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ВСТУП
24 листопада 2018 року рішенням двадцять
першої сесії Зіньківської районної ради сьомого
скликання
утворено
комунальну
установу
«Зіньківський
районний
методичний
центр»
Зіньківської районної ради Полтавської області (далі Центр).
З 3 січня 2018 року, згідно структури та
граничної штатної чисельності, Центр забезпечений
кадрами.
Діяльність
Центру
здійснюють
8
педагогічних працівників (директор, 7 методистів) та
діловод.
Серед методистів мають:
вищу кваліфікаційну категорію 4 особи,
І категорію – 3 особи.
Головною метою діяльності Методичного
центру є науково-методичне забезпечення системи
загальної середньої, позашкільної та дошкільної
освіти, організація науково-методичної роботи,
сприяння формальній, неформальній, інформальній
освіті педагогічних працівників загальноосвітніх,
дошкільних і позашкільних закладів освіти (далі –
заклади освіти) і розвиток їх творчої ініціативи,
професійної компетентності.
Принципи діяльності Методичного центру:

Демократизму і гуманізму.

Партнерства.

Навчання впродовж життя.
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Множинності форм підвищення
кваліфікації та свободи їх вибору.

Академічної
свободи
та
доброчесності педагогічних працівників.

Академічної та адміністративної
автономії закладів освіти.

Відокремлення здійснення функцій
контролю (нагляду) та функцій забезпечення
діяльності закладів освіти.

Інтеграції у міжнародний освітній та
науковий простір.
Діяльність Методичного центру здійснюється
за такими основними напрямками:

Науково-методичне
забезпечення
дошкільної, загальної середньої, позашкільної
освіти.

Інформаційно-методичний супровід
закладів освіти і педагогічних працівників.

Консультування
педагогічних
працівників з проблем сучасного розвитку
освіти, організації навчально-виховного процесу,
досягнень психолого-педагогічних наук.

Надання
психолого-педагогічної
допомоги учасникам освітнього процесу.
У своїй діяльності Центр керується законами,
постановами, указами, інструкціями Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, Президента
України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України, наказами департаменту освіти та науки
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,
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Концепцією розвитку методичної служби Полтавської
області на 2015-2020 роки, наказами та інструктивнометодичними листами Полтавського обласного
інституту
післядипломної
освіти
педагогічних
працівників, рішеннями колегії відділу освіти
райдержадміністрації та методичної ради Центру
Методична проблема Центру «Формування
інноваційного освітнього середовища на основі
педагогіки партнерства в умовах реалізації
компетентнісного підходу та дитиноцентризму».
Основні завдання методичної служби
1. Удосконалення
системи
безперервної
освіти педагогічних працівників відповідно до
Концепції «Нова українська школа», нових
державних освітніх стандартів та сучасних підходів
відповідно до напрямів реформування системи
освіти та суспільних викликів.
2. Модернізація
системи
науковометодичного супроводу педагогічних працівників
та керівних кадрів, реалізація сучасних технологій
фахового
і
професійного
вдосконалення,
забезпечення ефективного функціонування та
інноваційного розвитку системи освіти в районі.
3. Координація та вивчення діяльності,
надання науково-методичної і практичної допомоги
та консультацій закладам освіти району.
4. Модернізація
системи
національного
виховання, розвитку і соціалізації дітей та
учнівської молоді, реалізація завдань Концепції
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національно-патріотичного виховання дітей та
молоді, Основних орієнтирів виховання учнів 1 –
11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
України.
5. Розроблення цілісної системи виявлення та
психолого-педагогічного
супроводження
обдарованої
молоді,
підвищення
рівня
організаційно-методичного супроводу підготовки
учнів загальноосвітніх навчальних закладів до
участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах,
турнірах, конкурсах.
6. Створення нової методології та методики
компетентнісно-зорієнтованої освіти та розвитку
особистості на основі застосування освітніх і
педагогічних інновацій, якісних перетворень
особистості, що обумовлені цілісністю та
узгодженістю педагогічної практики та освітньої
реформи.
7. Визначення
ключових
проблем
дослідження психології професіоналізму, нового
педагогічного мислення, концентрація уваги
педпрацівників на пошук засобів і способів
розв’язання реальних професійних проблем та
педагогічних утруднень, що приводить до
визначення
нових
цілей,
функцій,
видів
педагогічної діяльності та психолого-педагогічного
супроводу педагогічних та керівних кадрів.
8. Створення
різних
інноваційних
компонентів освітньо-виховних систем навчальних
закладів та спрямування їх на зміцнення української
національної ідентичності в освіті та вихованні
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духовно-моральної свідомості, патріотичної і
громадянської
самосвідомості,
національного
самоствердження зростаючої особистості та
узгодженості системи національних цінностей в
європейському освітньому просторі.
9. Розвиток
інформаційно-освітнього
середовища шляхом формування комп’ютерних
компетенцій педагогічних працівників, розширення
електронного освітнього ресурсу та здійснення
інформаційно-методичного супроводу педагогічних
працівників із метою створення умов для оновлення
форм, засобів, технологій та методів викладання
шкільних
дисциплін;
створення
системи
інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері
управління навчальними закладами, інформаційнотехнологічного
забезпечення
проведення
моніторингу освіти.
10.
Організація та методичний супровід
районних¸
всеукраїнських
та
міжнародних
моніторингових
досліджень
якості
освіти,
здійснення експертизи якості освіти.
11.
Забезпечення
діяльності
психологічної служби району відповідно до вимог
чинного законодавства та сучасних викликів
суспільства, урізноманітнення форм психологічного
супроводу.
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І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1.1.Структура Зіньківського районного методичного центру
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1.2. Структура методичної роботи

Методична рада

Комунальна установа
«Зіньківський районний
методичний центр»

Консультування

Індивідуальні
форми

Групові
форми

Науковопрактичні
конференції

Районні
методичні
об’єднання

Методичні дні
Творчі
групи
Тьюторська
допомога
Школа
ППД

Курсова
перепідготовка

Семінари
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1.3. Наради при директорові
Термін
виконання

2. Про підсумки проведення районного
етапу та участі в обласному етапі дитячоюнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)
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Відповідальний

березень

лютий

січень

Божинська
О.В.

квітень

1. Про підсумки проведення ІІ етапу
(районного) Всеукраїнських учнівських
олімпіад
2. Про підсумки І етапу (районного)
конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН.
3. Про підсумки участі навчальних
закладів району у природоохоронних та
природознавчих конкурсах, іграх та
акціях 2017 року
1.
Розгляд
рецензій
методичних
матеріалів із досвіду роботи вчителів
вищої категорії, які претендують на
присвоєння педагогічних звань.
1. Обговорення та редагування матеріалів
до інформаційно-методичного вісника.
2. Про результати огляду діючих сайтів
ЗЗСО, дошкільних та позашкільних
закладів району.
1. Про підсумки ІІІ етапу (обласного)
Всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІ
етапу
(обласного)
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт.
1. Організація творчої групи для роботи
над звітом за 2017-2018 н.р.

травень

Захід

Максакова
О.В.
Удовиченко
А.О.

Ниценко
Л.М.
Сичова
В.М.
Божинська
О.В.
Божинська
О.В.,
Максакова
О.В.
Ниценко
Л.М.
Попович
Р.М.

3.
Редагування
матеріалів
інформаційно-методичного вісника

до

4. Звіт про діяльність психологічної
служби освітніх закладів району.
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червень
вересень
жовтень
листопад

Сичова
В.М.
Ниценко
Л.М.
Ниценко
Л.М.
Ниценко
Л.М.
Сичова
В.М.
Ниценко
Л.М.
Ниценко
Л.М.
Ниценко
Л.М.
Методисти
Ниценко
Л.М.

грудень

1. Обговорення та редагування матеріалів
до інформаційно-методичного вісника.
2. Про проведення методичних об’єднань
у серпні.
1. Про розподіл посадових обов’язків
працівників РМЦ
2. Про організацію методичної роботи з
педагогічними кадрами в 2018-2019 н.р.
3. Обговорення та редагування матеріалів
до інформаційно-методичного вісника.
1. Про організацію та проведення
атестації педагогічних працівників РМЦ
у 2018-2019 н.р.
2. Про підготовку та проведення ІІ етапу
Всеукраїнських олімпіад з навчальних
предметів
1. Про організацію та проведення
конкурсу «Учитель року – 2019»
2. Про підсумки проведення зовнішнього
незалежного оцінювання у 2018 р. у
Зіньківському районі.
1. Підбиття підсумків І туру конкурсу
«Учитель року – 2019». Підготовка
матеріалів на участь в обласному
конкурсі
2. Аналіз виконання плану роботи РМЦ

Зав. РМК,
методисти
Сичова
В.М.
Попович
Р.М.

1.4. Засідання ради районного методичного кабінету
Термін
виконання

Захід

1. 1. 1. Затвердження плану роботи
районного методичного центру,
районних методоб’єднань на 2018 рік
2. 2. Розгляд матеріалів з досвіду роботи
педагогічних
працівників,
які
претендують
на
присвоєння
педагогічного
звання
«вчительметодист»,
«вихователь-методист»,
«старший учитель», керівник гурткаметодист
3. 3. Про виконання плану курсів
підвищення кваліфікації педагогічних
працівників Зіньківського району у
2017 році.
4.
4. Про затвердження плану курсів
підвищення кваліфікації педагогічних
працівників Зіньківського району на
2018 рік
Про
підсумки
організації
методичної роботи протягом 2018
р.
2. Моніторинг якості освіти з
трудового навчання у навчальних
закладах району.
3. По стан викладання предмету
«Захист Вітчизни»

Ниценко
Л.М.

1.
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Удовиченко
А.О.
Удовиченко
А.О.

червень

2

Відповідальний
Ниценко
Л.М.

лютий

№

Удовиченко
А.О.
Попович Р.М.

4

1. Про
організаторську
роботу
працівників методичного центру та
заступників директорів шкіл з
навчально-виховної роботи щодо
проведення в районі шкільного та
районного етапів Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2018».
2. Про забезпечення шкіл району
навчально-методичною літературою.
3. Стан
правоосвітньої
та
правовиховної роботи у закладах
освіти у 2018 році відповідно до
Указу Президента № 361/2017 «Про
оголошення в Україні 2018 року
Роком
реалізації
правопросвітницького проекту «Я
маю право!»»
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Ниценко
Л.М.
Максакова
О.В.
серпень

1. Про
структуру
організації
методичної роботи з педагогічними
кадрами району на 2018-2019 н.р.
2. Затвердження
плану
роботи
районного відділення МАН
3. Про
особливості
викладання
навчальних дисциплін у 2018-2019
н.р.
та
пріоритети
діяльності
методичної служби у цьому питанні.
4. Про стан проходження курсів
підвищення кваліфікації педагогічних
працівників відповідно до Концепції
«Нова українська школа»

Ниценко
Л.М.
методисти

Ниценко
Л.М.

листопад

3.

Сичова В.М.
Благадир Л.І.

1.5. План курсів підвищення кваліфікації педагогічних
працівників РМЦ
№

1.

2.

3.

