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Вступ 
 

      Методичний кабінет (МК) є структурним підрозділом відділу освіти 

виконавчого комітету Глобинської міської ради   та здійснює науково-

методичне  забезпечення  системи  загальної  середньої  та дошкільної    

освіти;   організовує   науково-методичну   роботу, підвищує   

кваліфікацію,   професійний    рівень    педагогічних працівників 

загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів ОТГ  і  сприяє 

розвитку    творчої ініціативи педагогів у міжкурсовий період. 

        У своїй діяльності МК керується Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», іншими законами та урядовими рішеннями в 

галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки 

України, органів виконавчої влади, начальника відділу освіти. 

Основними  завданнями  діяльності методкабінету є: 

 - створення   умов  розвитку  педагогічної  майстерності, творчої 

ініціативи педагогічних працівників,  удосконалення форм і методів  

підвищення їх кваліфікації,  в тому числі з використанням дистан-

ційних форм навчання; 

- координація   діяльності   методичних   кабінетів   при навчальних  

закладах,    методичних об'єднань ОТГ   і   методичних   об'єднань при 

навчальних закладах; 

- моніторинг  якості  загальної  середньої освіти,  рівня навчальних 

досягнень учнів,  у тому числі тих,  що  навчаються  за альтернативними   

підручниками   і   навчальними  посібниками,  їх 

відповідності Державним  стандартам; моніторинг  умов  забезпечення 

психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів; 

- моніторинг  стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного 

віку,  набуття ними життєвого  досвіду  та  вироблення вмінь   і  

навичок,  необхідних  для  подальшого  навчання;  стану організації 

педагогічного процесу і  науково-методичної  роботи  в цих закладах; 

- здійснення  організації  апробації  та   моніторингових досліджень 

навчально-методичного  забезпечення дошкільної освіти, підручників, 

навчальних посібників та іншої навчальної літератури для 

загальноосвітніх навчальних закладів; 
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- вивчення  потреб  і надання практичної допомоги молодим спе-

ціалістам та іншим педагогічним працівникам,  у  тому  числі  в період  

підготовки  їх до атестації;  участь у роботі атестаційних комісій,  

надання на звернення відділу освіти оцінки якості  навчально-виховної  

роботи  педагогічних  працівників,  що атестуються; 

- організація  і  науково-методичне забезпечення роботи з резервом 

працівників керівних  кадрів закладів освіти ОТГ ; 

- впровадження сучасних  освітніх  систем  і  технологій, інтерактивних 

методів організації навчання і виховання; 

- проведення I етапу Всеукраїнського  конкурсу  "Учитель року", інших 

фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання  

переможцям  допомоги  щодо  підготовки  їх  до  участі  в наступних 

етапах змагань; 

- участь у проведенні олімпіад з  базових  дисциплін, конкурсів-

захистів  науково-дослідницьких  робіт,  турнірів  тощо; організація 

підготовки команд та окремих  учнів  до  участі  їх  у наступних етапах 

змагань; 

- організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та 

використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-

виховному процесі та діяльності  навчальних закладів; 

- вивчення,  узагальнення та впровадження в  педагогічну практику  

досвіду  використання інноваційних технологій і сучасних форм 

організації навчально-виховного процесу; 

- формування  електронної бази даних щодо перспективного 

педагогічного  досвіду  та  інноваційної  діяльності  педагогічних 

колективів    і    окремих працівників,    створення   сучасних науково-

методичних  матеріалів,  фондів  навчальної,   довідкової, методичної,  

психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та 

іншої літератури і періодичних педагогічних видань; 

- проведення  масових заходів,  спрямованих на поширення інформації  

щодо   дослідно-експериментальної,   науково-пошукової  роботи  та  

інноваційної  діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних 

працівників; 
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- висвітлення  в засобах масової інформації інноваційної діяльності  

педагогічних  колективів   та   окремих   педагогічних працівників і 

проблем розвитку освіти в ОТГ. 

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНО - КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

I.1. Структура  методичного кабінету 
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по початковій освіті 
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культури 

Методист 

по 
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Методист 

по атестації і кадрах 
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по предметах 

гуманітарного циклу 
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з виховної роботи 
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фізико – математичного  
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I.2. Наради при завідуючому МК 

№ 

п/п 
Т

ер
м

ін
  Теми нарад  Відпові-

дальний 

1.  

  
  

  
  

 

С
ер

п
ен

ь 

 

Про забезпечення методичного супроводу роботи 

початкової та основної школи  за новими Державними 

стандартами  

Надтока С.В. 

2.  

В
ер

ес
ен

ь 

Організація колективних, групових та 

індивідуальних форм методичної роботи з 

педпрацівниками  ОТГ  у 2016-2017 н.р. 

Надтока 

С.В. 

Національно-патріотичне виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах ОТГ 

Довбня 

О.С. 

3.  

Ж
о
в
те

н
ь
 

Про підготовку до проведення атестації 

педпрацівників закладів освіти у 2017 р. 

Шутько 

Л.І. 

Про формування списків педпрацівників закладів 

освіти на проходження курсів підвищення 

кваліфікації у 2017 р. 

Шутько 

Л.І. 

4.  

Л
и

ст
о

п
ад

 

Про організацію та проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та І етапу 

конкурсу захисту учнівських наукових робіт 

учнів-членів МАН у 2016-2017 н.р. 

  Надтока      

      С.В. 

 

Про проведену роботу щодо залучення учнів ЗНЗ  

до участі у Міжнародних та Всеукраїнських 

конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», 

«Соняшник». 

Надтока 

С.В. 

5 

Г
р
у
д

ен
ь 

Про підготовку та проведення районного етапу 

конкурсу педагогічної майстерності «Учитель 

року - 2017» 

Надтока 

С.В. 

Звіт про висвітлення роботи МК за І півріччя  на 

сайті МК  

Методисти 

МК 
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5.  

С
іч

ен
ь 

Про проведення та підсумки  виставки-огляду 

«Творчі сходинки освітян - 2017» 

Надтока 

С.В. 

6.  

  
  

  
  

 

Л
ю

ти
й

 Про підсумки виконання концепції розвитку 

психологічної служби в ОТГ 

Ковнір Н.  

7.  

Б
ер

ез
ен

ь 

Про результати участі команди ОТГ  в обласних 

предметних олімпіадах 

Надтока 

С.В. 

Про формування художньо-естетичних смаків 

школярів та залучення учнівської молоді до 

гурткової роботи 

Довбня 

О.С. 

8.  

К
в
іт

ен
ь
 

Про підсумки вивчення результативності 

діяльності педагогічних працівників, які 

атестуються у 2017 році  атестаційною комісією 

ОТГ 

Шутько 

Л.І., 

методисти 

МК 

Про результати проведення моніторингу стану 

викладання навчальних предметів у ЗНЗ 2016-

2017 н.р. 

Методисти 

МК 

9.  

Т
р
ав

ен
ь
 

Про забезпечення методичного супроводу 

закінчення 2016-2017 навчального року; 

Надтока 

С.В. 

Про методичне забезпечення діяльності 

організаторів літнього оздоровлення дітей 

 

Довбня 

О.С. 

10.  

Ч
ер

в
ен

ь
 

Про визначення напрямків роботи МК на 

наступний навчальний рік 

 

Надтока 

С.В. 

Про забезпечення методичного супроводу початку 

нового навчального року. 

 

Надтока 

С.В. 
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І.3. Засідання методичної ради 

№ 

засі- 

дан-

ня Т
ер

м
ін

 

Питання для розгляду Відпові- 

дальний 

1. 

В
ер

ес
ен

ь
 

1.Про роботу над загальною науково-

методичною проблемою «Оптимальне 

поєднання основних форм методичної роботи 

як запорука забезпечення компетентнісного 

підходу до організації навчально-виховного 

процесу та формування у дітей позитивної 

мотивації до навчання» у 2016-2017 н.р. 

Надтока 

С.В. 

2.Презентація плану роботи МК на 2016-2017 

н.р. 

Надтока 

С.В. 

4.Про підготовку до проведення атестації 

педпрацівників закладів освіти району у 2016-

2017 н.р. 

Шутько Л.І. 

5.Про підготовку та проведення  у 2016-2017 

н.р. моніторингу стану викладання 

навчальних предметів у ЗНЗ . 

І семестр: початкові класи ( Опришківська 

ЗОШ І –ІІІ ступенів ) та українська мова  

( Бабичівська ЗОШ І –ІІІ ступенів ) 

ІІ семестр: математика ( Жуківська ЗОШ І –ІІ 

ступенів та зарубіжна література  

( Глобинська ЗОШ І –ІІІ ступенів № 5) 

 

Надтока 

С.В., 

методисти 

МК 

6.Про підготовку до проведення моніторингу 

стану національно-патріотичного виховання 

дітей дошкільного віку у Глобинському ДНЗ 

№ 4 « Зірочка» ( вересень 2016)  

 

Обревко Л.І. 
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7.Про підготовку до проведення моніторингу 

стану розвивального середовища у ДНЗ ОТГ 

(грудень 2016) 

Обревко Л.І. 

2 

Г
р

у
д

ен
ь

 

1.Про підсумки проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських  учнівських олімпіад із 

базових дисциплін та формування команди 

учнів-учасників ІІІ(обласного) етапу олімпіад 

Надтока 

С.В. 

2.Про здійснений моніторинг якості 

викладання та рівня навчальних досягнень 

учнів з технологій(трудове навчання) у 

початкових класах ЗНЗ . 

Коваленко 

Л. 

3.Про здійснений моніторинг якості 

викладання та рівня навчальних досягнень 

учнів із трудового навчання(7-9) та  

креслення(8-9). 

Бабко С.І. 

5.Про залучення кращих педагогів ОТГ до 

створення власних блогів та розміщення 

методичних посібників та презентацій 

педагогічних працівників на сайті МК  

 

Методисти 

МК 

 

6. Про результати проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України у 2016-2017 н.р.   

Надтока 

С.В. 

 

3 

Б
ер

ез
ен

ь
 

1.Про практику роботи вчителів, які 

атестуються і претендують на присвоєння 

вищої кваліфікаційної категорії та педагогічне 

звання (відповідність раніше присвоєним 

категоріям і званням). 

Методисти 

МК 

2. Про результати проведеного моніторингу 

створення розвивального середовища у ДНЗ  

ОТГ 

Обревко Л.І. 
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3. Про  підсумки І  етапу обласного огляду-

конкурсу художньої самодіяльності серед 

учнів загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів «Веселка-2017» 

Довбня О.С. 

4 

Т
р

а
в

ен
ь

 

1.Про підсумки  навчально-методичної роботи 

у ЗНЗ та ДНЗ  ОТГ  за 2016-2017 н.р. 

Надтока 

С.В. 

2. Про підсумки роботи з обдарованими 

учнями у навчально-виховних закладах. (ІІІ і 

ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 

та ІІ і  ІІІ етап конкурсу-захисту наукових 

робіт учнів-членів МАН) 

Надтока 

С.В. 

