про закінчення 2014-2015 н. р. 

та проведення  ДПА; 

- про підсумки моніторингових 

досліджень умов упровадження 

інклюзивного навчання. 

І\/ т/м  

 

В.Гупалюк 

 

 

методисти, 

головні 

спеціалісти 

І.Тищук 

 

 

Довідка. 

 

 

Наказ.  

 

 

 

2. Нарада із завідувачами ДНЗ: 

1. Про результати вивчення 

стану організації дошкільного 

виховання  в районі. 

2. Про моніторинг 

функціональної готовності 

випускників ДНЗ до навчання в 

школі відповідно до вимог 

Програм 

.3. Про організацію літнього 

відпочинку в дошкільних 

навчальних закладах. 

 

І\/ т/м Т.Дячук Довідка, інформація  

3. Нарада із відповідальними за 

зовнішнє незалежне 

оцінювання та моніторингові 

дослідження: 

- Про особливості проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання в 11 класі у 2014-

2015 навчальному році. 

І т/м Н.Жук Інформація   

4. Вивчити та проаналізувати : 

- роботу навчальних закладів з 

питань завершення навчального 

року, виконання навчальних 

програм; 

- ефективність використання 

варіативної частини навчальних 

планів у 2014-2015 н.р.  

- результати моніторингу рівня 

вихованості школярів; 

 

 

Протягом 

місяця 

 

 

І-ІІІ т/м 

 

 

Протягом 

місяця. 

 

 

методисти 

 

 

 

Методисти   

 

В.Сорочук 

 

Довідка. 

 

 

 

Довідка. 

 

 

Звіт 

 

5. Засідання районної ПМПК. 06.05.2015 

20.05.2015 

І.Тищук  Рішення ПМПК.  
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6. Підготувати і видати накази: 

- Про проведення районних 

туристичних змагань на базі 

лісового масиву «Агатівка». 

- Про участь команди району в 

обласних туристичних 

змаганнях. 

- Про проведення місячника 

родинно-сімейного виховання в 

ЗНЗ району  

- Про проведення районного 

огляду-конкурсу на кращу 

навчально-дослідну земельну 

ділянку. 

- Про підсумки гри-подорожі 

«Котигорошко» в ЗНЗ району. 

 

 

 

І т/м 

 

 

ІІ т/м  

 

 

І т/м 

 

 

ІУ т/м 

 

 

  

ІІІ т/м 

 

  

О.Сірко 

 

 

О.Сірко 

 

 

В.Сорочук 

 

 

О.Марчук   

 

  

 

В.Сорочук 

 

Накази.  

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення 

1. Надання методичної допомоги : 

- заступникам директорів з 

навчально-виховної роботи  із 

питань проведення моніторингу 

методичної роботи та 

діагностики учителів по 

виявленню зон утруднень  у їх 

професійній  діяльності . 

  

 

І т/м 

 

 

 

 

 

 

 Методисти. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Практичні 

рекомендації. 

 

2. Рецензування методичних 

матеріалів, підготовлених 

учителями ЗНЗ. 

ІУ т/м Методисти   Практичні 

рекомендації. 

 

3. Проведення діагностики зон 

утруднень у професійній 

діяльності керівників, педагогів, 

психологів закладів освіти  з 

метою прогнозування 

методичної роботи на наступний 

навчальний рік 

ІІІ –ІУ т/м Методисти , 

заступники 

директорів. 

Анкети. 

Діагностичні 

карти. 

 

4. Проведення групових форм  

методичної роботи (згідно з 

графіком). 

Протягом 

місяця. 

Методисти. План роботи.  

ІV. Інформаційно-методична діяльність 

1. Відбір  методичних матеріалів з 

досвіду роботи закладів освіти 

для публікації в педагогічних 

виданнях. 

Протягом 

місяця. 

Методисти   Матеріали.   

2. Створення та організація 

діяльності постійно діючої 

виставки «Знайомтесь - досвід» 

ІУ т/м  Методисти   Матеріали.  

