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МЕТОДИЧНА РАДА 

Постійнодіючі формування Періодичнодіючі 

формування  
Менторська служба 

Індивідуальні форми 
 Персональні 

бесіди; 

 Методичне 

консультування; 

 Вивчення та 

узагальнення 

ППД; 

 Курси підвищення 

кваліфікації 

Конкурс «Учитель 

року» 

Виїзні семінари 

Педагогічні виставки 

Вернісаж методичних 

знахідок 
Семінари 

- заступників директорів з навчально-

виховної роботи «Інноваційні підходи 

до організації та управління 

методичною роботою в навчальних 

закладах» (керівник Коптєва Н.В., 

завідуюча ММК); 

- заступників директорів з виховної 

роботи і методистів позашкільних 

закладів «Особливості організації 

сучасних моделей виховних систем» 

(керівник Зубарєва І.І., методист ММК); 

- завідуючих дошкільними закладами 

«Особливості управління дошкільною 

установою в умовах оновлення змісту 

дошкільної освіти» (керівник Розгон 

Л.В., ментор напряму «Дошкільна 

освіта»). 

Семінари- 

практикуми 

- вчителів математики 11 класу з теми: 

„Методичні засади підготовки 

випускників шкіл до зовнішнього 

незалежного  оцінювання” (Лабуш О.В., 

ЗОШ №2) 

- вчителів укр.мови і літ. «Стратегія і 

тактика підготовки до ЗНО» (Бойчук С.В., 

ЗОШ №1);  

- вчителів історії та правознавства «Якісна 

підготовка до ДПА/ЗНО з історії як одна з 

умов професійного самовизначення та 

подальшої соціалізації учнів» ( Лєкар В.В. 

ЗОШ№3); 

- вчителів англ. мови  з теми: 

«Формування комунікативної компетенції 

учнів в процесі підготовки до ЗНО» 

(Карасюк Н.Ю. ЗОШ №2); 

- вчителів матем. „Методика 

розв’язування олімпіадних задач” (Куца 

А.О,  ЗОШ №1); 

- вчителів матем. „Методика 

розв’язування задач з параметрами»  

(Євтодій О.І. ЗОШ №3); 

- вихователів ДНЗ «Формування навиків 

зображувальної діяльності дітей 

дошкільного віку» (Остафійчук О.Є., ДНЗ 

№11). 
 

Консультаційні 

пункти 

- вчителів гуманітарного циклу з теми: 

«Формування пізнавальної активності 

учнів в процесі виконання 

індивідуальних освітніх проектів» 

(керівники: Бернацька Л.С., вчитель 

російської мови і зарубіжної  Безугла І.Б., 

ЗОШ №3) 

Школа молодого 

вчителя 

- української мови (керівник Данилюк 

О.І., вчитель української мови вищої 

категорії, "Старший вчитель"  НВК 

"Балтська ЗОШ І-Ш ст. № 2 - гімназія"); 

  - вихователів ДНЗ (керівник 

Бондуровська Н.Г., завідуюча ДНЗ № 9); 

 - педагогів-організаторів (керівник 

Левчук М.А., педагог-організатор НВК 

"Балтська ЗОШ І-Ш ст. № 1 ім. О. 

Гончара - ліцей"); 

- вихователів ДНЗ «Клуб молодого 

вихователя» (керівник Чокова І.М., 

завідуюча ДНЗ №7). 

Опорні школи 

 «Модернізація системи управлінської діяльності 

шляхом використання інформаційно-

комунікаційних та веб-технологій в навчально-

виховному процесі» (НВК "Балтська ЗОШ№2); 

- «Впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій в систему науково-методичної роботи 

навчального закладу»  (ЗОШ №3,  Лойтаренко 

О.П.); 

- «Системно-цільовий підхід до організації 

методичної роботи в школі нового типу» (ЗОШ 

№1,  керівник Златова В.М.);  

- «Створення умов для життєвого та професійного 

самовизначення в системі допрофільної 

підготовки та профільного навчання» (ЗОШ №2, 

Гриньова І.Г.) 

  - «Формування ключових компетентностей 

молодших школярів в умовах оновлення змісту 

початкової освіти» (ЗОШ№2 ,Сокол Т.Д.) 