3.Про здійснений моніторинг якості 

викладання та рівня навчальних досягнень 

учнів з технологій  інформатики у поч.кл. 

Коваленко 

Л.В. 

4.Про здійснений моніторинг якості 

викладання та рівня навчальних досягнень 

учнів з іноземної мови у 9 та 11 кл. 

Шварц Н.Й. 

5.Про здійснений моніторинг якості 

викладання та рівня навчальних досягнень 

учнів з музичного мистецтва  у 5-8 кл. 

Бабко С.І. 

6.Про підсумки огляду web-сайтів ЗНЗ та ДНЗ  

. 

Голушко  

7.Про методичний супровід індивідуального 

навчання та інклюзивної освіти у ЗНЗ . 

Надтока 

С.В. 

8.Про  роботу   МО в ОТГ  , творчих груп у 

2016-2017 н.р.  

Методисти 

МК 

 

9.Про планування роботи МК на наступний 

навчальний рік. 

Надтока 

С.В. 

10.Про підготовку до участі у обласному 

ярмарку педагогічних технологій «Творчі 

сходинки освітян Полтавщини» 

 

Надтока 

С.В. 
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І.4. План підвищення кваліфікації педагогічних працівників МК  
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№ 

п/п ПІБ, посада 

працівника РМК 

Форма 

(курси, 

стажування) 

Місце проходження 

підвищення кваліфікації 

Термін 

 

1.  
Надтока С.В. 

завідуючий МК 
курси 

Університет менеджменту 

освіти НАПН України 

(ЦІППО) 

2017 р. 

2.  
Довбня О.С.  

методист МК  
курси 

Університет менеджменту 

освіти НАПН України 

(ЦІППО) 

2017 р. 

3.  
Обревко Л.І. 

методист МК 
курси 

Університет менеджменту 

освіти НАПН України 

(ЦІППО) 

2017 р. 

4.  
Голушко Г.О.   

методист МК 
курси 

Університет менеджменту 

освіти НАПН України 

(ЦІППО) 

2017 р. 

5.  
Шевченко С. О. 

методист МК 

курси Університет менеджменту 

освіти НАПН України 

(ЦІППО) 

2017 р. 

6.  
Кондратенко 

С.М.  

методист МК 

курси Університет менеджменту 

освіти НАПН України 

(ЦІППО) 

2017 р. 

7.  
Бабко С.І. 

методист МК 

курси Університет менеджменту 

освіти НАПН України 

(ЦІППО) 

2017 р. 

8.  
Ковнір Н.Г. 

методист МК 

курси Університет менеджменту 

освіти НАПН України 

(ЦІППО) 

2017 р. 

9.  
Коваленко Л.В. 

методист МК 

 

курси Університет менеджменту 

освіти НАПН України 

(ЦІППО) 

2017 р. 
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10.  
Шутько Л.І. 

методист МК 

       курси Університет менеджменту 

освіти НАПН України 

(ЦІППО) 

2017 р. 

 

І.5. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми 

установами та    громадськими організаціями в межах України 

№ 

п/п 
Захід Термін 

Місце 

проведення 

Категорі

я  

Відпов

і-

дальні 

 

1. 

Виконання спільних 

заходів з Полтавсь-

ким обласним інсти-

тутом післядиплом-

ної педагогічної 

освіти ім. М.В. 

Остроградського  

Протягом 

року 

Методичний 

кабінет, 

ПОІППО ім. 

М.В.Остроград-

ського 

 

Педагогіч

ні 

працівник

и, учні 

ЗНЗ ОТГ 

Зав. 

МК, 

методис

ти МК 

2. 

Виконання спільних 

заходів з  Полтавсь-

ким національним 

педагогічним уні-

верситетом імені 

В.Г. Короленка (за 

окремим  планом) 

Протягом 

року 

Методичний 

кабінет, 

ПНПУ 

Педагогіч

ні 

працівник

и, учні 

ЗНЗ ОТГ 

 

3. 

Виконання спільних 

заходів з Департа-

ментом освіти і 

науки Полтавської 

облдержадміністра-

ції (за окремим 

планом) 

Протягом 

року 

Методичний 

кабінет, 

ДОН Полтавсь-

кої 

облдержадмініст

рації 

Педагогіч

ні 

працівник

и 

Зав МК, 

методис

ти МК 

4. 
Виконання спільних 

заходів з позашкіль-

ним навчальним 

Протягом 

року 

 

Методичний 

кабінет, 

Педагогіч

ні 

працівник

Надтока 

С.В. 
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закладом Полтавсь-

кої обласної ради 

«Полтавська облас-

на Мала академія 

наук учнівської мо-

лоді» (за окремим 

планом) 

«Полтавська 

обласна Мала 

академія наук 

учнівської 

молоді» 

и, учні 

ЗНЗ ОТГ 

5. 

Виконання спільних 

заходів з Полтавсь-

ким обласним цент-

ром естетичного ви-

ховання учнівської 

молоді (за окремим 

планом) 

Протягом 

року 

 

Методичний 

кабінет , 

Полтавський 

ОЦЕВУМ 

Педагогіч

ні 

працівник

и, учні 

ЗНЗ  

Зав. 

МК, 

методис

ти МК 

6. 

Виконання спільних 

заходів з Полтавсь-

кою обласною 

школою інтернатом 

ІІ-ІІІ ст. з 

поглибленим вивче-

нням окремих 

предметів і курсів 

при Кременчуць-

кому педагогічному 

коледжі ім. А.С. 

Макаренка  

Протягом 

року 

 

 МК, Полтавська 

обласна школа 

інтернат ІІ-ІІІ 

ст. з поглиб-

леним вивчен-

ням окремих 

предметів і 

курсів при 

Кременчуцьком

у педагогічному 

коледжі ім. А.С. 

Макаренка  

Педагогіч

ні 

працівник

и, учні 

ЗНЗ  

Надтока 

С.В. 

 

 

ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

    

  ІІ.1. Державні програми 

Назва документу 

Термін 

викона

ння 

Коли і яким 

документом 

затверджено 

Відповідальни

й за 

виконання 
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Загальнодержавна 

програма 

«Національний план дій 

щодо реалізації 

Конвенції ООН про 

права дитини» на період 

до 2016 року 

Щорічно Закон України 

«Про 

Загальнодержавну 

программу 

«Національний 

план дій щодо 

реалізації 

Конвенції ООН про 

права дитини» на 

період до 2016 

року» 

 

Надтока С.В. 

Довбня О.С. 

Національна програма 

«Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів» 

Щорічно Наказ Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та спорту  

України від 

31.10.2011    

№ 1243 

Довбня О.С. 

Державна цільова 

соціальна програма 

«Молодь України» на 

2016-2020 рр. 

 

Щорічно Постанова 

Кабінету Міністрів 

України від 

18.02.2016 №148 № 

111 

Пасько Н.М. 

Державна соціальна 

програма протидії 

торгівлі людьми на 

період до 2020 року 

Щорічно Постанова 

Кабінету Міністрів 

України від 

24.02.2016 

 

Ковнір Н.Г. 

 

 

 

 

ІІ.2. Обласні програми 
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Назва документу 

Термін 

викона

ння 

Коли і яким 

документом 

затверджено 

Відповідальний за 

виконання 

Комплексна програма 

розвитку освітньої 

галузі Полтавської 

області на 2011-2015 

роки (зі змінами), 

терміном на 1 рік 

Щорічно 

до 01.08, 

20.12 

Рішення 

Полтавської 

обласної ради 

третьої сесії 

шостого 

скликання  

від 01.02.2011  

(зі змінами  

від 02.05.2013) 

 

Надтока С.В.  

Програма зайнятості 

населення Полтавської 

області на 2013-2017 

роки 

До 10 

числа 

щокварт

ально 

Рішення 

Полтавської 

обласної ради 

шістнадцятої 

сесії шостого 

скликання  

від 23.05.2012 

Пасько Н.М. 

 

 

ІІ.3. Міські програми 

Назва документу 

Термін 

викона

ння 

Коли і яким 

документом 

затверджено 

Відповідальний за 

виконання 

Комплексна програма 

розвитку освітньої 

галузі Глобинської ОТГ 

на 2016-2020 роки  

Щорічно 

до 01.08, 

20.12 

Розробляється   

Міська Програма 

оздоровлення та 

відпочинку дітей на 

2016-2020 роки  

Щорічно  Розробляється   
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    ІІ.4. Контроль за виконанням законодавчих та нормативно-

правових документів 

Назва документу 

Термін 

викона

ння 

Коли і яким 

документом 

затверджено 

Відповідальний за 

виконання 

Про заходи щодо 

розвитку системи 

виявлення та підтримки 

обдарованих і 

талановитих дітей та 

молоді 

Щорічно Указ 

Президента 

України від 

30.09.2010  

№ 927/2010 

Надтока С.В. 

Про виконання Указу 

Президента України 

«Про  вшанування 

учасників боротьби за 

незалежність України у 

ХХ столітті» 

Щорічно 

до 21.11 

Указ 

Президента 

України від 

28.01.2010 № 

75 

Довбня О.С. 

Про Стратегію 

національно-

патріотичного 

виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 

роки 

Щорічно Указ 

Президента 

України від 

13.10.2015  

№ 580/2015 

Довбня О.С. 

Про затвердження 

Інструкції про порядок 

комплектування та 

облік підручників і 

навчальних посібників 

у бібліотечних фондах 

загальноосвітніх, 

професійно-технічних 

навчальних закладів та 

вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів 

акредитації 

Щорічно Наказ 

Міністерства  

освіти і науки 

України  

від 02.12.2013    

№ 1686 

Ковнір Н.Г. 
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Про затвердження  

Плану заходів 

Міністерства освіти і 

науки України щодо 

розвитку психологічної 

служби на період до 

2017 року 

Щорічно Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 06.08.2013  

№ 1106 

Ковнір Н.Г. 

Про затвердження 

Концепції національно-

патріотичного 

виховання дітей і 

молоді, Заходів щодо 

реалізації 

Концепції національно-

патріотичного 

виховання дітей 

і молоді та методичних 

рекомендацій щодо 

національно-

патріотичного 

виховання y 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Щорічно Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 16.06.2015  

№ 641 

Довбня О.С. 

Про затвердження 

Плану заходів щодо 

забезпечення права на 

освіту дітей з 

особливими освітніми 

потребами в 

загальноосвітньому 

просторі 

Щорічно Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 31.12.2015  

№ 1436 

Надтока С.В. 

Про затвердження 

плану заходів щодо 

реалізації Національної 

Щорічно 

до 05.01 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України  

Довбня О.С. 
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кампанії  «Стоп  

насильству!» 

від 30.12.2010 

№ 1312 

Про затвердження 

плану заходів з 

реалізації Стратегії 

державної політики 

щодо наркотиків на 

період до 2020 року в 

області 

До 01.10 Розпорядження 

голови 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

від 23.06.2015 

№ 313 

Довбня О.С. 