ПІБ

Посада

Термін
Місце
Категорія
проходження проходження
слухачів
курсів
курсів
Попович
методист
2018
ДВНЗ
Методисти
Роман
РМЦ
«Університет
районних
Миколайович
менеджменту
(міських)
освіти»
методичних
НАПН
кабінетів
України
(центрів) та
керівники
методичних
об’єднань
психологічної
служби
2018
ДВНЗ
Методисти
«Університет
районних
менеджменту
(міських)
Божинська
методист
освіти»
методичних
Оксана
РМЦ
НАПН
кабінетів
Володимирівна
України
(центрів) без
виділення
профілю
2018
ДВНЗ
Методисти
«Університет
районних
менеджменту
(міських)
Півень
методист
освіти»
методичних
Людмила
РМЦ
НАПН
кабінетів
Володимирівна
України
(центрів) без
виділення
профілю
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Департамент освіти і науки Звітність
Полтавської
облдержадміністрації

3.

ЦІППО Університету
менеджменту освіти НАПН
України

Організація курсів
підвищення
кваліфікації

4.

Полтавський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти ім. М.В.
Остроградського

Реалізація заходів
проекту з розвитку
життєвих навичок
«Вчимося жити разом»

Директор,
методисти

2.
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Науково-методичний
супровід професійного
розвитку педагогічних
кадрів. Організація
курсової
перепідготовки.

Удовиченко А.О.

Полтавський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти ім. М.В.
Остроградського

Удовиченко А.О.,
керівники НЗ

1.

Директор,
Методисти

1.6. Співпраця із вищими навчальними закладами,
освітніми установами та громадськими організаціями в
межах України
№
Відпо
Назва закладів та
п/
Зміст співпраці
відаль
громадських організацій
п
ний

7.

Горлівський державний
педагогічний інститут
іноземних мов, Центр творчих
ініціатив «Клєвєр»

Участь у конкурсі з
українознавства
«Патріот»
та
з
англійської
мови
«Гринвіч».

8.

Львівська міська громадська
організація «Львівський
інститут освіти»

Участь у міжнародному
інтерактивному
конкурсі
з
природознавства
«Колосок весняний 2018»,
«Колосок
осінній - 2018»

9.

Позашкільний навчальний
заклад Полтавської обласної
ради «Полтавська обласна
мала академія наук учнівської
молоді»

Участь у конкурсізахисті
науководослідницьких робіт.
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Методисти

Львівський
фізико- Участь у міжнародних
математичний ліцей-інтернат інтерактивних
при ЛНУ ім.. І.Франка
конкурсах з фізики,
математики,
інформатики,
«Кенгуру», «Левеня»,
«Бобер».

Божинська О.В.

6.

Ниценко Л.М.

Публікація статей

Удовиченко А.О.

Всеукраїнське видавництво
«Шкільний світ»

Максакова
О.В.

5.

Інформаційний
супровід освітянських
заходів.

12.

Зіньківське відділення
Гадяцького відділу
Національної поліції в
Полтавській області

Спільні дії щодо
профілактичної та
правовиховної роботи

13.

ЦСССДМ, ССД

14.

Творче об’єднання
«Соняшник»

Співпраця зі взаємоінформування щодо
наявності сімей, які
перебувають у
складних життєвих
обставинах, соціальнопедагогічний патронат.
Участь у міжнародній
природознавчій грі
«Геліантус-2018»
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Леонтій І.М.

Районна газета «Голос
Зіньківщини», радіомовлення

Директор,
методисти

11.

Попович
Р.М.

Забезпечення
організації
навчання
вихованців(згідно
висновку ПМПК та
довідки).
Співпраця щодо роботи
з дітьми з особливими
освітніми потребами.

Попович Р.М.

Зіньківський дитячий
будинок-інтернат

Удовиченко А.О.

10.

Участь
природоохоронних
конкурсах та акціях.

у

17.

Зіньківський районний
військовий комісаріат

Спільні
заходи
військовопатріотичного
виховання

з

18.

Полтавський обласний центр
туризму і краєзнавства
учнівської молоді

Спільні
заходи
з
туристсько-краєзнавчої
роботи

19. Полтавський обласний
центр естетичного
виховання учнівської
молоді

Конкурси,
огляди,
виставки художньо–
естетичного
напрямку

20. Полтавська обласна станція
юних техніків

Спільні
заходи
з
технічної творчості

18

Удовиченк
о А.О.

Полтавський обласний
еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

Удовиченко
А.О.

16.

Попович
Р.М.

у

Благадир Л. І.
Попович Р.М.

Участь
природоохоронних
конкурсах та акціях.

Благадир Л. І.
Півень Л.В.

Національний екологонатуралістичний центр

Благадир
Л. І.

15.

19

Благадир Л.І.

Відпові
дальний

Попович Попович Р.М.. Благадир Л. І.
Р.М..

Коли і яким
документом
затверджено
Програма
«Орієнтири
Наказ
виховання учнів 1-11 класів
Міністерства
загальноосвітніх навчальних
освіти і науки
закладів»
України
від
31.10.2011
№1243
Стратегія
національноУказ
патріотичного
виховання
Президента
дітей та молоді на 2016-2020
України від 13
роки.
жовтня
2015
року
№580/2015
Державна цільова соціальна Щорічно
Постанова
программа протидії торгівлі
кабінету
людьми
Міністрів
України від
21.03.2012 №
350
Загальнодержавна програма Щорічно Закон України
«Національний план дій
від 05.03.2009
щодо реалізації Конвенції
№ 1065-VI
ООН про права дитини»
Державна цільова соціальна Щорічно
Постанова
програма «Молодь України»
кабінету
міністрів
України від
18.02.2016
№148
Щорічно

Термін
виконання

Щорічно

Назва документу

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РЕГІОНАЛЬНИХ

Леонтій І.М.

ІІ.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТА
ПРОГРАМ
2.1.Державні програми

Обласна
програма
«Опікуємося освітою» на
2017-2020 роки

Попович Р.М.

Розпорядження
голови
обласної
державної
адміністрації
від 25.08.2015р.
№436
Рішення
тринадцятої
сесії сьомого
скликання від
31.01.2017р.
№350
Рішення
двадцятої сесії
сьомого
скликання від
23.12.2016 р.
№316

Відповідаль
ний за
виконання

Попович Р.М.,
Благадир Л.І.

Термін
виконання
01.12
щорічно
20

Коли і яким
документом
затверджено

Божинська О.В.

Обласна цільова програма
національнопатріотичного виховання
дітей та молоді на 20172020 роки

01.12
щорічно

Програма реалізації
Концепції допризовної
підготовки і військовопатріотичного виховання
молоді Полтавської
області на 2015-2020 роки

01.12
щорічно

2.2.Обласні програми
Назва документу

Районна
програма
увічнення
пам’яті
видатних земляків
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Рішення сьомої
сесії двадцять
шостого
скликання від
25.03.2014 р.

Рішення четвертої
сесії сьомого
скликання від 24
грудня 2015 року

Відповідальний за
виконання
Божинська О.В.
Попович
Р.М.

Розпорядження
голови районної
державної
адміністрації від
17.12.2015р. №408

Леонтій І.М.

Щорічно до 01 числа
останнього місяця
кварталу

01.12
щорічно

щорічно

Рішення дев’ятої
сесії сьомого
скликання
Зіньківської
районної ради від
22 липня 2016 р.

Щорічно
до 2020
року

Комплексна
Програма
розвитку освітньої галузі
Зіньківського району на
2016-2017 роки
«Підтримка
роботи
з
обдарованими
і
талановитими дітьми та
молоддю»
Програма
реалізації
Концепції
допризовної
підготовки і військовопатріотичного виховання
молоді
Зіньківського
району на 2016-2020 роки
Районна
комплексна
програма
соціального
захисту
осіб
з
обмеженими фізичними
можливостями на 20142020 рр.

Коли і яким
документом
затверджено

Благадир
Л. І.

Термін
виконання

2.3.
Районні програми
Назва документу

Контроль за виконанням законодавчих та
нормативно-правових документів
Назва документу
Термін
Коли і яким Відповівиконання документом дальний
затверджена Ниценко
за
Про Полтавську
Щорічно
Рішення
виконанн
обласну премію імені
обласної ради Л.М.
я
А.С. Макаренка
одинадцятої
сесії 5-го
скликання від
08.11.07
Рішення
Божинська
Про районну премію Щорічно
двадцять
О.В.
голови районної ради
четвертої сесії
ім. братів Зерових
2.4.

районної ради
сьомого
скликання від
16.02.2018 р.
Рішення
двадцять
четвертої сесії
районної ради
сьомого
скликання від
16.02.2018 р.

Благадир
Л.І.

Про районну премію
голови районної ради
ім. Д. Ровинського

Щорічно

План заходів щодо
розвитку психологічної
служби системи освіти
Полтавської області на
період до 2020 року

Щорічно до Наказ ДОН від Попович
01.05
11.10.2017 року Р.М.
№382
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Про затвердження
плану заходів щодо
забезпечення права на
освіту дітей з
особливими освітніми
потребами в
загальноосвітньому
просторі до 2020 року
Про організацію
інклюзивного
навчання у
загальноосвітніх
закладах
Про затвердження
Плану заходів щодо
забезпечення права на
освіту дітей з
особливими освітніми
потребами

Про порядок
комплектування
інклюзивних груп у
дошкільних
навчальних закладах

Розпорядження
голови
обласної
державної
адміністрації
від 06.03.2017
року №136

Леонтій
І.М.

Щорічно до Постанова
01.09
Кабміну
України від
15.08.2011
№872
Щорічно Наказ
Департаменту
освіти і науки
Полтавської
облдержадмініс
трації
від 02.03.2016
року №72

Леонтій
І.М.

Щорічно до
10 числа
наступного
місяця

Щорічно Наказ МОН
України від
06.02.2015
№104/52
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Леонтій
І.М.

Леонтій
І.М.

ІІІ. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ
МІЖНАРОДНОГО ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ

Районний етап
конкурсу-огляду
екологічних
агітбригад та
екологічних театрів

Зіньківський будинок
дитячої та
юнацької
творчості
Заклади
освіти
району

учні 9-11
класів
ЗЗСО
району

Зіньківська
спеціалізова
на школа ІІІІ ступенів
№2

учні
ЗЗСО
району

24

учні 9-11
класів
ЗЗСО
району

Сичова В.М.

Місце
проведення

учні 5-11
ЗЗСО

Благадир
Л.І.

січень

Навчальні
заклади
району

Півень Л.В.

Районний конкурс
КВН

Категорі Відпові
я
даучасникі льний
в

Удовиченко А.О.

Районний конкурс
гри «Дебати»

січень

Всеукраїнський
конкурс учнівської
творчості

січень

Захід

Термін
виконання

Конкурси, олімпіади

лютий

3.1.

Районний оглядконкурс художньої
самодіяльності
«Веселка – 2018»

Закладів
освіти
району

учні 7-11
класів
ЗЗСО
району

Заклади
освіти
району

учні 2-11
класів
ЗЗСО
району

Заклади
освіти
району

учні 1-11
класів
ЗЗСО
району

25

Півень Л.В.
Сичова
В.М.

Зіньківський Учні
будинок
ЗЗСО
дитячої та
району
юнацької
творчості

БлагадирЛ.І.

Учні
ЗЗСО

Божинська О.В.

лютий
лютий

Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ
ст. №2

Півень Л.В.

Міжнародний
математичний
конкурс «Кенгуру»

березень

Всеукраїнський
конкурс «Лелека»

березень

Районний конкурс
читців «Тарасовими
шляхами»

березень

Районний конкурс
театральних
колективів

Всеукраїнська
благодійна акція
«Серце до серця»

Заклади
освіти
району

учні 7-11
класів
ЗЗСО
району

ЗЗСО, ЗДО
району

Учасники
освітнього
процесу
ЗДО та
ЗЗСО
району

26

Сичова В.М.
Козаченко С.М.