V. Організація та проведення представницьких, масових  заходів 

1. Місячник родинно-сімейного 

виховання. 

Протягом 

місяця. 

 В.Сорочук  План заходів.  

2.  Районний огляд –конкурс на 

кращу навчально-дослідну 

земельну ділянку. 

 

Протягом 

місяця 

 О.Марчук Наказ.  

3. Районні туристичні змагання 

серед школярів 7-9 класів на базі 

лісового масиву «Агатівка». 

І т/м О.Сірко  План заходів  

4. Відзначення Дня Перемоги. І т/м Керівники ЗНЗ План заходів.  
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5. Відзначення Дня слов’янської 

писемності в ЗНЗ району 

24.05.2015 А.Демченко 

Керівники ЗНЗ  

План заходів.  

6. Районне свято «Творче 

обдарування» 

І т/м В.Бандура 

М.Сапальчук 

Сценарій   

7. Свято останнього дзвінка. ІУ т/м  Керівники ЗНЗ План заходів.  

8. Тиждень безпеки 

життєдіяльності 

06-12.05.2015 О.Марчук  Звіт.  

9. Легкоатлетична естафета серед 

ЗОШ І-ІІІ ст. району 

 О.Сірко Звіт.  

10. Районний етап Всеукраїнського 

огляду-конкурсу збереження 

підручників «Живи, книго!» 

І\/ т/м Т.Дячук Звіт.  

11. Тиждень безпеки 

життєдіяльності дошкільників. 

ІІ т/м Т.Дячук  Наказ.  

12 Участь школярів району в 

обласних змаганнях «Сокіл», 

«Джура», «Зірниця» 

ІІІ т/м О.Сірко Наказ  

 

 

ЧЕРВЕНЬ 

 
№ 

з/п 

Технології та форми 

організації методичної роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні Інформаційне 

забезпечення 

Примітка 

І. Організаційно – методичне забезпечення 

1. Визначення структури, змісту та 

форм методичної роботи з усіма 

педагогічними працівниками на 

2015-2016 н. рік. 

Протягом 

місяця. 

 Методисти. Проект наказу.  

2. Підготовка аналітичних 

підсумкових довідок про стан 

навчання предметів та рівень 

навчальних досягнень учнів у 

ЗНЗ району. 

Протягом 

місяця 

  

Методисти   

Довідки.   

3. Підготовка проекту плану 

роботи  КУ «РМК»  на 2015-

2016 н.р. 

ІІІ-ІУ т/м  В.Бандура Проект плану.  

4. Планування методичної роботи з 

усіма категоріями педагогічних 

працівників. 

ІІ-ІІІ т/ м  Методисти   Проекти планів.  

5. Поповнення даних медіатеки. Протягом 

місяця 

І.Акіліна Диски.  

ІІ. Управління системою навчально-виховної та методичної роботи 

1. Засідання науково-методичної 

ради  КУ «РМК»: 

- Про затвердження   

педагогічного досвіду 

педагогічних працівників 

району. 

- Звіти районних та шкільних 

творчих груп про розробку 

рекомендацій щодо шляхів 

формування ключових та 

предметних компетентностей 

учнів, реалізації 

компетентнісного та 

діяльнісного підходів..; 

- Звіт методистів про роботу в 

2014-2015 н.р. 

 

 

ІУ т/м 

 

  

Методисти   

 

 

  

В.Бандура 

 

 

  

 

 

  

Матеріали досвіду. 

 

 

Інформація.  

 

 

2. Вивчити та проаналізувати: 

- стан ведення шкільної 

Протягом 

місяця. 

Працівники 

відділу освіти. 

Інформація. 
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документації у закладах освіти; 

- стан роботи пришкільних 

таборів;  

- рівень проведення ДПА в ЗНЗ 

району. 

 

І-ІІІ т/м 

 

І-ІІ т/м 

 

В.Гупалюк  

 

Працівники 

відділу освіти 

 

Довідка. 