Про затвердження 

плану заходів «Основні 

орієнтири виховання 

учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

України» 

Щорічно Наказ Головног

о управління 

освіти і науки 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

від 16.03.2012 

№ 143 

Надтока С..В. 

Про затвердження 

плану заходів 

Департаменту освіти і 

науки 

облдержадміністрації з 

реалізації Національної 

стратегії розвитку 

освіти в Україні на 

період до 2021 року 

До 

01.01.,  

01.10 

Наказ 

Департаменту 

освіти і науки 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

від 26.12.2013 

№ 470 

Надтока С.В. 

Про затвердження 

регіонального Плану 

заходів щодо 

забезпечення права на 

освіту дітей з 

особливими освітніми 

потребами в 

Щорічно Наказ 

Департаменту 

освіти і науки 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Надтока С.В. 
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загальноосвітньому 

просторі на 2016-2020 

від 02.03 2016 

№ 72 

Про затвердження 

обласної концепції 

виховної діяльності 

навчальних закладів 

Полтавської області на 

2015-2020 роки 

Щорічно Наказ 

Департаменту 

освіти і науки 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

від 14.09.2015 

№ 308 

Надтока С.В. 

 

ІІІ. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО ТА 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 

(не планувались) 

 

IV. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

        Колектив методичного кабінету  у 2016-2017 н. р. здійснюватиме 

організаційно-методичні    заходи щодо реалізації у ЗНЗ та ДНЗ  ОТГ   

загальної  методичної теми (проблеми) «Оптимальне поєднання 

основних форм методичної роботи  як запорука забезпечення 

компетентісного підходу до організації навчально-виховного 

процесу та формування у дітей позитивної мотивації до навчання», 

відповідно до наказу  відділу  освіти від 19.09.2016 р. № 23 «Про 

організацію методичної  роботи з педагогічними працівниками в 

загальноосвітніх  навчальних закладів Глобинської ОТГ в 2016 -2017 

навчального  року». 

  

2016-2017 н.р. буде періодом, коли реалізовуватиметься 

практичний етап загальної моделі роботи над методичною проблемою.  
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З метою забезпечення системного підходу до організації 

методичної роботи, у рамках реалізації загальної методичної проблеми 

(теми)  буде зроблено акцент на вирішення таких проблемних  питань: 

1. Технологія критичного мислення – засіб формування в учнів 

предметних (галузевих) компетентностей. 

2. Організація  самостійної навчальної діяльності дітей. 

3. Створення доброзичливої атмосфери під час занять. 

4. Застосування ігрових навчальних технологій на реалізацію 

діяльнісного підходу до навчання. 

5. Уміння вчителя здійснювати аналіз та самоаналіз уроку. 

6. Реалізація інтегративного змісту формування інформаційно-

комунікаційних компетентностей учнів. 

 

IV.1. Форми організації науково-методичної роботи 

№ 

з/п 

Зміст заходів Місце 

проведення 

Відповідальн

ий  

Термін  

1 Настановчі інструктивно-методичні 

наради з учителями з основних питань 

викладання навчальних предметів у 

2016-2017 н.р. 

Методисти 

МК 

01.11. 

2016 

2 Організація роботи методичного об’єднання  

учителів початкових класів 

І засідання «Особливості організації 

навчально-виховного процесу в 

початкових класах загальноосвітніх 

навчальних закладів у 2016/2017 

навчальному році» 

1. Використання елементів ігрового 

навчання як засіб активізації 

пізнавальної діяльності молодших 

школярів (з досвіду роботи 

вчителя) 

Опришківсь

ка ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

 

 

 

Лисенко 

Н.В. 

 

 

 

19.10. 

2016 
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2. Відвідування й обговорення уроку 

математики в 4 класі. 

3. Впровадження інтерактивних 

технологій у початковій школі (з 

досвіду роботи вчителя) 

4. Відвідування й обговорення уроку 

математики в 1 класі. 

5. Впровадження методів і прийомів 

інноваційних технологій навчання 

на уроках української мови та 

математики (з досвіду роботи 

вчителя) 

 

 

Яворська 

В.Г. 

 

 

 

Бугаєць Т.І. 

ІІ засідання  «Удосконалення навичок 

читання» 

1. Удосконалення навичок читання (з 

досвіду роботи вчителя) 

2. Відвідування й обговорення уроку 

навчання грамоти в 1 класі 

«Читання складів, слів і речень. 

Слова однакові за звучанням, але 

різні за значенням» 

 

Пирогівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Борисенко 

Н.П. 

15.11. 

2016 

ІІІ засідання «Розвиток творчих 

здібностей учнів початкової школи» 

1. Розвиток навичок оптимального 

читання (з досвіду роботи вчителя) 

2. Відвідування та обговорення уроку 

з літературного читання 

«А.Григорук. «Молодець проти 

овець» 

3. Розвиток творчих здібностей учнів 

початкової школи (з досвіду 

роботи вчителя) 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

№3 

Коваленко 

Т.А. 

 

 

 

 

Жук О.А. 

 

23.11. 

2016 
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4. Відвідування й обговорення уроку 

математики в 3 класі «Письмове 

додавання двоцифрових і 

трицифрових чисел із переходом 

через розряд» 

 ІУ засідання «Використання 

міжпредметних зв’язків на уроках у 

початковій школі» 

1. Використання міжпредметних 

зв’язків на уроках у початковій 

школі (з досвіду роботи вчителя) 

2. Відвідування та обговорення уроку 

інформатики в 2 класі. 

3. Майстер-клас «Моя методична 

скарбничка» 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5 

Гелеверя 

С.М. 

15.12. 

2016 

 V засідання «Компетентнісний підхід у 

навчально-виховному процесі початкової 

школи як складова освітнього стандарту 

України» 
1. Удосконалення форм і методів 

навчання школярів, розвиток їх 

творчої особистості на основі 

впровадження інноваційних 

технологій (з досвіду роботи 

вчителя) 

2. Відвідання обговорення уроку 

української мови в 2 класі. 

Шепелівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

 

Леонченко 

Л.А. 

Лютий 

2017 р. 

VІ засідання «Аналіз результативності 

впровадження нового змісту початкової 

освіти у 2016-2017 н.р.» 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5 

Коваленко 

Л.В. 

методист 

МК 

Травень 

2017 р. 

2 Організація роботи методичного об’єднання  
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вчителів української мови й літератури 

І засідання «Розвиток творчих 

здібностей учнів на уроках української 

мови й літератури»  

1. Відвідання та обговорення уроку 

української літератури в 5 класі 

«Символіка країни Недоладії та її 

мешканців. Морально-етичні 

проблеми в казці Г.Малик 

«Незвичайні пригоди Алі в країні 

Недоладії». 

2. Прийоми формування 

правописних компетенцій учнів 

(з досвіду роботи учителя). 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5 

 

Могилка О.М.  

 

 

Хіміч Н.Г. 

24.11. 

2016 

ІІ засідання «Формування творчої 

особисті учня та підготовка його до 

життя в сучасних умовах на уроках 

української мови й літератури» 

1. Відвідання та обговорення уроку 

української мови у 5 класі 

«Розвиток зв’язного мовлення. 

Письмовий опис тварини в 

художньому й науковому стилі». 

2. Про особливості впровадження 

нових державних стандартів у 

вивченні української мови й 

літератури у 8 класі. 

Жуківська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

 

 

Чміль О.І.  

 

 

 

Шварц Н.Й. 

методист МК 

Грудень 

2016 р. 

ІІІ засідання «Формування читацьких 

інтересів учнів на уроках української 

літератури» 

1. Відвідання та обговорення уроку 

української літератури в 5 класі 

«Олександр Олесь. «Микита 

Кожум’яка – драматичний твір на 

тему народної казки». 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

№4 

 

Губар А.І.  

 

 

Губар А.І. 

Лютий 

2017 р. 
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2. Виступ-презентація з досвіду 

роботи «Розвиток творчих 

здібностей учнів засобами 

рідного слова» 

3 Організація роботи методичного об’єднання  

учителів зарубіжної літератури 

І засідання «Використання 

міжпредметних зв’язків як важливий 

засіб підвищення якості знань учнів на 

уроках зарубіжної літератури» 

1. Відвідання та обговорення уроку 

«О.Грін. Асоль і Грей. Образ 

пурпурових вітрил». 

2. Виховання високих моральних 

якостей на прикладах творів 

класиків світової літератури (з 

досвіду роботи вчителя) 

Жуківська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

 

Логвин Л.П.  

Кочерга Л.О. 

Опришківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

16.02. 

2017 

ІІ засідання «Впровадження 

інноваційних технологій як засіб 

підвищення мотивації та інтересу учнів 

до навчання та шляхи їх застосування 

при вивченні світової літератури» 

1. Обмін досвідом учителів  з теми 

засідання 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5 

Носенко І.О. 

голова МО  

Грудень 

2016 р. 

4 Організація роботи методичного об’єднання  

учителів англійської мови 

І засідання «Використання рольових ігор 

на уроках англійської мови» 

1. Відвідання та обговорення уроку 

в 4 класі з теми «Їжа. Продукти 

харчування». 

 

2. Використання рольових ігор на 

уроках англійської мови (з 

досвіду роботи вчителя) 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5 

Пелипенко 

Л.А. голова 

МО  

Логвин Л.П. 

Жуківська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

20.12. 

2016 
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ІІ засідання «Розвиток монологічного 

мовлення з англійської мови в старших 

класах» 

1. Відвідання й обговорення уроку в 

9 класі «Плани на майбутнє» 

2. Впровадження сучасних 

технологій з метою розвитку 

мовлення учнів (з досвіду роботи 

вчителя). 

 

Бабичівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Зароза О.В.  

 

Молодан В.І. 

Пирогівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Лютий 

2017 р. 

5 Організація роботи методичного об’єднання  

учителів історії й правознавства 

І засідання «Особливості викладання 

історії у 8 класі відповідно до нового 

Держстандарту загальної середньої 

освіти» 

1. Формування ключових та 

предметних компетентностей 

учнів на уроках історії й 

правознавства (з досвіду роботи 

вчителя) 

2. Відвідування та обговорення 

уроку історії у 8 класі. 

3. Ознайомлення з публікаціями у 

фахових періодичних виданнях. 

Опришківська 

ЗОШ І-ІІІ ст  

 

Тригуб І.В. 

 

 

 

 

Шевченко 

С.О. методист 

МК 

 

07.12. 

2016 

ІІ засідання «Аналіз результатів 

діяльності методичного об’єднання за 

2016-2017 н.р.» 

1. Діагностика рівня навченості та 

якості знань учнів за 

результатами зрізових робіт. 

2. Підсумки участі в олімпіадах та 

конкурсах. 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5 

Шевченко 

С.О. методист 

МК 

Травень 

2017 р. 

6 Організація роботи методичного об’єднання  
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учителів предметів природничого циклу (біологія, хімія, 

географія) 

І засідання «Організація самостійної 

роботи учнів на уроках біології й хімії, 

спрямованої на розвиток їх творчих 

здібностей» 

1. Мої педагогічні знахідки (з 

досвіду роботи вчителя) 

2. Обговорення участі та підсумків 

олімпіад з навальних предметів. 