учні 2-10
класів
ЗЗСО
району

Удовиченко А.О.,
шкільні
координатори

Заклади
освіти
району

Божинська О.В.

березень
Квітень, листопад

учні
ЗЗСО
району

Леонтій І.М.

Всеукраїнський
конкурс з фізики
«Левеня»

квітень

Всеукраїнський
інтерактивний
конкурс «Колосок –
весняний 2018» та
«Колосок – осінній
2018»

Заклади
освіти
району

квітень

Всеукраїнська
українознавча гра
“Соняшник”

Природоохоронні
конкурси під егідою
Полтавського
обласного екологонатуралістичного
центру учнівської
молоді та
Національного
екологонатуралістичного
центру

Заклади
освіти
району
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Учні 9-11
класів
ЗЗСО
району

учні 1-11
класів
ЗЗСО
району

Попович Р.М.

учні 9-10
класів
ЗЗСО
району

Попович Р.М.

Опорний
заклад
«Зіньківська
спеціалізова
на школа ІІІІ ступенів
№1»
Заклади
освіти
району

Божинська О.В.

травень
травень

учні 11
класів
ЗЗСО
району

Удовиченко А.О.

Обласні ХХІІ
математичні
змагання ім. М.В.
Остроградського

Вересеньжовтень

І (районний) етап
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військовопатріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)

Закладів
освіти
району

протягом року

Навчально-польові
збори з предмету
«Захист Вітчизни»

Зіньківська
спеціалізован
а школа І-ІІІ
ст. №2
Опорний
заклад
«Зіньківська
спеціалізован
а школа І-ІІІ
ст. №1»,
Зіньківська
спеціалізован
а школа І-ІІІ
ст. №2
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учні 7-11
класів
ЗЗСО
району

Попович Р.М.

учасники
освітнього
процесу
ЗЗСО,
ЗДО
району
учні 1-11
класів
ЗЗСО
району

Сичова В.М.

ЗЗСО, ЗДО
району

учні 1-11
класів
ЗЗСО
району

Леонтій І.М.

учні 6-10
класів
ЗЗСО
району

Благадир
Л.І.

Жовтень
жовтень

Опорний
заклад
«Зіньківська
спеціалізова
на школа ІІІІ ступенів
№1»
Заклади
освіти
району

Директор,
методисти

І етап Обласного
конкурсу на кращий
захід з національнопатріотичного
виховання
ІІ (районний) етап
Всеукраїнських
учнівських олімпіад
з базових дисциплін
у 2018-2019 н.р.

жовтень,
лютий

Проведення
Всеукраїнської
благодійної
акції
«Назустріч мрії»

Листопад

Всеукраїнський
місячник шкільних
бібліотек

листопад –грудень

Військовопатріотична гра
імені Симона
Петлюри.

Зіньківська
спеціалізована школа
І-ІІІ ст. №2

учні 3-11
класів
ЗЗСО
району

Опорний
заклад
«Зіньківська
спеціалізова
на школа ІІІІ ст. №1»
Заклади
освіти
району

учні 5-11
класів
ЗНЗ
району
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Учні 1-11
класів,
педагогіч
ні
працівник
и

Сичова В.М.,
Дроздова В.І.

учні,
вчителі
ЗЗСО
району

Божинська
О.В.

Заклади
освіти
району

Благадир
Л.І.

учні 2-11
класів
ЗЗСО
району

Сичова В.М.
Півень Л.В.

листопад
листопад
листопад

Заклади
освіти
району

Сичова В.М.

Районний мовнолітературний
конкурс учнівської
та студентської
молоді ім. Т.Г.
Шевченка
Всеукраїнський
тиждень правових
знань

учні 1-11
класів
ЗЗСО
району

Благадир Л. І.

Районний конкурс з
української мови ім.
П. Яцика

листопад

Місячник правової
освіти

листопад

Міжнародний
конкурс з
інформатики та
комп’ютерної
грамотності «Бобер»

грудень

Міжнародна гра із
світової літератури
«Sunflower»

Заклади
освіти
району

№
п/п

Опорний
заклад
«Зіньківська
спеціалізова
на школа ІІІІ ст. №1»,
Зіньківська
спеціалізова
на школа ІІІІ ст. №2

вчителі
ЗЗСО
району

Учні 1-11
класів
ЗЗСО
району

Директор, методисти
Максакова О.В.

учнів 9-11
класів
ЗЗСО
району

Удовиченко А.О.,
шкільні
координатори

грудень
грудень

Районний конкурс
«Учитель року 2019»

Опорний
заклад
«Зіньківська
спеціалізова
на школа ІІІІ ст. №1»,
Зіньківська
спеціалізова
на школа ІІІІ ст. №2
Заклади
освіти
району

Директор, методисти

Міжнародна
природознавча гра
«Геліантус-2018»

грудень

І (районний) етап
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт
учнів-членів МАН

2.2. Масові заходи з педпрацівниками
Зміст роботи
Термін
Відповідальний

30

1.

Районна серпнева
конференція
педпрацівників

серпень

Директор,
методисти

2.

Урочисті збори з нагоди
Дня працівників освіти

жовтень

Благадир Л.І.

Захід

Термін

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Форма організації науково-методичної роботи
Місце
проведення

Категорія
учасників

Відповідальн
і

Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ
ступенів №1»

Директори та
заступники з
навчальної
роботи ЗЗСО

31

Ниценко Л.М.

Заступники з
навчальновиховної
роботи

Півень Л.В

Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ
ступенів №2

Ниценко Л.М..

Районний
семінар-тренінг
«Концептуальні
засади
реформування
початкової
школи»

Січень

Районний тренінг
«Батьки –
педагоги –
шкільна
адміністрація: від
діалогу до
партнерства»

Січень

Семінари

Вчителі
зарубіжної
літератури
ЗЗСО району

Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ
ступенів №2

Вчителі
математики
ЗЗСО району

ЧовноФедорівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ
ступенів

Вчителі
початкових
класів

32

Сичова В.М.

Зала
методичного
центру

Сичова В.М.

Вчителі
української
мови та
літератури
ЗЗСО району

Божинська О.В.

Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ
ступенів № 1»

Півень Л.В., Жолоб Л.І

лютий
Березень
Березеньквітень

Зустріч за
«круглим
столом»
«Який має бути
урок, на який
чекають діти?»
Майстер-класи
для вчителів
математики
«Підготовка
учнів до олімпіад,
конкурсів,
турнірів»
Районний семінар
з основ здоров’я
«Фізична
складова
здоров’я»

березень

Методична
вітальня
«Використання
інноваційних
технологій у
системі роботи
учителя»

Вчителі
предмету
«Захист
Вітчизни»

Дейкалівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ
ступенів

Вчителі
історії
району

33

Березень

Ниценко Л.М.
Перепелиця Н.І.
Попович Р.М.

Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№1»

Благадир Л. І.

Районний
семінарпрактикум
«Поєднання
інноваційних та
традиційних
технологій
навчання при
вивченні історії
та правознавства»

Березень

Районний
семінарпрактикум
«Використання
надвірних споруд
при викладанні
предмету «Захист
Вітчизни»

Ставківський
Директори
навчальноЗЗСО
виховний
комплекс «ЗОШДНЗ»

Березень

Районний
семінарпрактикум
«Інтегроване
навчання:
тематичний і
діяльнісний
підходи»

Пишненківська
загальноосвітня
школа І-ІІІ
ступенів

Шкільні
бібліотекарі

Зіньківський
ДНЗ №2

Керівники
дошкільних
навчальних
закладів,
вихователі
ЗДО району

34

Благадир Л. І.,
Сідак Л. С.

Березень

Вчителі
географії
району

Шкільні
бібліоте
карі

Леонтій І.М.

Районний
семінарпрактикум
«Інноваційна
діяльність у
сучасному
дошкільному
навчальному
закладі.
Впровадження в
практику
педагогічних
новацій»

Квітень

Майстер-клас
«Формування
здорового
способу життя
школярів
засобами
шкільної
бібліотеки»

Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ
ступенів №1»

Квітень

Районний
семінарпрактикум
«Формування
географічних
компетентностей
учнів на уроках
та в позакласній
роботі

Вчителі
початкових
класів

Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№1»

Вчителі
основ
здоров’я

35

Благадир Л. І.

Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ
ступенів №2

Півень Л.В.

Заступники
директорів
шкіл з
виховної
роботи

Удовиченко А.О.

Шкільні музеї
Лубенського
району
Квітень
Квітень
Жовтень

Районний
семінарпрактикум «Роль
шкільного музею
в національнопатріотичному
вихованні
учнівської
молоді»
Районний
семінар-тренінг
«Інтегрований
підхід в
організації
навчальновиховного
процесу. Від
теорії до
практики»
Районні
навчаннятренінги на тему
«Особливості і
методика
використання
комп’ютерних
презентацій на
уроках основ
здоров’я»

Околиці
с. Власівка

36

Практичні
психологи,
соціальні
педагоги

Педагоги
району,
ПОЦТКУМ

Попович Р.М.
Попович Р.М.,
Муліка К.М.

Квітень
Червень

Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№1»

Практичні
психологи,
соціальні
педагоги

Попович Р.М.
Криворучко А.В.

Районний
семінарпрактикум з
підготовки
тренерів по
пішохідному
туризму

Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№2

Вересень

Районний
семінарпрактикум
«Презентація
досвіду роботи
працівників
психологічної
служби шляхом
використання
відеокастів»
Тренінг
«Інноваційні
підходи до
вирішення
проблеми
жорстокості та
насилля в
освітньому
закладі»

Шенгаріївська
з/о школа І-ІІ
ступенів

Вчителі
географії з/о
шкіл І-ІІ
ступенів

37

Максакова О.В.
Гаврільєв С.М.

Вчителі
історії
Благадир Л.І.

Історичні місця
міста Полтави
Диканського
району

жовтень

Наукові
керівники по
написанню
науководослідницьки
х робіт МАН

Благадир Л. І.
Мільгевська Н. М.

Районний
семінарпрактикум для
вчителів
географії
загальноосвітніх
шкіл І-ІІ ступенів

жовтень

Районний
семінарпрактикум
«Історія рідного
краю – як базове
джерело для
національнопатріотичного
виховання на
уроках історії»

Опішнянська
спеціалізована
школа І-ІІІ
ступенів

жовтень

Районний семінар
«Вивчення та
узагальнення
досвіду роботи
наукового
товариства
«Квант»
Опішнянської
спеціалізованої
школи І-ІІІ
ступенів»

Вихователі

Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ
ступенів №1»

Вчителі хімії
ЗЗСО району

Спеціалізована
Вчителі
загальноосвітня географії
школа І-ІІІ
ступенів №5
Горішньоплавнів
ської міської
ради

38

Удовиченко А.О.

жовтень

Тищенко М.В.
Леонтій І.М.

Дейкалівський
ЗДО

Благадир Л.І.

Районний
семінарпрактикум
«Впровадження
досвіду роботи
вчителя географії
Горішньоплавнян
ської
спеціалізованої
школи №5 ім. Л.І.
Бугаєвської
Богданової
Портяної М.В.»

листопад

Районний семінар
для вчителів
хімії ЗЗСО
району на тему
«Роль вчителя
хімії у
формуванні
здорового
способу життя
учнів».

листопад

Районний
семінарпрактикум
«Екологічне
виховання
дошкільників»

Круглий стіл
«Управління
закладом освіти в
умовах
сьогодення»

Вчителі
фізики

листопад

Заклади освіти

Директори
ЗЗСО

Попович Р.М.,
Півень Л.В.

Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ
ступенів №1»

Леонтій І.М.

Директори,
вихователіметодисти,
вихователіестети

Божинська О.В.

Зіньківський
ЗДО №2
Опішнянський
ЗДО

Листопад

Вчителі
фізичної
культури та
початкових
класів

Ниценко
Л.М.

Тренінг для
вчителів фізики
«Використання
ІКТ на уроках
фізики та
астрономії»

Листопад

Обмін досвідом
«Стежками
креативності»

Опішнянська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст.

Листопад

Районний
семінарпрактикум
«Особливості
проведення
уроків фізичної
культури в
початкових
класах»

Захід

Термін

Інструктивно-методичні наради
Місце
проведення
39

Категорія
учасників

Відповідальні

«Про проведення
районного етапу
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військовопатріотичної гри
«Сокіл» «Джура»
«Про підсумки
роботи
психологічної
служби за
навчальний рік»

щовівторка
січень
лютий

«Про ведення
діловодства у
закладах освіти»

Працівники
РМЦ

Ниценко
Л.М.

Опорний заклад Шкільні
«Зіньківська
бібліотекарі
СШ І-ІІІ ст.
№1»

Сичова
В.М.

Зала РМЦ

Директори
закладів
освіти

Ниценко
Л.М.

Зала РМЦ

Тренери
команд

Попович
Р.М.

Зала РМЦ

Працівники
психологічн
ої служби

Попович
Р.М.

квітень

«Про
впровадження
Універсальної
десяткової
класифікації в
практику роботи
шкільних
бібліотек»

РМЦ

травень

Інструктивнометодична нарада
працівників
районного
методичного
центру

40

«Про організацію
навчальновиховної роботи в
дошкільних
навчальних
закладах в 20182019 н.р.»
«Про організацію
роботи
позашкільних
закладів освіти у
2018-2019н.р.»

травень
Серпень

Зала РМЦ

Шкільні
бібліотекарі
ЗЗСО

Шкільні
бібліотекарі

Сичова
В.М.

Сичова
В.М.

Заступники Благадир
директорів з Л.І.
виховної
роботи,
педагогиорганізатори

Зала РМЦ

Керівники
ЗДО

Леонтій
І.М.

Зала РМЦ

Директори,
методисти
позашкільних
закладів
освіти

Благадир
Л.І.

Вересень

Зала РМЦ

вересень

«Про організацію
виховної роботи у
2018-2019 н.р.»

Зала РМЦ

Вересень

«Про здійснення
інвентаризації
фондів
навчальної
літератури у 2018
році»
«Про
забезпечення
навчальною
літературою
учнів ЗНЗ на
2018-2019 н.р.»

41

«Про організацію
навчальновиховної роботи в
дошкільних
навчальних
закладах в 20182019 н.р.»

вересень
вересень

«Про цілі та
напрямки роботи
психологічної
служби на 20182019 н.р.»

Зала РМЦ

Заступники
директорів
ЗЗСО

Директор,
методисти

Опорний заклад Працівники
«Зіньківська
психологічн
СШ І-ІІІ ст.
ої служби
№1»

Попович
Р.М.

Зала РМЦ

Леонтій
І.М.

Керівники
ЗДО

вересень

«Про особливості
викладання
навчальних
предметів у 20182019 н.р.»

42

Директор, методисти

Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№1»

Педагогічні
працівники закладів
освіти району

Районні
методичні
об’єднання «Про
особливості
викладання
навчальних
предметів у 20182019 н.р.»

Січень
серпень

Інші заходи

Щоквартально

Військовопрактичні збори

Жовтень

Конференція з
обміну досвідом в
рамках зональної
школи
новаторства №6

43

Попович Р.М.

Троцька В.П., директор
Ч.Федорівськоїзош І-ІІІ ст.
(координатор школи новаторства)

Диканський
відділ освіти
РДА,
Диканський
районний
методичний
кабінет

Вчителі курсу
«Захист Вітчизни»,
РВК

Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
№1»

Педагогічні працівники Зіньківського,
Котелевського та Диканського районів

Зала РМЦ
Сичова В.М., Ківшик
В.М.

Бібліотекаріпочатківці

Протягом року

Школа молодого
бібліотекаря

44

Слухачі районної творчої
лабораторії

Сичова В.М.
Півень Л.В.,
Олефір О.А.
Лисак С.М.
Чумак А. В.
Леонтій І.М.

Зіньківський
ЗДО №1

Педагогиорганізатори ЗНЗ та
учні

Протягом року
протягом року

Зіньківський
будинок дитячої
та юнацької
творчості

Учасники районної творчої
групи

Засідання
районної творчої
групи з питань
удосконалення та
оптимізації
навчальновиховної роботи в
дошкільних
навчальних
закладах району

Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ
ст.№1»

Протягом року

Засідання творчої
лабораторії
вчителів
«Інноваційна
діяльність
учителя під час
вивчення
творчості
Григора
Тютюнника в
школі»
Школа
координаторів
учнівського
самоврядування

2. Школи фахового зростання майстерності,
педагогічні студії, школи молодого керівника, школа
молодого вчителя.
Участь вчителів у засіданнях
творчих майстерень (АТМУ).
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10

11
12
13

ПІБ
Тесля Людмила Іванівна,
вч. Дейкалівської ЗОШ І-ІІІ ст..
Чорногор Аліна Вікторівна,
вч. Зіньківської СШ І-ІІІ ст. №2
Алфьоров Юрій Миколайович,
вч. Зіньківської СШ І-ІІІ ст. №1
Харченко Людмила Олександрівна,
вч. Зіньківської СШ І-ІІІ ст. №2
Кльокта Михайло Олексійович,
вч. Малобудищанської ЗОШ І-ІІІ ст.
Матвієнко Наталія Станіславівна,
вч. Опішнянської СШ І-ІІІ ст.
Лоскот Юлія Миколаївна,
вч. Опішнянської СШ І-ІІІ ст.
Окань Роман Миколайович,
вч. Проценківської ЗОШ І-ІІІ ст.
Педченко Тетяна Миколаївна,
вч. Опішнянської СШ І-ІІІ ступенів
Кропивка Ірина Юріївна,
вч. опорного закладу «Зіньківська
спеціалізована школа І-ІІІ №1»
Мельник Валентина Семенівна,
вч. Опішнянської СШ І-ІІІ ст.
Влох Валентина Іванівна,
Зіньківський ДНЗ №1
Оксюк Юлія Григорівна
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Авторських

Предмет
Математика
Фізика
Інформатика
Біологія
Хімія
Економіка
Українська мова
Історія
Зарубіжна
література
Іноземна мова
Початкові класи
Дошкільна освіта
Спеціальна
(корекційна) освіта

14
15
16

17

18
19

Хаблак Світлана Іванівна, пр. псих.
Опішнянського ДНЗ
Калатура Наталія Леонідівна,
вч. В.Павлівської СШ І-ІІІ ст.
Приходько Віра Володимирівна, вч.
Зіньківської СШ І-ІІІ ст. №2
Гавриленко Людмила Іванівна,
Зіньківський будинок дитячої та
юнацької творчості
Бойко Олена Іванівна,
вч. Зіньківської СШ І-ІІІ ст. №1

Психологія
Музика
Трудове
навчання,
технології
Керівник гуртка
Класний керівник

Ковальов Сергій Михайлович, вч.
предмету «Захист Вітчизни» опорного
закладу «Зіньківська СШ І-ІІІ ст. №1»

Військовопатріотичне
виховання

Педагогічні студії для керівників районних методичних
об’єднань природничо-математичного циклу
№
Дата
Відповіп/
Тема
проведе
дальні
п
ння
1

2

3

Самоосвіта як форма
підвищення професійної
компетентності педагогів.
Інтерактивні технології в
освіті: залучаємо учнів у
процес навчання за допомогою
Інтернет-сервісів.
Робота у мережевих спільнотах
як ефективний інструмент
професійного зростання
Основні вимоги до структури і
контенту персональних сайтів
педагогів
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березень

травень

вересень

Божинська
О.В.,
Удовиченко
А.О.

Божинська
О.В.,
Удовиченко
А.О.
Божинська
О.В.,
Удовиченко
А.О.

3.

Особливості організації
методичної роботи з
педагогами.
Особливості організації
педагогічної ради –
колективного органу
управління.

Удовиченко
А.О.

Директор,
методисти

протягом
року

Директор

Підготовка педагогів до
інноваційної діяльності.

вересень

Директор,
методисти

Директор,
методисти

Питання організації атестації в
закладах освіти.

жовтень

4.

вересень

2.

Особливості формування
замовлення на курси
підвищення кваліфікації у 2018
році

вересень

1.

серпень

Школа молодого керівника (консультування)
№
Терм Відповідаль
Зміст
п/п
ін
ні

Ниценко
Л.М.

Організація внутрішкільного
контролю.
5.

6.

47

8.
Робота з обдарованими дітьми.

протягом
року

14

протяго
м року

13.

Удовиченко
А.О.

протяго
м року

12.

Леонтій І.М.

Удовиченко
А.О.

Шкільне діловодство, накази з
виховної роботи.

протяго
м року

11.

Максакова
О.В.,
Божинська
О.В.

Благадир Л.І.

Створення сприятливого
психологічного мікроклімату в
колективі.

протяго
м року

10.

Організація національнопатріотичного виховання у
дошкільному навчальному
закладі
Організація участі учнівської
молоді в конкурсах та акціях
природоохоронного
спрямування
Організація курсів підвищення
кваліфікації педагогічних
працівників навчальних
закладів району

Максакова
О.В.

Попович
Р.М.

протяго
м року

9.

жовтень

Дослідно-експериментальна
робота в загальноосвітніх
навчальних закладах

жовтень

7.

Попович
Р.М.,
Благадир Л.І.

Основні напрями роботи з
батьками та громадськістю.
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Протяго
м року

Організація управління
виховним процесом.

протяго
м року

Попович
Р.М.,
Благадир Л.І.

Моніторинг якості навчальної
підготовки учнів
загальноосвітніх шкіл.

протяго
м року

Директор,
методисти

Вивчення системи роботи
вчителя.

протягом
року

Директор,
методисти

Робота з дітьми із
неблагополучних сімей.

протяго
м року

Попович
Р.М.

Узагальнення методів
педагогічного впливу на
неповнолітніх

протяго
м року

17.

Леонтій І.М.

Попович
Р.М.

Пошуки шляхів оптимізації
педагогічного впливу на дітей.

протяго
м року

16.

Форми і методи організації та
здійснення соціальнопедагогічного патронату
дошкільнят

Леонтій І.М.

Наступність дошкільної та
початкової освіти. Проблеми та
шляхи їх вирішення.

Протяго
м року

15.

Леонтій І.М.

18.

19.

20.

21.

22
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Протягом
навчальног
о року

24.

Організація перепідготовки
вчителів початкових класів.
Модельні програми. НУШ.

Півень Л.В.

Організація роботи вчителів,
які в 2018 році набирають 1
класи, при проходженні онлайн курсів.

Січеньлютий

23.

Півень Л.В.
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Школа молодого вчителя

Термін

№
п/п

Складання картотеки молодих
вчителів по предметах;
- співбесіда з заступниками
директорів по організації
роботи з молодими вчителями;
- допомога в підготовці та
проведенні першого уроку;
- індивідуальна допомога в
складанні календарнотематичного планування на І
семестр;
- консультація по веденню
класного журналу.
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Відповідаль
ні

Методисти

РМЦ

РМЦ

Директор, методисти

2.