 

Довідки. 

3. Опрацювання проектів робочих 

навчальних планів ЗНЗ на 2015-

2016 н.р. 

ІІІ-ІУ т/м Г.Гончарова Практичні 

рекомендації. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати і видати накази:  

- Про підсумки проведення 

навчально-польових зборів. 

- Про впровадження в практику 

роботи педагогічного досвіду 

педагогічних працівників 

району. 

    

 

 

ІІІ т/м 

І\/ т/м 

 

 

 

 

 

О. Сірко 

В.Бандура 

Накази.  

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення 

1. Надання методичної допомоги 

керівникам ЗНЗ у складанні 

робочих навчальних планів на 

2014-2015н.р. 

Протягом 

місяця. 

методисти 

РМК. 

Методичні 

рекомендації. 

 

ІV. Інформаційно-методична діяльність 

1. Відбір методичних матеріалів з 

досвіду роботи закладів освіти 

для  публікації в педагогічних 

виданнях. 

Протягом 

місяця. 

Методисти 

РМК 

Матеріали.  

V. Організація та проведення представницьких, масових  заходів 

1. Районний кошовий збір ДГО 

«Козаченьки» на базі летовища 

с. Воронів 

І т/м В.Сорочук  Наказ.  

2. Відзначення Дня Конституції. 28.06.2015 Керівники 

шкіл.  

План заходів.  

3 Всеукраїнський збір-змагання 

«Школа безпеки» 

 О.Марчук Наказ  
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Додаток  

до плану роботи КУ 

 «Гощанський райметодкабінет»  

на 2014-2015 н.р. 
    Графік 

групових форм науково-методичної роботи 

 

№ 

з/п 

               Зміст роботи Відповіда-

льні 

Від-

мітка 

 Серпень   

1 Секційні засідання районних методичних об'єднань Методисти  

 Вересень   

1 Засідання семінару керівників шкільних методичних підрозділів 

вчителів-предметників і вчителів початкових класів. 

Бандура 

 

 

2 Засідання творчих груп на базі РМК: 

- вчителів курсу «Людина і світ» на базі Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

   

 

Демченко 

  

 

 Жовтень   

1 Проблемний семінар: 

- вчителів 3 класів на базі КУ «РМК» 

- вчителів предмета «Інформатика, 2-3 кл». 

 

Бандура 

Жук 

 

2 Семінари- практикуми: 

- директорів на базі Малинівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.» і 

Дроздівського НВК «ДНЗ- ЗОШ І-ІІ ст».; 

-  вчителів музичного мистецтва на базі КУ « РМК» 

-  вчителів економіки на базі Гощанської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- практичних психологів та соціальних педагогів на базі Симонівської 

ЗОШ І-ІІІ ст.. 

- завідувачів шкільними музеями на базі КУ «РМК» 

  

Гончарова 

 

Дячук 

Марчук 

Сапальчук 

 

Сорочук 

 

 3   Обласна творча група вчителів хімії на базі Гощанської районної 

гімназії 

Марчук  

4 Засідання ШМВ: 

- новопризначеного керівника та резерву керівних кадрів «Мій шанс» на 

базі Синівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- новопризначеного заступника з виховної роботи на базі Гощанської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

- вчителів іноземних мов на базі КУ «РМК» 

- школи професійної адаптації молодих і малодосвідчених учителів  

природничого циклу на базі КУ « РМК»; 

- школи професійної адаптації молодих і малодосвідчених учителів  

суспільно-гуманітарного циклу на базі КУ « РМК»; 

- практичних психологів і соціальних педагогів на базі Гощанської 

гімназії; 

- вчителів фізкультури на базі Гощанської гімназії. 

   

 

Бандура 

  

Сорочук 

 

Демченко 

 Марчук 

 

Демченко 

 

Сапальчук 

 

Сірко 

 

5 Виїзні семінари: 

- вчителів біології 

  

Марчук 

 

6 Засідання базових  шкіл: 

- з питань туристсько-краєзнавчої роботи (Бугринський НВК)  

- з питань превентивного виховання ( Гощанська ЗОШ І-ІІІ ст). 