3. Ринок методичних ідей (обмін 

досвідом з впровадження нових 

методів та прийомів навчання) 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5 

Кондратенко 

С.М.      

методист МК 

20.12 

2016 

ІІ засідання «Інтерактивні методи 

навчання на уроках основ здоров’я» 

1. Відвідання та обговорення уроку 

основ здоров’я у 7 класі 

«Культура почуттів». 

2. Творча майстерня учителя (з 

досвіду роботи вчителя) 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5 

 

Охріменко 

В.П.  

07.12. 

2017 

 ІІІ засідання «Результати науково-

методичної роботи з учителями за 

2016-2017 н.р.» 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5 

Кондратенко 

С.М.  

18.04. 

2017  

7 Організація роботи методичного об’єднання  

учителів математики, фізики, інформатики 

І засідання «Використання інноваційних 

форм і методів роботи на шляху до 

підвищення якості математичної 

освіти» 

1. Відвідання та обговорення уроку 

алгебри в 7 класі «Формули 

скороченого множення» 

 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

№3 

Коваленко 

Л.І.  

Листопа

д 2016 р.  
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2. «Використання інноваційних 

форм і методів роботи на шляху 

до підвищення якості 

математичної освіти» (з досвіду 

роботи вчителя) 

ІІ засідання «Результати науково-

методичної роботи з учителями за 

2016-2017 н.р.» 

1. Аналіз участі учнів в ІІ та ІІІ 

етапах Всеукраїнської олімпіади 

з математики, фізики, 

інформатики. 

2. Ефективні методи підготовки 

учнів до складання ДПА та ЗНО 

(з досвіду роботи вчителів) 

 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5 

Голушко Г.О. 

методист МК 

Квітень 

2017 р. 

8 Організація роботи методичного об’єднання  

учителів трудового навчання 

І засідання «Розвиток творчих 

здібностей на уроках трудового 

навчання» 

1. Розвиток творчих здібностей на 

уроках трудового навчання (з 

досвіду роботи вчителя) 

2. Відвідування та обговорення 

уроку в 7 класі «Токарна обробка 

деревини» 

Пирогівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Швидь М.В. 

Січень 

2017 р. 

ІІ засідання «Розвиток логічного 

мислення учнів на уроках трудового 

навчання» 

1. Розвиток логічного мислення 

учнів на уроках тривого навчання 

(з досвіду роботи вчителя) 

2. Відвідування та обговорення 

уроку в 5 класі «Прийоми 

пиляння лобзиком» 

Жуківська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

Дзюба Р.В. 

Березень 

2017 р. 
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9 Організація роботи методичного об’єднання  

учителів музичного мистецтва 

І засідання «Особливості будови 

голосового апарату дитини. Розвиток 

дитячого голосу» 

1. Особливості будови голосового 

апарату дитини. Розвиток 

дитячого голосу (з досвіду роботи 

вчителя). 

2. Відвідування та обговорення 

уроку музичного мистецтва. 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

№3 

Ганноцький 

В.Г. 

Грудень 

2016 р. 

ІІ засідання «Виховання творчої 

особистості на уроках музичного 

мистецтва з використанням 

національних традицій» 

1. Виховання творчої особистості на 

уроках музичного мистецтва з 

використанням національних 

традицій (з досвіду роботи 

вчителя) 

2. Відвідання та обговорення уроку 

в 4 класі «Музика змальовує, 

картини відтворює». 

Пирогівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Лисенко Л.М. 

Березень 

2017 р. 

10 Організація роботи методичного об’єднання  

учителів фізичної культури й «Захисту Вітчизни» 

І засідання «Роль учителя фізкультури у 

формування й становленні особистості 

школяра» 

1. Обговорення Положення про 

проведення районної спартакіади 

учнів ЗОШ Глобинського району 

та Глобинської міської об’єнаної 

громади на 2016-2017 н.р. 

2. Особливості викладання фізичної 

культури у 2016-2017 н.р. 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5 

Пікуль В.І. 

голова МО 

 

Вересен

ь 2016 р. 
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ІІ засідання «Ігрові методи на уроках 

фізкультури» 

1. Ігрові методи на уроках 

фізкультури (з досвіду роботи 

вчителя) 

2. Відвідування та аналіз уроку 

фізкультури. 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

№4 

Лисенко О.В. 

Грудень 

2016 р. 

ІІІ засідання «Результати науково-

методичної роботи з учителями за 

2016-2017 н.р.» 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5 Бабко С.І. 

методист МК 

 

11 Організація роботи методичного об’єднання  

практичних психологів та соціальних педагогів 

І засідання «Пріоритетні завдання 

психологічної служби в контексті 

інтеграції до європейського освітнього 

простору» 

1. Про стан та пріоритетні напрямки 

діяльності психологічної служби 

у 2016-2017 н.р.: методичні 

рекомендації. 

2. Планування роботи практичних 

психологів та соціальних 

педагогів ЗНЗ у 2016-2017 н.р.  

3. Виступ-презентація «Створення 

учителем ситуації успіху на 

уроці» 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5 

 

Ковнір Н.Г. 

методист МК 

01.11 

2016 

 ІІ засідання «Психологічна 

профілактика негативних тенденцій 

особистості в учнівському середовищі» 

1. Організаційно-правові аспекти 

взаємодії та співпраці 

працівників соціальної служби 

системи освіти та працівників 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5 

 

Слюсар В.А. 

голова МО 

 

 

06.12. 

2016 
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інших органів і служб у справах 

дітей 

2. Усний журнал з профілактики 

торгівлі людьми «Ціною свого 

життя» 

Ковнір Н.Г. 

методист МК 

ІІІ засідання «Інноваційні технології у 

практичній психології» 

1. Розкриття потенціалу 

інноваційної діяльності 

практичних психологів та 

соціальних педагогів ЗНЗ з 

питань використання арт-технік у 

роботі з дітьми 

2. Семінар-практикум 

«Попередження дитячого 

насильства шляхом використання 

інтерактивних форм роботи та 

методик арт-терапії. 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5 

Ковнір Н.Г. 

методист МК 

 

 

Слюсар В.А. 

голова МО 

10.01. 

2017  

 ІУ засідання «Аналітична нарада МО» 

1. Аналіз діяльності психологічної 

служби у 2016-2017 н.р. 

2. Обмін досвідом та звіти про 

роботу. 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5 

Ковнір Н.Г. 

методист МК 

 

16.05. 

2017 

 
 IV.3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 

 

№ 

п/п 

Форма роботи, тема Термі-ни Місце 

проведе

ння 

Категорія 

учасників 

Викона-

вець 

І. Організаційно-методичні заходи 

1 Інструктивно-методи-

чна нарада з питань 

підготовки до прове-

дення атестації  та 

вересень МК керівники 

ЗНЗ 

Шутько Л.І. 

Надтока 

С.В. 
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проходження  курсів 

підвищення кваліфі-

кації педпрацівника-

ми у 2016 році 

 

 

 

 

2 Інструктивно-методи-

чна нарада з підгото-

вки проведення ІІ 

етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

та І етапу конкурсу-

захисту учнівських 

наукових робіт МАН 

 

жовтень МК Заступники 

директорів 

з навчаль-

но-вихов-

ної роботи 

Надтока 

С.В. 

3 Інструктивно-мето-

дична нарада з підго-

товки участі команди 

учнів ЗНЗ району в 

обласному етапі Все-

українських учнівсь-

ких олімпіад. 

грудень МК Заступники 

директорів 

з навчаль-

но-вихов-

ної роботи 

Надтока 

С.В. 

4 Інструктивно-методи-

чна нарада з органі-

зації роботи з 

національно-

патріотичного 

виховання  у ЗНЗ 

району. 

грудень МК Заступники 

директорів 

з виховної 

роботи 

Довбня 

О.С. 

5 Інструктивно-методи-

чна нарада з органі-

зації роботи з превен-

тивного виховання  у 

ЗНЗ району. 

грудень МК Заступники 

директорів 

з виховної 

роботи 

Довбня 

О.С. 

8 Інструктивно-методи-

чна нарада щодо про-

ведення державної 

квітень МК Директори 

та заступ-

Методисти 

МК 
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підсумкової атестації 

у ЗНЗ району  

ники ди-

ректорів 

9 Інструктивно-методи-

чна нарада за підсум-

ками 2016-2017 н.р. 

червень МК Директори  Зав МК, 

методисти 

МК 

ІІІ. Інформаційно-методичне забезпечення 

 

1 Методичні реко-

мендації з питань 

організованого 

початку 2016-2017 

н.р.  

І семестр  Директори 

та заступ-

ники ди-

ректорів  

Зав. МК, 

методисти  

МК 

2 Методичні реко-

мендації щодо 

проведення атес-

тації педагогічних та 

керівних кадрів  

І семестр  Директори 

та заступ-

ники ди-

ректорів 

Шутько Л.І. 

3 Методичні реко-

мендації щодо ор-

ганізації та прове-

дення ІІ(районно-

го)етапу Всеукра-

їнських учнівських 

олімпіад та І 

(міський ) етапу 

конкурсу-захисту 

учнівських наукових 

робіт МАН 

І семестр  Заступники 

директорів 

з навчаль-

но-вихов-

ної роботи 

Надтока С.В. 

4 Методичні реко-

мендації з проблеми 

впровадження 

сучасних виховних 

технологій в ЗНЗ 

І семестр 

 

 

 

 

 

 

 заступники 

директорів 

ЗНЗ 

Довбня О.С. 
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5 Методичні реко-

мендації з підго-

товки проведення 

районного етапу 

конкурсів дитячої 

творчості 

 

І семестр  Заступники 

директорів 

з виховної 

роботи 

Довбня О.С. 

6 Методичні реко-

мендації щодо ор-

ганізації роботи з 

превентивного 

виховання  у ЗНЗ 

громади. 

 

ІІ семестр  Заступники 

директорів 

з виховної 

роботи 

Довбня О.С. 

8 Методичні реко-

мендації щодо 

проведення дер-

жавної підсумкової 

атестації у ЗНЗ 

району 

ІІ семестр  Директори 

та заступ-

ники ди-

ректорів 

Зав МК, 

методисти 

МК 

 

 

 

IV.4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів з 

фахової майстерності педагогічних працівників 

№

п/

п 

Форма 

діяльності 

Термін  

виконання 

Місце 

проведен

ня 

Катего-рія 

учас-ників 

Відпові-

дальний 

                          І    Організаційно – методичні заходи 

1 Проведення 

інструктивно – 

методичної 

наради для 

учителів-учасни-

ків Всеукраїнсь-

вересень 

 

МК учителі 

ЗНЗ 

Надтока 

С.В. 

Кондратен

ко С.М. 

Голушко 

Г.О. 
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кого конкурсу 

«Учитель року – 

2016» 

Бабко С.І. 

Коваленко 

Л.В. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення 

відбіркового 

етапу міського 

конкурсу 

«Учитель року»: 

 

листопад 

 

МК учителі 

ЗНЗ 

Надтока 

С.В. 