- «Співпраця дошкільного та загальноосвітнього 

навчальних закладів в системі наступності 

дошкільної та початкової освіти (ДНЗ №7,  Чокова 

І.М.); 

- «Організація інклюзивної освіти в умовах 

сучасних навчально-виховних систем» (ЗОШ №1, 

Недомовна В.Б..); 

- «Модель школи сприяння здоров’ю» (ЗОШ №2, 

Осієвська О.О.); 

- «Національно-патріотичне виховання на засадах 

вивчення історії рідного краю» (Березівська ЗОШ, 

Гоцуляк О. М.);    

- «Формування екологічної компетентності в 

умовах особистісно-зорієнтованого освітнього 

простору як засобу діяльнісної безпеки школярів» 

(ЗОШ№3, Сєранова Н. С.);   

- «Формування правової свідомості, соціальної 

відповідальності, громадянської культури 

школярів в умовах сучасного моделювання 

виховних систем»; (ЗОШ№3,  Приступ С.М.). 
 

Творча лабораторія 

- вчителів-словесників  з теми: „Реалізація 

українознавчої змістової лінії на уроках 

української мови шляхом застосування 

інноваційних форм і методів роботи” (керівник 

Мазур В.М., Пасицелівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів); 

- вчителів фізики з теми: «Комп’ютерно-

інформаційні технології на уроках фізики як 

засіб розвитку мотиваційної складової 

навчальної діяльності школярів» (керівник 

Белінський І.В., Березівська ЗОШ І-ІІІ ст.). 
 

Майстер- класи 

- Коптєвої Н.В. ЗОШ №1 «Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій  

на уроках української мови з метою 

активізації пізнавальної діяльності 

школярів»; 

- Лойтаренко О.П., ЗОШ №3, з теми: 

«Використання інформаційно-

комунікаційних технологій  на уроках 

англійської мови з метою п  ідвищення 

ефективності навчально-виховного 

процесу»; 

- Яснюк О.О. ЗОШ №2 «Впровадження 

технології кооперативного навчання на 

уроках фізики»; 

- Шолудько О.М., ЗОШ №2 

«Використання ігрових технологій на 

уроках  мистецтва з метою розвитку 

творчого потенціалу школярів»;  

- Паращук Н.В.,ЗОШ №1,  з теми: 

«Впровадження тренінгових технологій 

на уроках образотворчого мистецтва»; 

 - Бозової І.І., вихователя ДНЗ №7, з теми: 

«Формування фізичного потенціалу у 

дітей  дошкільного віку» 

 

Школа передового 

педагогічного досвіду 

- для вихователів ДНЗ з проблеми: «Безпека 

життєдіяльності в дошкільному навчальному 

закладі» (Кочергіна О.А., завідуюча  ДНЗ №3) 

 

Творчі групи 

- заступників директорів з навчально-виховної 

роботи «Моделювання методичної роботи як 

засіб  стимулювання професійної активності 

педагогічних працівників» (керівник Сокол Т.Д., 

ЗОШ №2 ); 

-  вихователів ДНЗ з теми: «Експериментальна 

діяльність ДНЗ» (Разводова П.Г., завідуюча  ДНЗ 

№ 11); 

- вихователів ДНЗ з теми: «Народознавство в 

дитячому садку» (керівник Малиновська О.В., 

вихователь  ДНЗ №6); 

- вчителів біології з теми: «Використання 

інтерактивних технологій як засобу оптимізації 

навчального процесу на уроках біології» 

(керівник Сторожук О.М., ЗОШ №2); 

- вчителів української мови та літератури з теми 

«Формування мовленнєвої компетентності учнів 

з метою успішної здачі ЗНО та подальшої 

самореалізації особистості» (керівник Боделан 

Н.М., ЗОШ №2); 

- вчителів історії з теми: «Реалізація Концепції 

національно-патріотичного виховання на уроках 

історії засобами місцевого краєзнавчого 

матеріалу» (керівник Кіраченко Є.Ю., вчитель 

історії вищої категорії, «Старший вчитель ЗОШ 

№1); 

- гуманітарного циклу з теми: «Педагогічний 

аналіз уроку  як основний інструмент психолого-

методичного управління підвищенням 

педагогічної майстерності вчителя» (керівники: 

Бардіян О.А.,  ЗОШ №1; Компанієць Л.В., ЗОШ 

№3); 

- класних керівників  з теми: «Формування 

життєво активної  особистості школяра в умовах  

інноваційних  моделей виховної роботи з класним  

колективом» (керівник   Приступ С.М., ЗОШ №3); 

- вчителів математики «Роль комп’ютерних 

технологій в створенні якісного освітнього 

середовища системи математичної освіти 

школярів» (керівник  Гандрабура Л.Ф., ЗОШ №1); 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