 

Сорочук  

 

7 Засідання творчого об'єднання вчителів хімії «Плеяда» на базі КУ 

«РМК» 

Марчук  

8 Засідання творчої групи: 

-  вихователів ДНЗ на базі КУ « РМК» 

- вчителів   математики на базі КУ « РМК»; 

- вчителів фізики на базі КУ « РМК» 

- вчителів початкових класів  на базі КУ « РМК»; 

- вчителів біології на базі КУ « РМК»; 

 

Дячук 

Акіліна 

  

Бандура 

Марчук 
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- вчителів інформатики на базі КУ « РМК»; 

- вчителів світової л-ри на базі КУ « РМК»; 

- заступників директорів з виховної роботи на базі КУ « РМК». 

  

Жук 

Сорочук 

 Листопад    

1 Засідання МО вчителів захисту Вітчизни  на базі Воскодавського НВК. Сірко   

2 Проблемні семінари: 

- вчителів інформатики, 5-6 кл. на базі КУ «РМК». 

-  вчителів німецької  мови на базі Русивельської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Жук 

 Демченко 

 

3 Семінари-практикуми: 

- вчителів математики на базі Вільгірської ЗОШ І-ІІ ст. 

- вчителів фізики на базі Іллінського НВК; 

- шкільних бібліотекарів на базі Томахівського НВК; 

- вихователів ДНЗ з короткотривалим перебуванням дітей на базі КУ 

«РМК»;   

- вчителів географії на базі Симонівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

   . 

  

Акіліна  

 

Дячук 

 

 

Марчук 

 

4 Засідання творчих груп: 

- вчителів економіки та ІКТ на базі КУ « РМК» 

 - практичних психологів та соціальних педагогів на базі Гощанської 

ЗОШ І –ІІІ ст. 

 

Марчук 

Жук 

Сапальчук 

 

5 Засідання ШМВ: 

- вчителів початкових класів на базі Річицького НВК. 

  

 

 Бандура   

 

6 Засідання базових шкіл: 

- з проблем виховної роботи (Воскодавський НВК) 

- з проблем козацького виховання (Садівська ЗОШ І-ІІІ ст.); 

- з проблем управлінської діяльності (районна гімназія); 

- з проблем виховної роботи (Симонівська ЗОШ І-ІІІ ст) 

 

Сорочук 

 

Бандура  

 Сорочук 

 

7 Засідання ШПД: 

- вчителів географії і основ здоров'я на базі Мнишинського НВК. 

 

 Марчук  

 

8 Засідання Клубу педагогів основ здоров'я «Творча скарбничка» на базі 

КУ « РМК» 

 Марчук  

9 Тренінг практичних психологів і соціальних педагогів на базі КУ 

«РМК» 

Сапальчук  

10 Районний етап конкурсу «Учитель року»: 

- правознавсто – Бабинська ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- образотворче мистецтво - Тучинська ЗОШ І-ІІІ ст; 

- українська мова і л-ра - Горбаківський НВК; 

- хімія – Гощанська гімназія; 

- класний керівник – Гощанська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Демченко 

Дячук 

Демченко 

Марчук 

Сорочук  

  

 

 Грудень   

1 Проблемні семінари: 

- вчителів укр. літератури на базі Гощанської ЗОШ І-ІІІ ст.  

 

Демченко 

 

2 Семінари-практикуми: 

- вчителів, які навчають дітей з особливими фізичними та 

психофізичними потребами  на базі Бочаницької ЗОШ І-ІІІ ст.. 

- вчителів християнської етики на базі Воскодавської ЗОШ І-ІІІ ст..; 

- заступників директорів з навчально-виховної роботи на базі 

Красносільської ЗОШ І-ІІ ст. 