Кондратен

ко С.М. 

Голушко 

Г.О. 

Бабко С.І. 

Коваленко 

Л.В. 

«Біологія» листопад 

 

МК учителі 

біології 

 

Кондратен

ко С.М. 

 «Інформатика» листопад 

 

РМК учителі 

інформатики 

 

Голушко 

Г.О. 

«Музичне 

мистецтво » 

листопад 

 

РМК учителі 

музичного 

мистецтва 

Бабко С.І. 

«Початкові 

класи» 

листопад 

 

МК учителі 

початкових 

класів 

Коваленко 

Л.В. 

3 Проведення оч-

ного етапу пер-

шого(районного) 

туру обласного 

конкурсу «Учи-

тель року –2016» 

у номінаціях: 

15.12. 

2016 

МК учителі ЗНЗ Надтока 

С.В. 
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«Біологія» листопад МК учителі 

біології 

Кондратен

ко С.М. 

«Інформатика» листопад МК учителі 

інформатики 

Голушко 

Г.О. 

«Музичне 

мистецтво » 

листопад МК учителі  

музичного 

мистецтва 

Бабко С.І. 

 « Початкові 

класи « 

листопад МК учителі 

початкових 

класів  

Коваленко  

Л.В. 

                      ІІ Інформаційно – методичне забезпечення. 

1 Методичні реко-

мендації щодо 

організації та 

проведення 

першого 

(міського) туру 

обласного кон-

курсу «Учитель  

року – 2016» 

серпень – 

листопад 

2016 

МК заступники 

директорів з 

навчально- 

виховної 

роботи 

Надтока 

С.В. 

Кондратен

ко С.М. 

Голушко 

Г.О. 

Бабко С.І. 

Коваленко 

Л.В. 

2 Підготовка 

інформаційно- 

аналітичних 

матеріалів, щодо 

організації, 

проведення та 

підсумків Всеук-

раїнського кон-

протягом 

року 

МК методисти, 

учителі 

Надтока 

С.В. 
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курсу «Учитель 

року»  

3 Консультації з 

питань участі 

педагогічних 

працівників у 

конкурсах з 

фахової 

майстерності 

протя 

гом року 

МК методисти, 

учителі 

Надтока 

С.В. 

Кондратен

ко С.М. 

Голушко 

Г.О. 

Бабко С.І. 

Коваленко 

Л.В. 

 

IV.5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

       5.1. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів  

№ Захід 
Термін 

проведення 

Місце 

провед

ення 

Катег

орія 

учасн

иків 

Відпові

дальні 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів 

Організаційно-методичні заходи 

1. Проведення І 

етапу 

Всеукраїнських 

олімпіад з 

навчальних 

предметів у 

2016/2017 

навчальному 

році 

Жовтень ЗНЗ міста Учні 

6-11 

класів 

Надтока 

С.В., 

методис

ти МК 

2. Районний 

семінар-

практикум «Про 

особливості 

організації та 

проведення І та ІІ 

Вересень   Мето

дисти 

МК, 

ЗНВР  

Надтока 

С.В., 

методис

ти МК 
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етапів 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіад з 

навчальних 

предметів у 

2016/2017 

навчальному 

році» 

3. Проведення ІІ 

(районного) 

етапу 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіад з 

навчальних 

предметів у 

2016/2017 

навчальному 

році: 

Листопад-

грудень 

ЗНЗ міста Учні 

6-11 

класів 

Надтока 

С.В., 

методис

ти МК 

- математика Глобинсь

ка ЗОШ І 

–ІІІ 

ступенів 

№ 5 

Учні 

6-11 

класів 

Голушк

о Г.О. 

- біологія Глобинсь

ка ЗОШ І 

–ІІІ 

ступенів 

№ 5 

Учні 

8-11 

класів 

Кондрат

енко 

С.М. 

- астрономія Глобинсь

ка ЗОШ І 

–ІІІ 

Учні 

10-11 

класів 

Голушк

о Г.О. 
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ступенів 

№ 5 

- екологія Глобинсь

ка ЗОШ І 

–ІІІ 

ступенів 

№ 5 

Учні 

10-11 

класів 

Кондрат

енко 

С.М. 

- географія Глобинсь

ка ЗОШ І 

–ІІІ 

ступенів 

№ 5 

Учні 

8-11 

класів 

Кондрат

енко 

С.М. 

- хімія Глобинсь

ка ЗОШ І 

–ІІІ 

ступенів 

№ 5 

Учні 

7-11 

класів 

Кондрат

енко 

С.М. 

- фізика Глобинсь

ка ЗОШ І 

–ІІІ 

ступенів 

№ 5 

Учні 

7-11 

класів 

Голушк

о Г.О. 

- економіка Глобинсь

ка ЗОШ І 

–ІІІ 

ступенів 

№ 5 

Учні 

9-11 

класів 

Голушк

о Г.О. 
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- інформатика Глобинсь

ка ЗОШ І 

–ІІІ 

ступенів 

№ 5 

Учні 

8-11 

класів 

Голушк

о Г.О. 

- історія Глобинсь

ка ЗОШ І 

–ІІІ 

ступенів 

№ 5 

Учні 

8-11 

класів 

Шевчен

ко С.О. 

- німецька мова, 

французька мова 

Глобинсь

ка ЗОШ І 

–ІІІ 

ступенів 

№ 5 

Учні 

8-11 

класів 

Шварц 

Н.Й. 

- російська мова 

і література 

Глобинсь

ка ЗОШ І 

–ІІІ 

ступенів 

№ 5 

Учні 

9-11 

класів 

Шварц 

Н.Й. 

- трудове 

навчання  

Глобинсь

ка ЗОШ І 

–ІІІ 

ступенів 

№ 5 

Учні 

8-11 

класів 

Бабко 

С.І. 

- українська мова 

та література 

Глобинсь

ка ЗОШ І 

Учні 

7-11 

класів 

Шварц 

Н.Й. 
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–ІІІ 

ступенів 

№ 5 

- англійська мова  Глобинсь

ка ЗОШ І 

–ІІІ 

ступенів 

№ 5 

Учні 

8-11 

класів 

Шварц 

Н.Й. 

- правознавство Глобинсь

ка ЗОШ І 

–ІІІ 

ступенів 

№ 5 

Учні 

9-11 

класів 

Шевчен

ко С.О. 

4. Участь у ІІІ етапі 

Всеукраїнських 

олімпіад з 

навчальних 

предметів у 

2016/2017 

навчальному 

році 

Січень-

лютий 

ВНЗ, ЗНЗ 

області 

Учні 

7-11 

класів 

Надтока 

С.В., 

методис

ти МК 

5. Участь у 

відбірково-

тренувальних 

зборах  учасників 

ІV етапу 

Всеукраїнських 

олімпіад з 

навчальних 

предметів у 

2016/2017 

Лютий-

березень 

ВНЗ, ЗНЗ 

області 

Учні 

8-11 

класів 

Надтока 

С.В., 

методис

ти МК 
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навчальному 

році  

6. Інструктивно-

методична 

нарада «Про 

підсумки І та ІІ 

етапів 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіад з 

базових 

дисциплін  у 

2016/2017 

навчальному 

році та участь у 

обласних 

олімпіадах» 

Лютий  Мето

дисти 

МК; 

дирек

тори, 

ЗНВР 

Надтока 

С.В., 

методис

ти МК 

7. Участь у ІV етапі 

Всеукраїнських 

олімпіад з 

навчальних 

предметів у 

2016/2017 

навчальному 

році 

Березень Області 

України 

Учні 

8-11 

класів 

Надтока 

С.В., 

методис

ти МК 

Інформаційно-методичне забезпечення 

1. Методичні 

рекомендації 

щодо проведення 

І (шкільного) 

етапу 

Всеукраїнських 

олімпіад з 

базових 

дисциплін у 

Вересень МК Голови 

шкільних 

оргкоміте

-тів, 

педагогіч

ні 

працівник

и  

Надтока 

С.В., 

методис

ти МК 
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2016/2017 

навчальному 

році 

2. Методичні 

рекомендації 

щодо проведення 

ІІ (міського) 

етапу 

Всеукраїнських 

олімпіад з 

базових 

дисциплін у 

2016/2017 

навчальному 

році 

Жовтень МК Голови 

міських 

оргкоміте

-тів, 

педагогіч

ні 

працівник

и 

Надтока 

С.В. 

методис

ти ММК 

3. Консультації з 

питань 

організації 

роботи з 

обдарованими 

учнями 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

Протягом 

навчальног

о року 

МК Педагогіч

-ні 

працівник

и  

Надтока 

С.В. 

4. Підготовка 

інформаційно-

аналітичних 

матеріалів щодо 

організації, 

проведення та 

підсумків 

Всеукраїнських 

олімпіад з 

навчальних 

предметів у 

Протягом 

навчальног

о року 

МК Методист

и МК, 

учителі, 

учні 

Надтока 

С.В., 

методис

ти МК 
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2016/2017 

навчальному 

році, поповнення 

офіційних веб-

сайтів відділу 

освіти 

виконавчого 

комітету 

Глобинської 

міської ради та 

МК 

IV.Масові заходи для учнівської молоді (конкурси, змагання, 

фестивалі тощо) 

Організаційно-методичні заходи 

1. ХХІ математичні 

змагання ім. 

М.В.Остроградсь

кого 

Вересень-

жовтень 

 Учні 6-

11 

класів 

Голушко 

Г.О. 

2. Міжнародна 

природознавча 

гра «Геліантус» 

Жовтень ЗНЗ 

міста 

Учні 1-

11 

класів 

Кондрате

нко С.М. 

3. V Міжнародний 

мовно-

літературний 

конкурс 

учнівської  та 

студентської 

молоді імені 

Тараса Шевченка  

Жовтень-

лютий 

ЗНЗ 

міста, 

області 

Учні 5-

11 

класів 

Шварц 

Н.Й. 

4. Обласна 

Інтернет-

олімпіада з 

інформатики 

Жовтень-

грудень 

ЗНЗ 

міста 

Учні 5-

11 

класів 

Голушко 

Г.О. 

5. Обласний огляд-

конкурс КВК 

Жовтень-

лютий 

ЗНЗ 

міста 

Учні, 

вчителі 

Довбня 

О.С. 
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загальноосвітніх 

навчальних 

закладів  

6. Міжнародний 

конкурс з 

інформатики та 

комп’ютерної 

грамотності 

«Бобер» 

Листопад ЗНЗ 

міста 

Учні 2-

11 

класів 

Голушко 

Г.О. 

Коваленк

о Л.В. 

7. Міський етап 

Всеукраїнського 

конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких 

робіт учнів-

членів МАН 

України 

Листопад-

грудень 

 Учні 8-

11 

класів 

Надтока 

С.В. 

8. XVІІ  

Міжнародний 

конкурс з 

української мови 

ім. Петра Яцика 

Листопад- 

грудень 

ЗНЗ 

міста, 

області 

Учні 3-

11 

класів 

Шварц 

Н.Й. 