Складання календарнотематичного планування на ІІ
семестр.

січень

1.

серпень-вересень

Зміст

Місце
пров
еден
ня
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Директор, методисти,
директори шкіл

Організація відвідування уроків
з метою активного знайомства
з педагогічною діяльністю
молодих вчителів та надання
методичної допомоги;
- індивідуальні консультації.

Директор, методисти,
вчителі-методисти

5.

РМЦ

РМЦ
Директор, методисти

Допомога в підготовці та
проведенні батьківських зборів;
- відвідування уроків (аналіз та
консультування);
- консультації по системі
позакласної роботи з предмету;
- проведення «майстер-клас»
для молодих вчителів.
(практикум)

вересень-жовтень

4.

РМЦ

грудень

Забезпечення молодих вчителів
педагогічною літературою ,
дидактичними матеріалами;
- організація наставництва у
навчальному закладі;
- проведення «майстер-клас»
для молодих вчителів.
(практикум)

протягом навчального
року

3.

Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду ЗЗСО та
ЗДО
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Параїло Г.Г.
Гавриш Л.В.

Узагальнення педагогічного
досвіду вчителя математики
Зіньківської спеціалізованої
школи І-ІІІ ст. №2 Британ
Т.В. «Формування та
розвиток життєвих
компетентностей на уроках
математики та інформатики з
використанням ІКТтехнологій».

Ниценко Л.М.

2.

Узагальнення педагогічного
досвіду вчителя англійської
мови
Опішнянської
спеціалізованої школи І-ІІІ
ст. Даценко Г.В. «Розвиток
ситуативного спілкування на
уроках англійської мови».

Божинська О.В.

1.

протягом року

Зміст

Відпо
Відпо
відал
віьний
даль
від
ні
ЗНЗ

протягом року

Термін

№
п/п
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Гавриш Л.В.
Параїло Г.Г.

Удовиченко А.О.

протягом року

Параїло Г.Г.

Узагальнення педагогічного
досвіду вчителів початкових
класів Зіньківської
спеціалізованої школи І-ІІІ
ст. №1 Пантюх Н.В.
«Запровадження ейдетичних
методів розвитку пам’яті
зв’язного мовлення та
креативного мислення учнів
початкової школи».

Удовиченко А.О.

4.

Півень Л.В.

Узагальнення педагогічного
досвіду вчителя основ
здоров’я опорного закладу
«Зіньківська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів №1»
Горбась Л.В. «Формування
пізнавальної активності учнів
на уроках основ здоров’я
шляхом використання ІКТ»

протягом року

Узагальнення педагогічного
досвіду вчителя біології
Зіньківської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів №2
Харченко Л.О. «Організація
роботи з обдарованою
молоддю в напрямку
підвищення екологічної
самосвідомості особистості»

протягом року

3.
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Параїло Г.Г.
Педяш О.В.
Боровик С. М.

Божинська О.В.

Узагальнення педагогічного
досвіду вчителя початкових
класів Зіньківської
спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів №2 Липенко Т.В.
«Розвиток творчих
здібностей учнів, шляхом
впровадження методу
проекту»

Попович Р.М.

7

Півень Л.В.

Узагальнення педагогічного
досвіду соціального педагога
Опішнянської СШ І-ІІІ ст..
Некомкіної Л.М.
«Формування навичок
здорового способу життя».

протягом року

6.

протягом року

Узагальнення педагогічного
досвіду вчителя фізики
опорного закладу
«Зіньківська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів №1»
Кльоз Л.І. «Використання
елементів особистісноорієнтованого навчання на
уроках фізики».

протягом року

5.
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Верес Л.І.
Педяш О.В.
Петренко О.Г.

здорового способу життя
школярів засобами шкільної
бібліотеки».

Сичова В.М.

Узагальнення досвіду
бібліотекаря Пишненківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. Бедюх Л.Г. «Формування

Сичова В.М.

10.

Сичова В.М.

Узагальнення педагогічного
досвіду вчителя української
мови та літератури
Опішнянської
спеціалізованої школи І-ІІІ
ст. Педченко С.В.
«Виховання підростаючого
покоління на національних
культурних традиціях
українського народу».

протягом року

9.

протягом року

Узагальнення педагогічного
досвіду вчителя зарубіжної
літератури Тарасівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. Балацької Л.І. «Проектне
та практичне забезпечення
компетентнісно
спрямованого інноваційного
розвитку особистості на
уроках зарубіжної
літератури».

протягом року

8
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Лисак С.М.
Катькало Л.Б.
Клименко О.О.

Благадир Л.І.

Узагальнення педагогічного
досвіду вчителя історії
Ставківського навчальновиховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний
навчальний заклад»
Дінець Н.І. «Формування
мотивації навчальної
діяльності учнів на уроках
історії – один із чинників
високої результативності» .

Попович Р.М.

13.

Благадир Л.І.

Узагальнення педагогічного
досвіду вчителя фізичної
культури Бобрівницької СШ
І-ІІ ст.. Лисенка О.О.
«Комплексний підхід до
навчання дітей гри в
волейбол на уроках фізичної
культури».

Протягом року

12.

протягом року

Узагальнення педагогічного
досвіду керівника гуртків
Зіньківського будинку
дитячої та юнацької
творчості Л.І. Гавриленко
«Нетрадиційні форми і
методи роботи як основна
складова створення ситуації
успіху в роботі гуртка».

Протягом року

11.
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Олексенко М.М.
Олексенко М.М.
Косяк В.І.

Леонтій І.М.

Узагальнення педагогічного
досвіду
вихователя
Зіньківського
дошкільного
навчального закладу № 2
Глоби В.Г. «Мовленнєвий
розвиток
дошкільників
засобами мнемотехніки.

Леонтій І.М.

16.

Леонтій І.М.

Узагальнення педагогічного
досвіду
вихователя
Зіньківського
дошкільного
навчального закладу №1
Білоус Н.В. «Економічне
виховання
старших
дошкільнят»

Протягом року

15.

Протягом року

Узагальнення педагогічного
досвіду
вихователя
Зіньківського
дошкільного
навчального закладу №1
Пух С.В.
«Впровадження
інноваційних
педагогічних
технологій в зображувальній
діяльності»

Протягом року

14.

Узагальнення педагогічного
досвіду
вихователя
Опішнянського дошкільного
навчального
закладу
Коваленко Т.І.
«Мовленнєвий
розвиток
дошкільників».

Протягом року

Леонтій І.М.

Власова С.М.

19.

Узагальнення педагогічного
досвіду
вихователя
Опішнянського дошкільного
навчального
закладу
Шапошник В.В.
«Національне
виховання
дошкільнят».

Протягом року

Леонтій І.М.

Власова С.М.
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Косяк В.І.

18.

Леонтій І.М.

Узагальнення педагогічного
досвіду
вихователя
Зіньківського
дошкільного
навчального закладу № 2
Юркової А.І. «Формування
соціальної
компетенції
засобами
економічного
виховання».

Протягом року

17.

Керівники ЗДО

Леонтій І.М.

Благадир Л.І.
Гаврілєв С. М.
Чечіль Н. І.

Ниценко Л.М.
Перепелиця Н.І.

Відпові
дальні

Заступники директорів
шкіл з навчальновиховної роботи

Директори шкіл

Місце
прове
дення
Ставківський
навчально-виховний
комплекс «ЗОШ-ДНЗ»

Катего
рія
учасни
ків

з

Зіньківський ЗДО
№2

Районний семінар –
практикум «Формування
лідерської компетентності
в школі»

роботи

Опішнянська
спеціалізована школа
І-ІІІ ст..

Районний семінар-практикум
«Інноваційна діяльність у
сучасному дошкільному
навчальному закладі.
Впровадження в практику
педагогічних новацій»

Березень

Районний семінар-практикум
«Інтегроване навчання:
тематичний і діяльнісний
підходи»

супровід

квітень

Захід

Термін

Науково-методичний
керівними кадрами

листопад

3.

60

61

Ниценко Л.М.

Заклади освіти

Директори
ЗЗСО

Відповідаль
ний

Методисти

Катег
орія
учасн
иків

Голови районних методичних
об’єднань

1. Методичні
рекомендації
щодо
організації
та
проведення районного
конкурсу
«Учитель
року – 2019»

Місце
проведення

РМЦ

№ Форма діяльності

Термін
виконання

Науково-методичний
супровід
проведення
конкурсів з фахової майстерності педагогічних
працівників

серпень-листопад

4.

Листопад

Круглий стіл «Управління
закладом освіти в умовах
сьогодення»

62

Методисти
Директор
Благадир Л.І.

Учителі ЗЗСО району
Методисти, учителі
Керівники гуртків

Опорний заклад
«Зіньківська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів №1»
Зіньківський будинок
дитячої та юнацької
творчості

грудень

3. Підготовка
інформаційноаналітичних матеріалів
щодо підсумків
районного конкурсу та
організації обласного
конкурсу «Учитель
року – 2019»
висвітлення матеріалів
на сайті РМЦ
4. Проведення районного
туру Всеукраїнського
конкурсу майстерності
педагогічних
працівників
позашкільних
навчальних закладів
«Джерело творчості»

листопад-грудень

листопад

2. Проведення районного
етапу-конкурсу
«Учитель року – 2019»

голови районних
оргкомітетів

Божинська О.В.
Божинська О.В., методисти

63

з

Відповідаль
ний

учні 7-11 класів

Категорія
учасників

РМЦ

2. Проведення ІІ етапу
(районного)
Всеукраїнських
учнівських олімпіад з
навчальних предметів
у 2018-2019н.р.

Місце
провед
ення

роботи

Опорний заклад «Зіньківська СШ ІІІІ ст.. №1», Зіньківська СШ І-ІІІ
ст.. №2

1. Методичні
рекомендації щодо
проведення ІІ етапу
(районного)
Всеукраїнських
учнівських олімпіад з
навчальних предметів
у 2018-2019н.р.

супровід

жовтень

№ Форма діяльності

Термін
виконання

Науково-методичний
обдарованими дітьми

листопад –грудень

5.

64

Божинська О.В.
Божинська
О.В., методисти
Божинська О.В.

Методисти

учні 711
класів

заступники директорів шкіл з
навчальної роботи, вчителі

РМЦ
ВНЗ, ЗЗСО
області
РМЦ

грудень-лютий
січень-лютий

5. Консультації з питань
організації роботи з
обдарованими учнями
ЗЗСО

Протягом року

3. Підготовка
інформаційноаналітичних матеріалів
щодо підсумків ІІ
етапу (районного)
Всеукраїнських
учнівських олімпіад з
навчальних предметів
у 2018-2019н.р.,
розміщення на сайті
відділу освіти та
методичного центру
4. Участь у ІІІ етапі
(обласному)
Всеукраїнських
учнівських олімпіад з
навчальних предметів
у 2018-2019 н.р.

65

Благадир Л.І.,
Попович Р. М.
Благадир Л.І.

Методичні рекомендації
щодо організації виховної
роботи у 2018-2019 н.р.

Педагоги району

2.

РМЦ

Заступники директорів шкіл з виховної
(навчально-виховної) роботи

Надавати консультації щодо
організації виховної роботи
в закладах освіти

зала відділу освіти

1.

Місце Катего Виконавці
провед рія
ення

Термін
виконан
ня

Форма діяльності

Протягом року

№
з/п

Науково-методичний супровід виховної роботи

вересень

6.