- вчителів художньої культури на базі КУ « РМК»; 

- вчителів основ здоров'я на базі Посягвівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- вчителів англійської мови на базі Вільгірського НВК; 

- вихователів ГПД на базі Гощанської гімназії; 

- вчителів світової літератури на базі Томахівського НВК; 

- педагогів-організаторів на базі КУ «РМК». 

 

Тищук  

Бандура 

 

 

 

Дячук 

Марчук 

Демченко 

Сапальчук 

Сорочук 

 

  

 

3 Засідання МО: 

- вчителів фізкультури на базі Горбаківського НВК 

 

 Сірко 

 

4 Засідання ШМВ: 

 - ШПАМВ природничих предметів на базі Дорогобузької  ЗОШ І-ІІ ст. 

 

Марчук  
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5  Засідання ШПМ: 

- вчителів біології і хімії на базі Андрусіївського НВК. 

 

 Марчук 

 

6 Засідання ШММ вчителів математики на базі КУ « РМК» Акіліна  

7 Засідання творчої групи: 

- вчителівтрудового навчання на базі КУ « РМК». 

 

Сірко 

 

8 Засідання ШПД: 

- вчителів інформатики на базі Іллінського НВК 

Жук  

 Січень   

1 Засідання МО на базі КУ « РМК»: 

- вчителів фізики; 

- вчителів біології та хімії; 

- вчителів географії та економіки; 

- вчителів основ здоров'я; 

-вчителів інформатики; 

- вчителів трудового навчання на базі Гощанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Методисти  

2 Засідання проблемних семінарів 

-  вчителів 1 класів на базі КУ « РМК»; 

- вчителів 2 класів на базі КУ « РМК»; 

- вчителів комбінованих класів на базі КУ « РМК» 

 

Бандура 

 

3 Семінари-практикуми: 

- вчителів української мови та л-ри на базі Бочаницької ЗОш І-ІІІ ст 

- керівників шкільних МО на базі Садівського НВК   

 

Демченко 

Бандура 

 

4 Засідання творчих  груп на базі КУ «РМК»: 

- вчителів біології; 

- вихователів ДНЗ; 

- вчителів світової літератури; 

- заступників з виховної роботи; 

- вчителів   економіки та ІКТ; 

- вчителів інформатики на базі Горбаківського НВК; 

- вчителів курсу «Людина і світ» на базі Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- практичних психологів та соціальних педагогів на базі Гощанської 

ЗОШ І –ІІІ ст.. 

методисти 

  

 

5 Майстер-клас вчителя біології Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст. Лавренчука П. Марчук   

6 Засідання творчого об'єднання вчителів хімії «Плеяда» на базі КУ 

«РМК» 

Марчук   

7 Заняття ШМВ: 

-  вчителів іноземних мов на базі КУ «РМК» 

- новопризначеного заступника з виховної роботи на базі Гощанської 

ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- школи професійної адаптації молодих і малодосвідчених учителів  

суспільно-гуманітарного циклу на базі КУ « РМК». 

  

Демченко 

Сорочук 

 

Демченко 

 

 Лютий    

1 Проблемний семінар: 

- вчителів німецької мови на базі Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст.  

 

 Демченко 

 

2 Семінари-практикуми: 

- вчителів художньої культури на базі Синівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- музичних керівників ДНЗ на базі Бабинського ДНЗ; 

- практичних психологів і соціальних педагогів на базі КУ «РМК»; 

- вчителів природознавства на базі Бочаницької ЗОШ І-ІІІ ст.. 

 

 Дячук  

 

Сапальчук 

Марчук 

 

3 Заняття ШМВ: 

- практичних психологів та соціальних педагогів на базі Гощанської 

ЗОШ І-ІІІ ст..; 

- професійної адаптації молодих учителів природничого циклу на базі 

Рясницького  НВК. 