Коваленк

о Л.В. 

9. Всеукраїнський 

конкурс з 

англійської мови  

«Гринвіч» 

 

Грудень ЗНЗ 

міста 

Учні 2-

11 

класів 

Шварц 

Н.Й. 

Коваленк

ко Л.В. 

10. Всеукраїнський 

математичний 

конкурс 

«Кенгуру» 

Грудень ЗНЗ 

міста 

Учні 2-

6 

класів 

Голушко 

Г.О. 

11. Всеукраїнський 

конкурс 

дитячого 

читання 

Лютий ЗНЗ 

міста 

Учні 1-

11 

класів 

Ковнір 

Н.Г. 
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«Найкращий 

читач року» 

12. Всеукраїнський 

конкурс 

екологічних 

бригад, театрів 

(шоу) (спільно з 

відділом освіти) 

 

Лютий-

березень 

ЗНЗ 

міста,  

Учні 1-

11 

класів 

Довбня 

О.С. 

13. Міжнародний 

математичний 

конкурс 

«Кенгуру» 

Березень ЗНЗ 

міста 

Учні 7-

11 

класів 

Голушко 

Г.О. 

14. Обласний 

фестиваль 

дитячої творчості 

«Повір у себе»  

Березень-

квітень 

ЗНЗ 

міста 

Діти з 

особли

вими 

потреб

ами 

Надтока 

С.В. 

15. Всеукраїнська 

українознавча 

гра «Соняшник» 

Березень  ЗНЗ 

міста 

Учні 2-

11 

класів 

Шварц 

Н.Й.  

Коваленк

о Л.В.  

16. Всеукраїнський 

учнівський 

конкурс юних 

суспільствознавц

ів «Кришталева 

сова» 

Березень ЗНЗ 

міста 

Учні 3-

11 

класів 

Шевченко 

С.О. 

17. І етап 

Всеукраїнського 

фестивалю-

конкурсу 

«Молодь обирає 

здоров’я» 

Березень  Учні , 

вчителі 

Довбня 

О.С. 
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(спільно з 

відділом освіти) 

18. Міжнародний 

учнівський 

конкурс юних 

істориків 

«Лелека» 

Квітень ЗНЗ 

міста 

Учні 5-

11 

класів 

Шевченко 

С.О. 

19. Всеукраїнський 

фізичний 

конкурс 

«Левеня» 

Квітень ЗНЗ 

міста 

Учні 7-

11 

класів 

Голушко 

Г.О. 

 
 

IV. 6. Науково-методичний супровід виховної роботи 

 

№ Захід 
Термін 

проведення 

Місце 

проведе

ння 

Катег

орія 

учасн

иків 

Відпові

дальні 

Організаційно-методичні заходи 

1. Круглий стіл 

«Учнівське 

самоврядування: 

стратегія 

розвитку» 

Жовтень  Педагоги-

організато

ри, 

соціальні 

педагоги, 

учні 

Довбня 

О.С. 

2. Міські змагання 

інтелектуальної 

гри «Дебати» 

Листопад-

грудень 

ЗНЗ 

міста 

Учні 9-

11 

класів, 

вчителі 

Довбня 

О.С 

Шевчен

ко С.О. 

3. Обмін досвідом 

(педагогічний 

міст) «Виховна 

робота школи як 

оптимальний 

Грудень  Класні 

керівник

и 

Довбня 

О.С. 
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простір 

життєтворчості 

особистості» 

4. Зустріч лідерів 

учнівського 

самоврядування 

навчальних 

закладів міста з 

представниками 

місцевого 

самоврядування 

Грудень Глобин

ська 

міська 

рада 

Учні 

ЗНЗ 

міста, 

представн

ики 

місцевого 

самовряду

вання  

Довбня 

О.С. 

5. Обласний огляд-

конкурс 

художньої 

самодіяльності 

учнів 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

«Веселка» 

(міський, 

обласний етапи) 

Лютий-

березень 

ЗНЗ 

міста, 

кіноко

нцертн

ий зал 

«Друж

ба», 

ОЦЕВ

УМ 

Учні 1-

11 

класів, 

вчителі 

Довбня 

О.С. 

6. Обласний огляд-

конкурс 

шкільних  

театральних 

колективів 

Лютий-

березень 

ЗНЗ 

міста, 

ОЦЕВ

УМ 

Учні 1-

11 

класів, 

вчителі 

Довбня 

О.С. 

7. Зустрічі 

учнівської 

молоді з 

представниками 

Глобинського 

відділу поліції 

ГУНП в 

Протягом 

навчальног

о року 

ЗНЗ 

міста 

Учні ЗНЗ 

міста, 

представн

ики 

національ

на поліції 

Довбня 

О.С. 
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Полтавській 

області 

Інформаційно-методичне забезпечення 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати 

методичні 

рекомендації: 

- щодо 

здійснення 

виховної 

діяльності в ЗНЗ 

міста на новий 

2016/2017 н. р.; 

 

- щодо 

проведення 

Першого уроку у 

2016/2017 

навчальному 

році; 

 

- щодо 

відзначення Дня 

Захисника 

України та Дня 

Збройних сил 

України 

 

- щодо 

організації 

ефективної 

системи 

національно-

патріотичного 

виховання; 

 

 

 

Серпень 

 

 

 

Серпень 

 

 

 

 

Жовтень-

грудень 

 

 

Листопад  

 

 

 

Грудень 

МК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педаг

огічні 

праці

вники 

ЗНЗ 

міста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довбня 

О.С. 
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- щодо 

організації 

новорічних та 

різдвяних свят 

  

- щодо 

екологічного 

виховання учнів 

початкових 

класів на 

українських 

народних 

традиціях 

 

- щодо 

викладання 

предметів 

духовно-

морального 

спрямування у 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах у 

2016/2017 

навчальному 

році 

 

 

Березень 

 

 

 

Серпень 

   

 

 

 

 

2. Консультації  

щодо організації 

виховної роботи 

в закладах освіти 

 

Протягом 

навчального 

року 

МК Педаг

огічні 

праці

вники 

ЗНЗ 

міста 

Довбня 

О.С. 
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3. Консультації  

щодо викладання 

предметів 

духовно-

морального 

спрямування у 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах у 

2016/2017 

навчальному 

році 

 

Протягом 

навчального 

року 

МК Педаг

огічні 

праці

вники 

ЗНЗ 

міста 

Довбня 

О.С. 

 
IV. 7. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та 

індивідуальної форми навчання 
 

№ Захід 
Термін 

проведення 

Місце 

провед

ення 

Катег

орія 

учасн

иків 

Відпові

дальні 

Організаційно-методичні заходи 

1. Психологічний  

супровід  

інклюзивного  

навчання 

Протягом 

навчального 

року 

ЗНЗ, де  

організ

овано 

інклюз

ивну  

форму 

навчан

ня 

Практ

ичніп

сихол

оги; 

соціа

льні 

педаг

оги 

 

Ковнір 

Н.Г. 

Інформаційно-методичне забезпечення 

1. Методичні 

рекомендації 

щодо організації 

Серпень МК Відпо

ві-

дальн

Надтока 

С.В. 
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інклюзивного та 

індивідуального 

навчання у 

2016/2017 н. р. 

і за 

орган

іза-

цію 

навча

ння 

дітей 

з 

о.о.п. 

2. Консультації з 

питань 

організації 

навчально-

виховного 

процесу в умовах 

інклюзивного та 

індивідуального 

навчання 

Протягом 

навчального 

року 

МК,  Асист

енти 

вчите

лів  

Надтока 

С.В. 

3. Психологічна  

підтримка 

учасників 

навчально-

виховного 

процесу в умовах 

інклюзивного та 

індивідуального 

навчання 

 

Протягом 

навчального 

року 

ЗНЗ, де  

організ

овано 

інклюз

ивну  

форму 

навчан

ня 

Педагог

ічні 

працівн

ик-ки, 

учні 

Надтока 

С.В. 

 

IV. 8. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 
 

№ Захід 
Термін 

проведення 

Місце 

провед

ення 

Катег

орія 

учасн

иків 

Відпові

дальні 
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Організаційно-методичні заходи 

1. Засідання 

методичного 

об’єднання для 

вихователів 

молодших, 

середніх, 

різновікових  

груп по 

патріотичному 

вихованню   

« Патріотизму 

зернини в душу й 

серце кожної 

дитини»          

 

Жовтень 

 

 

 

 

ДНЗ 

№3 

«Ясено

к» 

Вихов

ателі 

 

Обревко 

Л.І. 

 

 

2. Засідання 

методичного 

об’єднання для 

вихователів  

старших груп з 

економічного 

виховання 

«Формування в 

дітей 

дошкільного віку 

елементарного 

економічного 

досвіду, що є 

базою для 

подальшої 

успішної 

економічної 

соціалізації та 

Листопад Глобин

ський 

ДНЗ 

№4 

«Зіроч

ка»  

 

Вихов

ателі 

 

Обревко 

Л.І. 
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економічного 

виховання » 

 

3. Нарада 

завідуючих: 

«Налагодження 

педагогічної 

взаємодії  між 

усіма 

учасниками 

педагогічного 

процесу».  

1. Про складання 

річного 

статистичного 

звіту 85-К; 

2. Про виконання 

натуральних 

норм харчування 

в ДНЗ; 

3. Різне 

 

Грудень МК Методи

сти, 

виховат

елі  

ДНЗ 

Обревко 

Л.І. 

 

4. Семінар-

практикум для 

медичних 

працівників: 

«Виконання 

посадових 

обов’язків 

медичної сестри 

ДНЗ. Організація 

медико-

оздоровчої 

роботи в ДНЗ.» 

 

Січень Глобин

ський 

ДНЗ 

№4 

«Зіроч

ка»  

 

Вихова

телі, 

музичні 

керівни

ки ДНЗ 

Обревко 

Л.І. 
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5. Семінар-

практикум  

завідувачів ДНЗ 

«Ефективне 

використання 

інформаційно- 

комунікативних 

технологій в 

освітній 

діяльності 

дошкільного 

навчального 

закладу.»    

 

Березень Глобин

ський 

ДНЗ 

№3 

«Ясено

к» 

Вихов

ателі, 

методи

сти 

ДНЗ 

Обревко 

Л.І. 

6. Засідання 

методичних 

об’єднань 

вихователів 

старших груп  « 

Реалізація 

освітніх ліній 

Державного 

стандарту 

дошкільної 

освіти під час 

логіко-

математичного 

розвитку 

дошкільників» 

  

 

Квітень Глобин

ський 

ДНЗ 

№1 

«Дзвін

очок» 

Вихов

ателі, 

методи

сти 

ДНЗ 

Обревко 

Л.І. 

 

7. Організувати 

проведення 

методичного 

об’єднання 

Травень Глобин

ський 

ДНЗ 

№1 

Метод

исти, 

Вихов

ателі 

Обревко 

Л.І. 
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вихователів 

молодших , 

середніх та 

різновікових  

груп «Розвиток 

креативності 

дітей 

дошкільного віку 

засобами 

гурткової 

роботи». 