зала Зіньківського будинку дитячої та
юнацької творчості
лідери учнівського самоврядування
ЗЗСО району
Благадир Л. І. Лисак С.М.

педагоги-організатори

Курмаз Л.С., Щербак З.М.

Майстер-клас «Особливості
організації та проведення
шкільних масових свят»

зала Зіньківського будинку дитячої та
юнацької творчості

4.
вересень

Методичні рекомендації
щодо роботи районної
школи лідерів учнівського
самоврядування

жовтень

3.

66

Засідання школи передового
педагогічного досвіду з
національного виховання
дошкільнят

Лютий

Зала РМЦ

квітень

Опішнянський
ЗДО

67

Заступники директорів шкіл з
виховної (навчально-виховної)
роботи
Попович Р.М.

9

РМЦ та зацікавлені служби
виховної (навчальновиховної) роботи
Шапошник В.В.
Попович Р.М.

Круглий стіл «Організація
спільної превентивної
роботи з Полтавським
обласним благодійним
фондом «Громадське
здоров’я»

Педагогічні
працівники

8

Зіньківська спеціалізована школа
І-ІІІ ст.. №2

Круглий стіл «Співпраця
колективу навчального
закладу з правоохоронними
органами»
грудень

5.

68

ЗСШ ІІІІ
ступені
в №2

Оксюк Ю.Г.

Консультації з питань
корекційно-виховної
роботи з дітьми із
помірно-розумовою
відсталістю.

для педагогічних
працівників ЗЗСО та
ЗДО району
Леонтій І.М.

3.

РМЦ

керівники,

Методичні рекомендації
та консультації щодо
використання
нормативно-правової
бази з питань
інклюзивного навчання

для педагогічних
працівників ЗЗСО та
ЗДО району
Леонтій І.М.

Термін
виконання

2.

РМЦ
протягом рокуза
запитом

Консультації з питань
організації навчальновиховного процесу в
умовах інклюзивного
навчання у 2018-2019
н.р. в загальноосвітніх
та дошкільних
навчальних закладах

протягом року за
запитом

1.

Жовтень

№
з/п

7. Науково-методичний супровід інклюзивної
освіти та діяльності закладів освіти
Форма діяльності
Місце Катего Викона
провед
рія
вці
ення учасни
ків

69

Психологи та соціальні Вихователі та вчителі
педагоги
початкових клсів ЗЗСО
та ЗДО району
Попович Р.М.
Леонтій І. М.
Для педагогічних
працівників ЗЗСО та
ЗДО району
Леонтій І.М.
Оксюк Ю.Г.

РМЦ

Методичні рекомендації
та консультації щодо
роботи з дітьми з
особливими потребами

РМЦ

6.

РМЦ

Методичні рекомендації
та консультації щодо
роботи психологів в
групах інклюзивної
освіти

жовтень

5.

За запитом

Підготувати до друку та
випустити методичний
посібник для педагогів
«Проблеми наступності
дошкільної та початкової
освіти»

За запитом

4.

учасники освітнього
процесу ЗЗСО, ЗДО
району

Леонтій І.М.

керівники, педагогічні
працівники ЗДО

Леонтій І.М.

Районний семінарпрактикум
«Інноваційна діяльність
у сучасному
дошкільному закладі.
Впровадження в
практику педагогічних
новацій».

ЗЗСО, ЗДО району

2.

Зіньківський ДНЗ №2

Проведення
Всеукраїнської
благодійної акції
«Назустріч мрії»

Лютий,
жовтень

1.

Квітень

Термін виконання

8. Науково-методичний супровід дошкільної освіти
№ Форма діяльності
Місце Катег Відп
прове орія
овіда
дення учасн льни
иків
й

70

Робота школи
передового
педагогічного досвіду з
питань національного
виховання дітей
дошкільного віку.

Леонтій І.М.

педагогічні працівники
ЗДО

Керівники,
відповідальні
працівники ЗДО
Леонтій І.М.
Божинська О.В.

зала відділу освіти

Серпень
вересень
71

працівники
дошкільних
закладів
Леонтій І.М.

6.

Зіньківський ЗДО
№2
Опішнянський ЗДО
Директори,виховате
ліметодисти,виховате
лі-естети
Леонтій
І.М.

Обмін досвідом
«Стежками
креативності».

Опішнянський
ДНЗ

7.

РМЦ

листопад

4.

Методичні
рекомендації для
педагогічних
працівників дошкільних
навчальних закладів
щодо організації
навчально-виховного
процесу у ЗДО у 20182019 н.р. (методичні
об’єднання).
Методичні
рекомендації
«Особливості
організації сайту
дошкільного
навчального закладу»

Протягом
року

3.

Науково-методичний супровід позашкільної
освіти
Форма діяльності
Місце Катего Викопроведе рія
навці
ння учасни
ків

72

Благадир Л.І.

керівники гуртків

січень
РМЦ

БлагадирЛ.І.

Консультації з питань
організації гурткової
роботи в позашкільних та
ЗЗСО

Благадир Л.І.
Курмаз Л. С.

4.

РМЦ

Керівники, методисти
позашкільних закладів
району

Методичні рекомендації
щодо організації
позашкільної освіти у
2018-2019 н.р.

для методистів,
керівників гуртків

2.

РМЦ

Серпень

1.

Районний етап
Всеукраїнського
конкурсу педагогів
позашкільних навчальних
закладів «Джерело
творчості» в номінації
«Керівник гуртка-2018»

Протягом року

№
з/п

Термін
виконанн
я

9.

73

Благадир Л.І.
Благадир Л.І.

закладів

директори та методисти
позашкільних навчальних

Калейдоскоп майстеркласів з декоративноприкладного та
ужиткового мистецтва

ЗБДЮТ, ОБДЮТ,
Станція юних
техніків
керівники гуртків

5.

зала
РМЦ
вересень

Інструктивно-методична
нарада «Про особливості
організації виховної
роботи та проведення
гурткової роботи у
позашкільних навчальних
закладах у 2018-2019 н.р.

листопад

5.

74

Попович Р.М.

практичні психологи
та соціальні педагоги

Районний семінарпрактикум «Презентація
досвіду роботи
працівників психологічної
служби шляхом
використання відеокастів»

Практичні психологи,
соціальні педагоги

2.

Опорний заклад
«Зіньківська СШ І-ІІІ
ст.. №1»

аспекти профорієнтації в
навчальному закладі як
складова профілактичної
роботи».

Попович Р.М.

Термін
виконанн
я

Районне методичне
об’єднання на тему
«Психолого-педагогічні

Зіньківська спеціалізована
школа І-ІІІ ст. №2

1.

Січень

№

Науково-методичний
супровід
діяльності
психологічної служби системи освіти району
Форма діяльності
Місце Катег Відп
прове орія
овіда
дення учасн льни
иків
й

Квітень

10.

75

Попович Р.М.,
Муліка К.М.

Квітень

практичні
психологи та
соціальні педагоги
Попович Р.М.

соціальної дезадаптації
дітей».

практичні
психологи та
соціальні педагоги
Попович Р.М.

Районне методичне
об’єднання на тему
«Види та наслідки

Практичні
психологи, соціальні
педагоги

6.

Зіньківська СШ ІІІІ ст. №2

Тренінг «Інноваційні
підходи до вирішення
проблеми жорстокості та
насилля в освітньому
закладі»

Зала РМК

5.

Опорний заклад
«Зіньківська СШ ІІІІ ст.. №1»

Інструктивно-методична
нарада «Про підсумки
роботи психологічної
служби за рік»

Опорний заклад
«Зіньківська СШ ІІІІ ст.. №1»
практичні
психологи та
соціальні педагоги
Попович Р.М.

4.

Травень

виникнення труднощів у
навчанні та соціальної
дезадаптації учнів».

Червень

Районне методичне
об’єднання на тему
«Ознаки і причини

Серпень

3.

Попович Р.М.
Попович Р.М.

76

Попович Р.М.

практичні психологи
та соціальніпедагоги

Педагоги

Опорний заклад
«Зіньківська СШ ІІІІ ст. №1»
практичні
психологи та
соціальні педагоги
Попович Р.М.
практичні психологи
та соціальні педагоги

10. Вивчення роботи та
надання методичної
допомоги працівникам
психологічної служби,
що атестуються

Опорний заклад
«Зіньківська СШ ІІІІ ст.. №1»

Моніторинг на тему
«Стан психологічного
мікроклімату в
педагогічних
колективах закладів
освіти»

ЗНЗ району

9.

вересень

Засідання школи
молодого психолога
жовтень

8.

Протягом року

Інструктивно-методична
нарада «Про основні
цілі і напрямки роботи
психологічної служби
району на 20182019 н.р.»

протягом року

7.

V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

№
з/п
1.

План підвищення кваліфікації педагогічних
працівників району
Виконаве
Зміст роботи
Термін
ць
Аналіз
стану
підвищення Січень
кваліфікації педагогів за 2017
рік і звіт на НМР.

Удовиченко
А.О.

2.

Інструктивна
нарада
із Січень
заступниками директорів із
НВР щодо організації курсів у
2018 році.

Удовиченко
А.О.

3.

Формування замовлення на Квітень
курси підвищення кваліфікації
при ЦІППО УМО НАПН
України на 2018 рік.
Формування замовлення на Вересень
курси підвищення кваліфікації
при Полтавському обласному
інституті
післядипломної
педагогічної
освіти
ім.
М.В.Остроградського на 2018
рік.
Розробка
плану
курсів Грудень
підвищення
кваліфікації
педагогічних працівників при
Полтавському
обласному
інституті
післядипломної
педагогічної
освіти
ім.
М.В.Остроградського на 2018
рік.

Удовиченко
А.О.

4.

5.

77

Удовиченко
А.О.

Удовиченко
А.О.

6.

Організація курсів підвищення Протягом
кваліфікації
педагогів
за року
денною формою навчання в
Полтавському
обласному
інституті
післядипломної
педагогічної
освіти
ім.
М.В. Остроградського.

Удовиченко
А.О.

7.

Організація курсів підвищення
кваліфікації
педагогів
за
дистанційною
формою
навчання
в
Полтавському
обласному
інституті
післядипломної
педагогічної
освіти ім. М.В.Остроградського
Організація курсів підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників
РМЦ
при
Полтавському
обласному
інституті
післядипломної
педагогічної
освіти
ім.
М.В. Остроградського
Формування
списків
педагогічних працівників, які
направляються на курси в
Полтавський обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти ім. М.В.Остроградського
Контроль за виконанням плану
курсів підвищення кваліфікації
вчителів.
Консультації щодо підготовки
матеріалів до курсових робіт
педагогів

Протягом
року

Удовиченко
А.О.,
методисти
РМЦ

Протягом
року

Удовиченко
А.О.

Щомісяця

Удовиченко
А.О.

Протягом
року

Удовиченко
А.О.

Протягом
року

Удовиченко
А.О.,
методисти
РМЦ

8.

9.

10.
11.
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VІ. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНОЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
№
ПІБ
п/п
вчителя
1.
Чикало
С.В.

Школа

Назва інновації

Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів
№2
Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів
№1»

Система розвивального
навчання науковопедагогічний проект
«Росток»
Запровадження
ейдетичних методів
розвитку пам’яті,
зв’язного мовлення та
креативного мислення
учнів початкової школи
Здоров’язберігаючі
технології навчання

2.

Пантюх
Н.В.

3.