  

Сапальчук 

 

Марчук 

 

4 Заняття ШПД: 

- вчителів початкових класів на базі Малинівського НВК; 

- вчителів географії та основ здоров'я на базі Мнишинського НВК; 

- вчителів інформатики на базі Андрусіївського НВК 

        

 

 Бандура 

Марчук 

Жук 

  

 

5 Засідання творчої групи: 

- вчителів   фізики  на базі Гощанської  ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Акіліна 
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6 Засідання базової школи: 

 - з питань управлінської діяльності (районна гімназія); 

 

Бандура 

 

7 Районна школа для вчителів, що атестуються у 2015 році (по  ІКТ) Жук  

 Березень    

1 Засідання МО: 

-вчителів іноземних мов на базі Гощанської гімназії 

- вчителів технічної праці на базі Бочаницької ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Демченко  

Сірко 

 

2  Проблемні семінари: 

- вихователів ДНЗ на базі КУ « РМК»; 

- вчителів інформатики, що викладають у 5-6 класі, на базі 

Красносільської  ЗОШ І-ІІ ст. 

 

 Дячук 

 

Жук 

 

3 Семінари-практикуми: 

- директорів ЗНЗ на базі Русивельської ЗОШ І-ІІІ ст.  і Майківського 

НВК; 

- вчителів математики на базі КУ « РМК»; 

- вчителів, які навчають дітей з особливими фізичними та 

психофізичними потребами на базі Іллінського НВК;   

- вчителів 4 класів на базі Федорівської ЗОШ І-ІІ ст..; 

- вчителів музичного мистецтва на базі Рясницького НВК 

- медичних сестер ДНЗ на базі Бугринського НВК; 

- вчителів біології на базі Русивельської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- вчителів англійської мови на базі КУ «РМК»; 

- педагогів-організаторів на базі Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Гончарова 

  

Акіліна 

Тищук 

 

Бандура 

Дячук  

 

Марчук 

Демченко 

Сорочук 

 

4 Засідання базової школи: 

  - з проблем  виховання (Воскодавський НВК) 

- з проблем виховання (Гощанська ЗОШ І-ІІІ ст.) 

 

 Сорочук  

 

5 Засідання ШПМ вчителів біології та хімії на базі Томахівського НВК Марчук  

6 Заняття ШМВ: 

- новопризначеного керівника   на базі Горбаківського НВК.; 

- школи професійної адаптації молодих і малодосвідчених учителів  

суспільно-гуманітарного циклу на базі КУ « РМК»; 

- вчителів іноземних мов на базі КУ «РМК» 

-  практичних психологів та соціальних педагогів на базі Бугринського 

НВК 

 

Бандура 

Демченко 

 

 

Сапальчук  

 

7  Засідання Клубу педагогів основ здоров'я «Творча скарбничка» на базі 

КУ «РМК» 

Марчук  

8 Засідання творчих груп: 

- практичних психологів та соціальних педагогів на базі Гощанської 

ЗОШ І –ІІІ ст.; 

  

Сапальчук 

 

 

9 Засідання ШММ вчителів математики на базі КУ « РМК» Акіліна  

 Квітень   

 1.  Засідання МО: 

- вчителів математики на базі КУ « РМК» 

- вчителів фізкультури на базі Бочаницької ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

 

Акіліна 

Сірко 

 

2 Проблемний семінар: 

- вихователів ДНЗ на базі Посягвівського ДНЗ; 

- вчителів предмета «Інформатика, 2-3 клас» на базі Синівської ЗОШ І-

ІІІ ст. 

 

Дячук 

Жук 

 

3 Семінари-практикуми: 

- вчителів фізики на базі Мнишинського НВК; 

- заступників директорів з навчально-виховної роботи на базі 

Липківського НВК; 

 - вчителів образотворчого мистецтва  на базі КУ «РМК».; 

- вчителів основ здоров’я  на базі Синівської ЗОШ І-ІІІ ст..; 

- вчителів економіки на базі Малятинського НВК; 

- вихователів ГПД на базі Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст.. 