 

«Дзвін

очок»  

  

ДНЗ 

Інформаційно-методичне забезпечення 

1. Методичні 

рекомендації для 

педагогічних 

працівників 

дошкільних 

навчальних 

закладів щодо 

організації 

навчально-

виховного 

процесу в ДНЗ у 

2016/2017 

навчальному 

році 

Серпень МК Педагог

ічні 

працівн

ики 

ДНЗ 

 

 

 

Обревко 

Л.І. 

 

 

2. Методичні 

рекомендації 

щодо виховання 

патріотизму у 

дітей 

дошкільного віку 

в умовах ДНЗ 

Листопад  ММК Педагог

ічні 

працівн

ики 

ДНЗ 

Обревко 

Л.І. 
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3. Консультування 

вихователів-

методистів з 

теми: 

«Ефективність 

функціонування 

методичних 

кабінетів як 

інформаційних 

центрів 

дошкільних 

навчальних 

закладів» 

Січень  МК Методи

сти 

ДНЗ 

Обревко 

Л.І. 

 

4. Консультування 

з теми 

«Самоосвітня 

діяльність 

педагога в 

сучасному 

дошкільному 

навчальному 

закладі. 

Підготовка до 

атестації» 

Березень  МК Педагог

іні 

працівн

ики 

ДНЗ, 

які 

атестую

ться в 

2017 

році 

Обревко 

Л.І. 

 

5. Методичні 

рекомендації 

стосовно 

організації 

роботи 

дошкільних 

навчальних 

закладів у літній 

період 

Травень  МК 

 

Педагог

ічні 

працівн

ики 

ДНЗ 

 

Обревко 

Л.І. 

 

6. Консультування 

з питань 

Грудень МК Відпо

ві-

Обревко 

Л.І. 
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організації 

роботи та 

функціонування 

сайтів ДНЗ 

 

дальн

і за 

робот

у 

сайтів 

ДНЗ 

 

 

 

IV. 9. Науково-методичний супровід діяльності 

психологічної служби системи освіти міста 

 

№ Захід 
Термін 

проведення 

Місце 

провед

ення 

Катег

орія 

учасн

иків 

Відпові

дальні 

Організаційно-методичні заходи 

1. Засідання ММО 

практичних 

психологів, 

соціальних 

педагогів «Про 

психологічні 

аспекти 

організації 

навчально-

виховного 

процесу у 

закладах  міста в 

2016/2017 н. р.» 

Вересень  

 

 

 

 

 

Глобин

ська 

ЗОШ І 

– ІІІ 

ст..  № 

5 

Практ

ичні 

психо

логи, 

соціа

льні 

педаг

оги  

 

Ковнір 

Н.Г. 

2. Семінар-

практикум 

«Реалізація 

здоров’язберігаю

чих 

компетентностей 

Жовтень Глобин

ська 

ЗОШ І 

– ІІІ 

ст..  № 

5 

Практ

ичні 

психо

логи, 

соціа

льні 

Ковнір 

Н.Г. 
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як основи 

здорового 

способу життя в 

учасників 

навчально-

виховного 

процесу» 

педаг

оги  

 

3. Інструктивно-

методична 

нарада 

«Підсумки 

роботи за І 

півріччя 

2016/2017 н.р. 

Проблеми, 

перспективи» 

Січень 

 

Глобин

ська 

ЗОШ І 

– ІІІ 

ст..  № 

5 

Практ

ичні 

психо

логи, 

соціа

льні 

педаг

оги 

Ковнір 

Н.Г. 

4. Творчий 

звіт  (презентація

  досвіду роботи) 

фахівців 

психологічної 

служби, які 

атестуються у 

2016/2017 н. р. 

Лютий Глобин

ська 

ЗОШ І 

– ІІІ 

ст..  № 

5 

Практ

ичні 

психо

логи, 

соціа

льні 

педаг

оги 

Ковнір 

Н.Г. 

5. Засідання ММО 

практичних 

психологів, 

соціальних 

педагогів  

«Аналіз роботи 

фахівців 

психологічної 

служби міста за 

2016/2017 

навчальний рік» 

Травень Глобин

ська 

ЗОШ І 

– ІІІ 

ст..  № 

5 

Практ

ичні 

психо

логи, 

соціа

льні 

педаг

оги 

Ковнір 

Н.Г. 
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6. Робота 

консультаційних 

пунктів у ДНЗ 

міста: 

-Адаптація 

вихованців ДНЗ 

до нового  

соціального 

середовища; 

-Організація 

роботи з 

обдарованими 

дітьми в 

дошкільному 

навчальному 

закладі; 

-Інтерактивні 

форми роботи з 

батьками; 

-Готовність дітей 

старшого 

дошкільного віку 

до навчання в 

школі 

Протягом 

навчального  

року 

ДНЗ 

міста 

 

 

 

Практ

ичні 

психо

логи 

ДНЗ 

міста 

Ковнір 

Н.Г. 

Інформаційно-методичне забезпечення 

1. Консультування 

з теми «Про 

моніторинг стану 

забезпечення 

психолого-

педагогічного 

супроводу дітей 

«групи ризику» 

Вересень 

 

МК Практ

ичні 

психо

логи, 

соціа

льні 

педаг

оги  

Ковнір 

Н.Г. 

2. Консультування 

«Про 

Жовтень МК Практ

ичні 

Ковнір 

Н.Г. 
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дослідження 

адаптації 

новоприбулих 

дітей 

дошкільного віку 

до ДНЗ,  

дослідження 

адаптації учнів 1-

х та 5-х класів до 

навчальних 

умов» 

психо

логи, 

соціа

льні 

педаг

оги  

3. Консультування 

з теми «Про 

підготовку учнів 

до державної 

підсумкової 

атестації та ЗНО» 

Березень МК Практ

ичні 

психо

логи, 

соціа

льні 

педаг

оги  

Ковнір 

Н.Г. 

4. Консультування 

«Про готовність  

дітей старших 

груп до школи» 

Квітень МК Практ

ичні 

психо

логи 

ДНЗ 

міста 

Ковнір 

Н.Г. 

5. Методичні 

рекомендації 

«Про підбиття 

підсумків роботи 

психологічної 

служби системи 

освіти за 

2016/2017 

навчальний рік та 

планування 

Травень МК Практ

ичні 

психо

логи, 

соціа

льні 

педаг

оги  

Ковнір 

Н.Г. 
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роботи на 

2017/2018 

навчальний рік» 

6. Консультування 

стосовно 

планування 

роботи фахівців 

психологічної 

служби на 

наступний 

навчальний рік 

Червень МК Практ

ичні 

психо

логи, 

соціа

льні 

педаг

оги  

Ковнір 

Н.Г. 

7. Розміщення 

матеріалів на 

сайті МО 

практичних 

психологів, 

соціальних 

педагогів. 

Протягом 

року 

МК Практ

ичні 

психо

логи, 

соціа

льні 

педаг

оги, 

учні, 

батьк

и, 

вчите

лі 

Ковнір 

Н.Г. 

 

 

 

V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

V.1. План підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

району (ІІ півріччя 2016 року) 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 Термін Форма 

навч. 

Категорія 

слухачів 

ПІБ 
педпрацівника 

Навчальний 

заклад 
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1 12.09-

22.09 

денна Інформати

ка 

Жук Сергій 

Васильович 

Глобинська 

гімназія №1 

2 19.09-

29.09 

денна Англійська 

мова 2-ї 

кв.кат.та 

спеціалісти 

Поривай 

Марина 

Сергіївна 

Глобинська 

гімназія №1 

          ЖОВТЕНЬ  

3 26.09-

12.10 

денна Фізика та 

математика  

Попова 

Валентина 

Борисівна 

Глобинська 

ЗОШ І – ІІ 

ступенів № 3 

4 26.09-

12.10 

денна Фізика та 

математика 

Ляшенко 

Валентина 

Анатоліївна 

Жуківська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

5 13.10  дистан  

3 етап 

Трудове 

навчання 

(технічні 

види праці) 

Ринденко 

Геннадій 

Віталійович 

Глобинська 

гімназія №1 

6 18.10 дистан

3 етап 

Фізична 

культура , 

"Захист 

Вітчизни"  

 

Бабко Сергій 

Іванович 

 Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ 

ст.№5 

7 25.10     дистан

3 етап 

Образотворч

е мистецтво 

Швидь 

Микола 

Володимиров

ич 

Пирогівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
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8 25.10     дистан

3 етап 

Образотворч

е мистецтво 

Дзюба Роман 

Віталійович 

 Жуківська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

9 26.10     дистан

3 етап 

Практичні 

психологи 

Качугін 

Василь 

Михайлович 

 Глобинська 

гімназія №1 

10 03.10-

13.10 

денна Початкові 

класи     

вища та 1 

кв.кат 

Бугаєць 

Тетяна 

Іванівна 

Опришківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

11 03.10-

13.10 

денна Початкові 

класи     

вища та 1 

кв.кат 

Борисенко 

Наталія 

Петрівна 

Пирогівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

12 03.10-

13.10 

денна Початкові 

класи     

вища та 1 

кв.кат 

Проценко 

Жанна 

Олексіївна 

 

Глобинська 

гімназія №1 

13 17.10-

27.10 

денна Українська 

мова вища 

та 1-ї кв.кат. 

Проскурня 

Валентина 

Анатоліївна 

Глобинська 

гімназія №1 

14 17.10-

27.10 

денна Українська 

мова вища 

та 1-ї кв.кат. 

Олійник 

Олена 

Валентинівна 

Глобинська 

гімназія №1 

15 17.10-

27.10 

денна Українська 

мова вища 

та 1-ї кв.кат. 

Шварц 

Наталія 

Йосипівна 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ 

ст.№5 
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ЛИСТОПАД     3 ет 

16 31.10-

10.11 

денна Українська 

мова вища 

та 1-ї кв.кат. 

Городиська 

Ірина 

Миколаївна 

Шепелівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

17 31.10- 

10.11 

денна Українська 

мова вища 

та 1-ї кв.кат. 

Кочерга 

Лариса 

Олександрівн

а 

Опришківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

18 02.11 дистан

3 етап 

"Захист 

Вітчизни" 

Швидь 

Микола 

Володимиров

ич 

Пирогівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

19 31.10-

10.11 

денна Початкові 

класи       2  

кат. і 

спеціалісти 

Лисенко 

Наталія 

Володимирівн

а 

Опришківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

ГРУДЕНЬ 

20 28.11-

14.12 

денна Заступники 

директорів 

ЗНЗ з 

виховної 

роботи 

Олійник 

Катерина 

Вікторівна 

Опришківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

21 19.12-

29.12 

денна Біологія  Безнос  

Станіслав 

Васильович 

Опришківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
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22 

 
26.12 дистан 

3 етап 

 

Вихователі 

груп 

продовжено

го дня 

Поривай 

Марина 

Сергіївна 

Глобинська 

гімназія №1 

23 28.11-

08.12 

денна Початкові 

класи        

Вища  і І 

кат. 