Кадемська
С.К.,
Кльокта
С.О.

4.

Жолоб Л. І. Човно-Федорівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів

5.

Гавриш
Л.В.

6.

Горбась
Л.В.

Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів
№2;
Великопавлівська
СШ І-ІІІ

Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів
№2
Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів
№1»
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Інноваційні технології у
формуванні правової
компетентності учнів на
уроках та в позакласній
роботі
Розвиток емоційного
інтелекту
Тренінги як форма
проведення уроків
основ здоров’я.

7.

Пух С.В.

Зіньківський ЗДО
№1

8.

Юркова
А.І.

Зіньківський ЗДО
№2

9.

Глоба В.Г.

Зіньківський ЗДО
№2

10.

Москвич
М.П.

Великопавлівська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст.

Впровадження
інноваційних
педтехнологій в
зображувальній
діяльності
Формування соціальної
компетенції засобами
економічного виховання
Формування соціальної
компетенції засобами
економічного виховання
Електронний підручник
на уроках трудового
навчання

Тренінг «Основні
вимоги до структури і
контенту сайтів ЗЗСО
та ЗДО»

вересень

2.

Інструктивнометодична нарада
«Функціонування
сайтів закладів
освіти»

Опорний
заклад
«Зіньківська
СШ І-ІІІ ст.
№1»
Опорний
заклад
«Зіньківська
СШ І-ІІІ ст.
№1»
80

Категорія

відповідаль
ні за
ведення
сайтів
ЗЗСО, ЗДО
Керівники
ЗЗСО, ЗДО,
відповідальні за
ведення
сайтів

Відп
овід
аль
ні
Божинська
О.В.

1.

Місце
проведення

Божинська
О.В.

Форма діяльності
Термін

№

жовтень

VІІ.ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ РАЙОНУ
1. Науково-методичний
супровід
учасників
інформатизації освіти

№
п/
п

Форма
діяльності

Термін
виконання

2. Забезпечення навчання вчителів інформатики та
методичної
підтримки
викладання
курсу
інформатики
Місце
проведення

Катег Відповідаль
орія
ні

3. Тренінг «Підготовка
вчителів до
викладання
інформатики у 6-их
класах».
4. Майстер-клас
«Підготовка учнів
до участі в
олімпіаді з
інформатики»

Січеньтравень
Січеньтравень

2. Тренінг «Підготовка
вчителів до
викладання
інформатики у 9-их
класах».

Опорний
заклад
«Зіньківська
СШ І-ІІІ ст..
№1»
Опорний
заклад
«Зіньківська
СШ І-ІІІ ст..
№1»

вчителі Божинська
інформ О.В.,
атики Педяш О.В.

Опорний
заклад
«Зіньківська
СШ І-ІІІ ст..
№1»
ЗЗСО району

вчителі Божинська
інформ О.В.,
атики Педяш О.В.

Січень,
жовтень

1. Постійний семінарпрактикум вчителів
інформатики

Протягом
року

Організаційно-методична робота щодо підвищення
кваліфікації та фахової майстерності педагогічних кадрів

81

вчителі Божинська
інформ О.В.,
атики Педяш О.В.

вчителі Божинська
інформ О.В., Педяш
атики О.В.

Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована школа ІІІІ ст.. №1»

вчителі інформатики

Божинська О.В.

відповідальні
за роботу освітніх веб-сайтів

Божинська О.В.

2 Інструктивнометодична нарада
3. «Організаційнометодичне
забезпечення
створення та
функціонування
освітніх веб-сайтів
ЗЗСО району.

Опорний заклад «Зіньківська
спеціалізована школа І-ІІІ ст..
№1»

1 Інструктивно1. методична нарада
«Особливості
організації навчального
процесу з
Інформатики» у 20182. 2019 н.р.»

Місце
Катего Відпопроведення
рія відаль
,
ні
адреса

серпень

Форма
діяльності

інформаційного

Вересень – березень

№
з/
п

Термін
виконання

3. Розбудова єдиного освітнього
освітнього простору регіону

82

5 Сформувати банк
даних веб-сайтів та
блогів педагогів та
методичних
об’єднань вчителів
району

83

Відповідальні за
роботу освітніх вебсайтів
Божинська О.В.

відповідальні
за роботу освітніх
веб-сайтів
Божинська О.В.

відповідальні
за роботу освітніх вебсайтів

Божинська О.В.

Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст.. №1»

Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована школа
І-ІІІ ст.. №1»

Травень

Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована школа ІІІІ ст.. №1»

Протягом року

4 Проводити практичні
заняття по створенню
та роботі сайтів
закладів освіти району

Протягом року

3 Підготувати
методичні
рекомендації для
відповідальних за
функціонування вебсайтів навчальних
закладів району.

РМЦ

Директори,
методисти

Заступники
директорів з
навчально-виховної
роботи

Відпо
відаль
ні

Ниценко Л.М.
Леонтій І.М..

РМЦ

Директори ЗДО

серпень
84

РМЦ

Категорія
учасників

Директор,
методисти

Інструктивно-методична
нарада «Про підсумки
методичної роботи у
2017/2018 н.р.»

Місце
проведення

Заступники
директорів з
навчально-виховної
роботи

Інструктивно-методична
нарада
«Пріоритетні
напрями
дошкільної
освіти
на
2017/2018
навчальний
рік:
методичний аспект»

Вересень

Інструктивно-методична
нарада
«Визначення
завдань
щодо
організації методичної
роботи в ЗНЗ району в
2018-2019 навчальному
році»

Грудень

Захід

Термін

VІІІ.
КООРДИНАЦІЯ
ДІЯЛЬНОСТІ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ
1. Науково-методичний
супровід
роботи
з
педагогічними працівниками ЗЗСО

2. Здійснити науково-методичну підтримку роботи
навчальних закладів району над методичною проблемою
№
Назва навчального
Проблема
п/п
закладу
Заклади загальної середньої освіти
1.

Артелярщинська з/о
школа І-ІІ ст..

Розвиток інноваційного
потенціалу учня на основі
активних здоров’язберігаючих
технологій навчання і виховання.

2

Бірківська з/о школа І-ІІІ Формування життєвих
ст.
компетентностей учнів в умовах
оновленого змісту освіти

3

Бобрівницька з/о школа
І-ІІ ст.

4

В.-Устимівська з/о школа Створення умов всебічного
І ст.
розвитку особистості.
Збереження психічного і
фізичного здоров’я дітей в
умовах навчально-виховного
процесу одне з важливих завдань
створення здорової нації.

5

Великопавлівська
спеціалізована школа ІІІІ ст.

Забезпечення особистісного
розвитку дитини, підвищення рівня
її соціалізації та адаптації до життя у
громадянському суспільстві шляхом
удосконалення навчально-виховного
процесу

Використання сучасних освітніх
технологій – шлях до формування
особистості учня, його задатків,
здібностей, наукового світогляду
85

6

Дейкалівська з/о школа
І-ІІІ ст.

Розвиток творчої
індивідуальності учня,
підвищення результативності та
якості навчально-виховного
процесу шляхом упровадження
новітніх технологій навчання

7

Державна спеціалізована
художня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів «Колегіум
мистецтв у Опішні» імені
Василя Кричевського

Формування художніх здібностей
учнів на основі національнокультурних традицій шляхом
реалізації особистісноорієнтованого підходу до процесу
навчання та виховання

8

Заїченська з/о школа І
ст..

Підвищення якості освіти через
формування базової компетенції
учнів, педагогів.

9

Зіньківська
спеціалізована школа ІІІІ ст.. № 2

Впровадження інноваційних
технологій у навчально-виховний
процес

10

Кирило-Ганнівська з/о
школа І-ІІІ ст..

Творче спрямування діяльності
педагогічного колективу школи
на всебічний розвиток юної
особистості, формування її
базових компетенцій на основі
вдосконалення методичної
культури кожного педагога,
використання його потенційних
творчих можливостей,
інноваційної діяльності.

11

Лютенськобудищанська
з/о школа І-ІІІ ст.

Використання предметних
компетентностей під час
проведення уроків для десяти
86

основних компетентностей Нової
української школи
12

Малобудищанська з/о
школа І-ІІІ ст.

Формування життєвих
компетентностей особистості
учня на основі розвитку творчих
здібностей на уроках та в
позаурочній діяльності

13

Новоселівський НВК
«З/о школа І ст. –
дошкільний навчальний
заклад»

Формування життєвих
компетентностей дітей
дошкільного віку та школярів як
запорука успішного саморозвитку
та самореалізації особистості.

14

Опішнянська
спеціалізована школа ІІІІ ст..

Підвищення якості знань учнів на
основі впровадження в
навчально-виховний процес
інформаційно-комунікаційних
технологій. Виховання
національно свідомого
патріотично зорієнтованого
молодого покоління як чинника
забезпечення національних
інтересів; духовно,
інтелектуально, психологічно
підготовленої до самостійної
життєдіяльності

15

Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована школа ІІІІ ступенів № 1
Зіньківської районної

Формування життєвих
компетенцій учнів засобом
STEM/STREAM-освіти.
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ради Полтавської
області»
16

Пишненківська з/о школа Формування творчої особистості
І-ІІІ ст..
шляхом впровадження
інноваційних технологій
навчання та підвищення
професійної компетентності
педагогів.

17

Пірківська з/о школа І-ІІ Орієнтація на людину, її потреби,
ст.
всебічний розвиток особистості
кожного вчителя та школяра в
процесі навчально-виховної
діяльності

18

Покровська з/о школа І-ІІ Реалізація шкільним
ст.
середовищем розумових,
фізичних, моральних
можливостей учнів

19

Попівська з/о школа І ст.. Створення умов всебічного
розвитку особистості, збереження
психічного і фізичного здоров’я
дітей в умовах навчальновиховного процесу — одне з
важливих завдань створення
здорової нації.

20

Проценківська з/о школа Використання сучасних освітніх
І-ІІІ ст..
технологій у навчальновиховному процесі як необхідна
передумова творчого росту
вчителя, розвитку здібностей
учнів.
88

21

Ставківський НВК
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад»

Забезпечення позитивної
мотивації навчання та виховання
шляхом запровадження
інноваційних освітніх технологій,
підвищення результативності
освітнього процесу

22

Тарасівська з/о школа ІІІІ ст.

Проектне і практичне
забезпечення компетентноспрямованого інноваційного
розвитку особистості.

23

Філія «Високівська з/о
Використання інноваційних
школа І ст.» опорного
технологій у навчальнозакладу «Зіньківська СШ виховному процесі.
І-ІІІ ст. №1»

24

Філія «Власівська з/о
школа І-ІІ ст.» опорного
закладу «Зіньківська СШ
І-ІІІ ст. №1»

25

Філія «Зіньківська з/о
Педагогічні стратегії формування
школа І ст.» опорного
компетентностей учнів
закладу «Зіньківська СШ
І-ІІІ ст. №1»

26

Філія «Удовиченківська Виховання гармонійно
з/о школа І-ІІ ст.»
розвиненої, національно-свідомої
опорного закладу
людини здатної до саморозвитку
«Зіньківська СШ І-ІІІ ст.
№1»

Створення якісної освіти за
рахунок сучасного науковометодичного забезпечення
обґрунтованої системи
компетентнісно-зорієнтованого
навчання
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27

Човно-Федорівська з/о
школа І-ІІІ ст.