 

Акіліна 

Бандура     

 

Дячук 

Марчук 

 

Сапальчук  

 

4 Засідання творчих груп: 

- вчителів математики на базі КУ « РМК»; 

- вчителів курсу «Людина і світ» на базі Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- практичних психологів та соціальних педагогів на базі Гощанської 

ЗОШ І –ІІІ ст.; 

 

Акіліна 

Демченко 

Сапальчук 
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- заступників з виховної роботи на базі КУ « РМК»; 

- вчителів трудового навчання на базі КУ « РМК». 

Сорочук 

Сірко 

5 Засідання ШМВ: 

- вчителів початкових класів на базі Дмитрівського НВК; 

- ШПА вчителів природничих дисциплін на базі Бугринського НВК.; 

- вчителів фізкультури на базі Бугринського НВК. 

 

Бандура 

 Марчук 

Сірко 

 

6 Майстер-клас вчителя історії Посягвівської ЗОШ І-ІІІ ст Мельничука 

А.Г. 

Демченко  

7  Заняття базової школи: 

- із проблем здорового способу життя на базі Симонівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Сорочук  

 

8 Виїзний семінар завідувачів шкільними музеями у м. Рівне Сорочук  

 Травень   

1 Засідання МО: 

- вчителів початкових класів на базі КУ « РМК» 

- вчителів української мови та літератури на базі Гощанської гімназії; 

- вчителів суспільних дисциплін на базі Гощанської гімназії; 

- вчителів світової літератури на базі КУ «РМК»; 

- вчителів захисту Вітчизни на базі Курозванівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

методисти 

  

 

 

2 Проблемні семінари: 

- вчителів комбінованих класів на базі Вовкошівського НВК; 

- вчителів укр. літератури на базі Гощанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Бандура 

Демченко 

 

3 Семінари-практикуми: 

 - вчителів 4-их класів на базі КУ « РМК»; 

- вихователів ДНЗ з короткотривалим перебуванням дітей на базі 

Садівського НВК; 

- директорів пришкільних оздоровчих таборів на базі КУ « РМК». 

 

 Бандура 

 Дячук 

 

Сорочук 

 

4 Засідання творчих груп на базі КУ «РМК»: 

- вчителів біології 

 

 

Марчук 

 

5 Засідання базових шкіл: 

- з проблем козацького виховання (Садівська ЗОШ І-ІІІ ст); 

- з проблем краєзнавчого туризму (Бугринський НВК). 

 

Сорочук 

 

 

6 Заняття ШПД: 

- вчителів географії, основ здоров'я на базі Мнишинського НВК..  

 

 Марчук 

 

7 Засідання ШПМ вчителів біології та хімії на базі Жаврівської ЗОШ І-ІІ 

ст. 

Марчук  

8 Виїзні семінари: 

-  вчителів географії в м.Луцьк; 

- вчителів суспільних дисциплін  в м. Луцьк; 

- вчителів світової літератури у Львівську область; 

- заступників директорів з виховної роботи у Львівську область 

 

Марчук 

Демченко 

Сорочук 

 

 Червень   

1. Засідання МО: 

- вихователів ДНЗ на базі КУ « РМК»; 

- практичних психологів та соціальних педагогів  на базі КУ «РМК» 

- вихователів ГПД на базі КУ «РМК» 

 

Дячук 

Сапальчук 

 

2 Засідання творчих груп на базі КУ « РМК»: 

- вчителів початкових класів ; 

- вихователів ДНЗ; 

- вчителів економіки та ІКТ; 

- вчителів інформатики. 

 

Бандура 

Дячук 

Марчук 

Жук 

 

3. Засідання об'єднання вчителів хімії «Плеяда» на базі КУ «РМК». Марчук  

4. Засідання педагогічного клубу вчителів основ здоров'я «Творча 

скарбничка» на базі КУ «РМК».. 

Марчук   

5. Виїзний семінар директорів ЗНЗ. Гончарова 

Бандура  

 

6 Засідання ШПД  

- вчителів початкових класів на базі КУ « РМК» 

 

Бандура 

 

 

 

 