Яворська 

Валентина 

Григорівна 

Опришківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

 

 
 

Х. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ОТГ 

 

 

Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 

з навчальних предметів  
 

 Протягом 2016-20167 навчального року планується вивчити стан 

викладання та рівень навчальних досягнень учнів з навчальних 

предметів:  
 

№ 

з/п 
Предмет ЗНЗ Термін 

Відпові-

дальний 

1.  Українська мова та 

література  

Бабичівська 

ЗОШ І – ІІІ 

ступенів  

І семестр 
Шварц 

Н.Й. 

2.  Математика 

Жуківська 

ЗОШІ – ІІ 

ступенів 

І семестр 
Голушко 

Г.О. 

3.  Зарубіжна 

література 

Глобинська 

ЗОШ І-ІІІ  

ступенів № 5 

І семестр 
Шварц 

Н.Й. 
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4.  Початкові класи   

Опришківська 

ЗОШ І – ІІІ 

ступенів 

ІІ семестр 
Коваленко 

Л.В. 

 

 

 

ХІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

ХІІ.4. Виставкова діяльність 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін виконання 

1.  Виставка-огляд «Творчі сходинки освітян 

району » 

січень 2017 р. 

2. XVI обласний ярмарок педагогічних 

технологій «Творчі сходинки освітян 

Полтавщини» (м.Полтава) 

серпень 

 

 

 

ХІІІ. ДОДАТКИ 

 

Додаток 1  

Визначні та пам’ятні дати року 

 

№ Визначна подія Дата 

Визначні дати року 

1. Рік  англійської мови в Україні 2016 рік 

2. Рік людини в Україні 2016 рік 

3. Рік демократії в Україні 2016 рік 

4. Рік Української революції 1917-1921 рр. 2017 рік 

Визначні та пам’ятні дати  

1. День фізкультурника 13.08.2016 
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2. Дня Державного Прапора України 23.08.2016 

3. День Незалежності України 24.08.2016 

4. Місячник «Увага! Діти на дорозі» 20.08-20.09. 

2016 

5. 160 років з дня народження  І.Я. Франка (1865-

1916), українського письменника, ученого, 

громадського діяча 

28.08.2016 

6. День знань 01.09.2016 

7. Міжнародний день писемності (грамотності) 08.09.2016 

8. День фізичної культури і спорту 10.09.2016 

9. День міста Гадяча. 73 річниця визволення 

Гадяччини від німецько-фашистських 

загарбників 

11.09.2016 

10. Міжнародний день пам’яті жертв фашизму 11.09.2016 

11. День працівників нафтової, газової та 

нафтопереробної промисловості 

11.09.2016 

12. Міжнародний день демократії 15.09.2016 

13. Міжнародний день миру 21.09.2016 

14. День партизанської слави 22.09.2016 

15. Європейський день мов 26.09.2016 

16. День вихователя і всіх дошкільних працівників 27.09.2016 

17. 150 років з дня народження М.С. 

Грушевського (1866-1934), українського 

політичного діяча, першого Президента 

України, історика, літературознавця, 

письменника 

29.09.2016 

18. 90 років від часу створення (1926) Києво-

Печерського історико-культурного 

заповідника 

29.09.2016 

19. Всесвітній день бібліотек 30.09.2016 

20. Міжнародний день людей похилого віку 01.10.2016 

21. Міжнародний день музики 01.10.2016 

22. День працівників освіти 02.10.2016 

http://www.work.ua/ua/holidays/84/
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23. 110 років від дня народження Івана Багряного 

(1906-1963), українського письменника, 

художника, громадського діяча 

02.10.2016 

24. День пам’яті Олени Пчілки 04.10.2016 

25. Всесвітній день учителя 05.10.2016 

26. День українського козацтва. День молитви за 

всіх полеглих за волю і державність України. 

День захисника України 

14.10.2016 

27. 80 років від дня народження Івана Федоровича 

Хмари (1936), українського поета, 

перекладача. Кіносценариста, драматурга, 

державного і громадського діяча 

17.10.2016 

28. День ООН 24.10.2016 

29. Міжнародний день шкільних бібліотек 24.10.2016 

30. Визволення України від фашистських 

загарбників 

28.10.2016 

31. День української писемності та мови 09.11.2016 

32. Міжнародний день енергозбереження 11.11.2016 

33. Міжнародний день терпимості (толерантності) 16.11.2016 

34. День працівників сільського господарства 20.11.2016 

35. Всесвітній день дитини 20.11.2016 

36. День Гідності та Свободи 21.11.2016 

37. День пам’яті жертв голодоморів. 

Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» 

28.11.2016 

38. Всесвітній день боротьби зі СНІДом 01.12.2016 

39. 85 років від дня народження Григора 

Михайловича Тютюнника (1931-1980). 

05.12.2017 

40. День Збройних Сил України 06.12.2016 

41. День місцевого самоврядування 07.12.2016 

42. 140 років від дня народження Марії 

Степанівни Крушельницької (Слободи) (1876-

1935), української актриси, письменниці 

08.12.2016 

43. День прав людини 10.12.2016 

44. Всесвітній день футболу 10.12.2016 
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45. 160 років від дня народження Миколи 

Карповича Садовського (1856-1933), 

українського актора, режисера, одного з 

засновників українського професійного театру 

13.12.2016 

46. День вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

14.12.2016 

47. 100 років від дня народження Миколи 

Павловича Костенка (1916-1976), українського 

письменника 

17.12.2016 

48. 420 років від дня народження Петра 

Симеоновича Моголи (1596-1647), 

українського культурного, освітнього, 

церковного та громадсько-політичного діяча, 

богослова, проповідника, літератора 

31.12.2016 

49. Новий рік 01.01.2017 

50. Різдво Христове 07.01.2017 

51. Дня пам’яті Героїв Крут 16.01.2017 

52. День Соборності України 22.01.2017 

53. День пам’яті героїв Крут 29.01.2017 

54. 205 років від дня народження Євгена 

Павловича Гребінки (1812-1848), українського 

й російського поета, прозаїка, байкаря, 

видавця, громадського діяча 

02.02.2017 

55. День безпеки в Інтернеті 07.02.2017 

56. День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав 

15.02.2017 

57. День Героїв Небесної Сотні 20.02.2017 

58. Міжнародний день рідної мови 21.02.2017 

59. 130 від дня народження Леся Курбаса 

(Олександр Зенон, 1887-1937), українського 

театрального режисера, громадського діяча, 

актора, драматурга й публіциста, педагога, 

перекладача, фундатора нового українського 

модерного театру «Березіль» 

25.02.2017 
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60. 135 років від дня народження Архипа 

Юхимовича Тесленка (1882-1911), 

українського письменника, драматурга, 

етнографа, публіциста 

02.03.2017 

61. 190 років від дня народження Леоніда 

Івановича Глібова (1827-1893), українського 

педагога, байкаря, поета-лірика, драматурга, 

публіциста, журналіста, видавця, культурно-

освітнього діяча 

05.03.2017 

62. Міжнародний день прав жінок і миру 08.03.2017 

63. Шевченківські дні 09-10.03. 2017 

64. 175 років від дня народження Миколи  

Віталійовича Лисенка (1842-1912), видатного 

українського композитора, диригента, 

етнографа, педагога, громадського діяча 

22.03.2017 

65. Міжнародний день дитячої книги 02.04.2017 

66. Міжнародний день визволення в’язнів 

фашистських концтаборів 

11.04.2017 

67. Всесвітній день авіації і космонавтики 12.04.2017 

68. Міжнародний день пам’ятників та історичних 

місць. День пам’яток історії та культури 

18.04.2017 

69. День Чорнобильської трагедії 26.04.2017 

70. 145 річниця Гадяцької спеціалізованої школи 

І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова 

28.04.2017 

71. День довкілля 16.04.2017 

72. Великдень 16.05.2017 

73. День матері 08.05.2017 

74. День перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні 

09.05.2017 

75. 200 років від дня народження Миколи 

Івановича Костомарова (1817-1885), 

українського й російського історика, 

письменника, літературознавця, педагога, 

етнографа, фольклориста, суспільно-

політичного діяча 

16.05.2017 
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76. День науки 16.05.2017 

77. День боротьби за права кримськотатарського 

народу 

18.05.2017 

78. День Європи в Україні 21.05.2017 

79. День слов'янської писемності і культури 24.05.2017 

80. Свято «Останній дзвоник» 26.05.2017 

81. День захисту дітей 01.06.2017 

82. Міське свято «Випускний вечір» 24-25.06. 2017 

83. День Конституції України 28.06.2017 

84. 1 річниця створення методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької 

міської ради 

01.07.2017 

85. День прийняття Декларації про державний 

суверенітет 

16.07.2017 

86 День народження Олени Пчілки 17.07.2017 

 

Додаток 2  

 

Закріплення працівників за напрямками роботи 

 

 

№ ПІБ  Посада 

Предмет / 

Категорія 

педагогічних 

працівників 

1. Надтока 

Світлана 

Вікторівна  

Завідувач Директори ЗНЗ  

Заступники 

директорів ЗНЗ з 

навчально-виховної 

роботи 

Атестація ЗНЗ 

   Педагогічні 

працівники, які       

   працюють з 

дітьми, які    
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   перебувають на 

індивідуальній  

   формі навчання 

за станом  

   здоров’я / 

Інклюзивна 

освіта 

ЗНО/ДПА 

2. Довбня  

Оксана  

Сергіївна 

Методист  Заступники 

директорів з 

виховної 

(навчально-

виховної) роботи 

Педагоги-

організатори 

3. Обревко  

Людмила   

Іванівна  

Методист  Керівники та 

працівники ДНЗ 

Атестація ДНЗ 

 

4. Шварц  

Наталія  

Йосипівна 

Методист Українська мова та 

література 

Зарубіжна 

література 

Російська мова  

Іноземні мови 

(англійська, 

німецька, 

французька) 

Художня культура 

 

5. Шевченко  

Світлана  

Олексіївна 

Методист  Історія 

Правознавство 

Людина і світ 

 



77 
 
 

6. Голушко  

Ганна  

Олексіївна 

Методист  Математика 

Фізика 

Астрономія  

Інформатика 

7. 

 

Кондратенко  

Світлана 

Миколаївна 

Методист  Географія 

Хімія 

Біологія 

Природознавство 

Основи здоров’я  

 

8. Бабко  

Сергій  

Іванович 

Методист  Фізична культура 

«Захист Вітчизни» 

Музичне мистецтво 

Образотворче 

мистецтво 

Трудове навчання   

Креслення 

 

9. Ковнір  

Наталія  

Григорівна 

Методист  Шкільні 

бібліотекарі 

   Практичні 

психологи 

Соціальні педагоги 

10 Коваленко  

Лілія 

Володимирівна 

Методист  Початкова школа 

Вихователі ГПД 

11 Шутько  

Лариса  

Іванівна 

Методист  Курсова 

перепідготовка 

Атестація 

педпрацівників 
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Для нотаток  
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