Формування високоосвіченої,
конкурентноспроможної,
самодостатньої особистості,
здатної до творчої самореалізації
та саморозвитку протягом життя

28

Шенгаріївська з/о школа Організація навчально-виховного
І-ІІ ст..
процесу на основі визначення та
розвитку нахилів, здібностей,
обдарувань школярів з метою їх
життєвого самовизначення і
самореалізації

29

Шилівська з/о школа І-ІІІ Формування конкурентност..
спроможної особистості шляхом
впровадження інноваційних
навчально-виховних технологій
Позашкільні заклади освіти

30

Зіньківська районна
станція юних техніків

Підвищення якості позашкільної
освіти шляхом впровадження
сучасних педагогічних
технологій для всебічного
розвитку особистості.

31

Зіньківська спортивна
дитячо–юнацька школа
олімпійського резерву

Формування навичок здорового
способу життя, забезпечення
фізичного розвитку учнівської
молоді та створення умов для
підготовки спортивного резерву
для збірних команд України з
гандболу.
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32

Зіньківський Будинок
дитячої та юнацької
творчості

Використання оптимальних форм
і методів роботи для
забезпечення результативності
навчання та виховання в дитячих
колективах.

33

Опішнянський Будинок
дитячої та юнацької
творчості

Удосконалення системи
національного виховання
учнівської молоді в
позашкільному закладі шляхом
впровадження сучасних
педагогічних технологій для
всебічного розвитку особистості.

Заклади дошкільної освіти
34

Опішнянський ясласадок "Берізка"

Формування гармонійної
особистості на основі поєднання
національного виховання та
нових освітніх технологій

35

Зіньківський ЗДО №1
"Ромашка"

Розвиток логічного мислення,
пізнавальних здібностей та
опанування дітьми початкових
форм дослідництва.

36

Зіньківський ЗДО №2
"Сонечко"

Реалізація діяльнісного підходу
до навчання та виховання дитини
дошкільного віку шляхом
використання інноваційних
технологій, з метою формування
життєвокомпетентнісної
особистості
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37

Попівський ЗДО
"Світанок"

Мовленнєвий розвиток
дошкільнят

38

Кирило-Ганнівський
ЗДО

Використання традиції рідного
краю у процесі навчання та
виховання

39

Проценківський ЗДО
"Колосок"

Національно-патріотичне
виховання "Україна - моя
Батьківщина".

40

Удовиченківський ЗДО

Правове виховання дошкільників

41

Загрунівський ЗДО
"Терем-теремок"

Забезпечення умов для
ефективної реалізації завдань
програми по мовленнєвому
розвитку дітей

42

Дейкалівський ЗДО
"Сонечко"

Використання народознавчого
матеріалу з метою збагачення
життєвого досвіду дітей 3-6 років

43

ЛютенськоБудищанський ЗДО
''Берізка''

Виховання патріотизму в грі та
різних видах діяльності.

44

Човно-Федорівський
ЗДО "Яблунька"

Розвиток мовлення як важлива
складова формування навичок
спілкування

45

Шилівський ЗДО
"Берізка"

Формування людських чеснот у
дошкільників через призму
екологічного виховання.

46

Великопавлівський ЗДО Патріотичне виховання
«Берізка»
дошкільників
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47

Тарасівський ЗДО
"Світанок"

Національно-патріотичне
виховання дітей дошкільного віку

48

Пірківський ЗДО
"Світанок"

Мовленнєвий розвиток дітей 3-6
років

49

Власівський ЗДО
"Веселка"

Формування мовно-мовленнєвої
компетенції дошкільників

50

Малобудищанський ЗДО Розвиток мовлення у дітей
дошкільного віку

51

Бобрівницький ЗДО
"Сонечко"

Сучасні підходи до мовленнєвого
спілкування та розвитку дітей,
ефективність різних видів і типів
занять.

52

Покровський ЗДО
"Дзвіночок"

Організація ігрової діяльності в
дошкільному закладі

53

Бірківський ЗДО

Національно-патріотичне
виховання

54

Високівський ЗДО

Розвиток мовлення у дітей
дошкільного віку

55

Ставківський НВК

Створення ситуації успіху в
навчально-виховному процесі

56

Новоселівський НВК

Формування життєвих
компетентностей дітей
дошкільного віку та школярів як
запорука успішного саморозвитку
та самореалізації особистості.
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Здійснити організацію та координацію заходів з обміну
досвідом
між
загальноосвітніми
навчальними
закладами району з напрямів діяльності
№
Базовий навчальний
Напрям діяльності
п/п
заклад
1.

Артелярщинська
загальноосвітня школа ІІІ ступенів

Формування творчої активності
молодшого школяра засобами
сучасних технологій

2.

Бірківська
Екологічне та художньозагальноосвітня школа І- естетичне виховання учнів
ІІІ ступенів ім. І.А. Цюпи

3.

Бобрівницька
загальноосвітня школа ІІІ ступенів

4.

Великопавлівська
Запровадження проектних
спеціалізована школа І-ІІІ технологій в освітньому процесі
ступенів

5.

Дейкалівська
загальноосвітня школа ІІІІ ступенів

6.

Державна спеціалізована Навчання та виховання учнів на
художня школа-інтернат основі національно-культурних
І-ІІІ ступенів «Колегіум
традицій
мистецтв у Опішні» імені
Василя Кричевського

7.

Зіньківська спеціалізована Здоров’язберігаючих технологій
школа І-ІІІ ступенів №2
за методикою В.П. Базарного у
навчально-виховний процес.
Навчання за підручниками

Впровадження системи державногромадського управління
загальноосвітнім навчальним
закладом.

Ефективна організація роботи з
обдарованими учнями.
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науково-методичного проекту
«Росток»
8.

Кирило-Ганнівська
загальноосвітня школа ІІІІ ступенів

Використання інтерактивних
інновацій на уроках та в
позаурочний час.

9.

Лютенськобудищанська
загальноосвітня школа ІІІІ ступенів

Особистісно-орієнтований підхід
до навчання й виховання учнів з
використанням комп’ютерних
технологій.

10. Малобудищанська
загальноосвітня школа ІІІІ ступенів

Екологічне виховання як засіб
формування свідомого
громадянина

11. Новоселівський НВК
«Загальноосвітня школа І
ступеня– дошкільний
навчальний заклад»

Узагальнення та впровадження в
практику роботи вчителів
перспективного передового
досвіду

12. Опішнянська
Хмарний сервіс Office 365для
спеціалізована школа І-ІІІ управлінської діяльності
ступенів
освітнього закладу
13. Опорний заклад
Військово-патріотичне виховання
«Зіньківська
учнівської молоді
спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів №1»
14. Пишненківська
загальноосвітня школа ІІІІ ступенів

Індивідуальна форма навчання в
малокомплектній школі

15. Пірківська
загальноосвітня школа І-

Формування комунікативної і
літературної компетентності
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ІІ ступенів

шляхом впровадження
проблемно-діалогового навчання

16. Покровська
загальноосвітня школа ІІІ ступенів

Формування національної
самосвідомості та патріотичне
виховання учнів у школі

17. Попівська
загальноосвітня школа І
ступеня

Дидактична гра як метод
формування навичок читання у
дітей 6-річного віку

18. Проценківська
загальноосвітня школа ІІІІ ступенів

Національно-патріотичне
виховання підростаючого
покоління

19. Ставківський НВК
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад»

Інтегроване навчання: тематичний
і діяльнісний підходи

20. Тарасівська
загальноосвітня школа ІІІІ ступенів

Використання ІКТ в навчальному
процесі.

21. Філія «Власівська з/о
Екологічне виховання учнів
школа І-ІІ ст.» опорного
закладу «Зіньківська СШ
І-ІІІ ст. №1»
22. Філія «Удовиченківська
з/о школа І-ІІ ст.»
опорного закладу
«Зіньківська СШ І-ІІІ ст.
№1»

Техніка пішохідного туризму
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23. Човно-Федорівська
загальноосвітня школа ІІІІ ступенів

Засоби естетичного виховання
особистості молодшого школяра.

24. Шенгаріївська
загальноосвітня школа ІІІ ступенів

Використання сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій у професійній
діяльності вчителя

Питання методичної роботи, які потребують
вирішення за допомогою працівників Зіньківського
районного методичного центру
Назва навчального
№
Проблема
закладу
1.
Артелярщинська з/о
Методика педагогіки
школа І-ІІ ст..
партнерства.
Нові підходи до навчання і
викладання у Новій
українській школі
2
Бірківська з/о школа І-ІІІ Організація роботи шкільних
ст.
музеїв
3
Бобрівницька з/о школа І- Методики компетентнісного
ІІ ст.
навчання у 1 класі за новим
Державним стандартом
початкової освіти
4
В.-Устимівська з/о школа
Інклюзивне навчання у
І ст.
малокомплектних класах
5
Великопавлівська
Запровадження методів
спеціалізована школа І-ІІІ
дистанційного навчання
ст.
6
Дейкалівська з/о школа
Реалізація Концепції Нової
І-ІІІ ст.
української школи
7
Державна спеціалізована
Ведення діловодства у
художня школа-інтернат
загальноосвітніх навчальних
І-ІІІ ступенів «Колегіум
закладах
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мистецтв у Опішні» імені
Василя Кричевського

Робота з учнями, які
потребують інклюзивного
навчання

8

Заїченська з/о школа І ст..

9

Зіньківська
Розвиток критичного
спеціалізована школа І-ІІІ
мислення
ст.. № 2
Кирило-Ганнівська з/о
Організація освітнього
школа І-ІІІ ст..
процесу та планування роботи
в умовах Нової української
школи
Лютенськобудищанська
Виховання національноз/о школа І-ІІІ ст.
свідомого патріотичнозорієнтованого молодого
покоління
Малобудищанська з/о
Особливості підготовки до
школа І-ІІІ ст.
міжнародного дослідження
якості освіти PISA
Новоселівський НВК «З/о
Методика викладання у 1
школа І ст. – дошкільний
класі відповідно до Нової
навчальний заклад»
української школи

10

11

12

13

14

15

Демократизація управлінської
діяльності

Опішнянська
Створення опорного закладу в
спеціалізована школа І-ІІІ межах освітнього округу – як
ст..
реалізація основних завдань
Нової Української школи
Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована школа І-ІІІ
Засоби STEM/STREAM-освіти
ступенів № 1
та їх використання в
Зіньківської районної
освітньому процесі
ради Полтавської
області»
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16
17

18

19

20
21

22

23

24

25

Пишненківська з/о школа
І-ІІІ ст..
Пірківська з/о школа І-ІІ
ст.

Запровадження методів
дистанційного навчання
Методика використання
мультимедійних технологій
на уроках
Покровська з/о школа І-ІІ Володіння методами роботи з
ст.
дітьми з особливими освітніми
потребами
Попівська з/о школа І ст..
Організація навальновиховного процесу для учнів з
особливими потребами в
малокомплектних школах
Проценківська з/о школа
Впровадження інтегрованих
І-ІІІ ст..
навчальних програм
Ставківський НВК
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –
Інклюзивна освіта
дошкільний навчальний
заклад»
Тарасівська з/о школа ІЕфективне використання
ІІІ ст.
електронних підручників та
посібників
Філія «Високівська з/о
школа І ст.» опорного
Розвиток критичного
закладу «Зіньківська СШ мислення в учнів в початковій
І-ІІІ ст. №1»
школі
Філія «Власівська з/о
школа І-ІІ ст.» опорного
закладу «Зіньківська СШ
І-ІІІ ст. №1»
Філія «Зіньківська з/о
школа І ст.» опорного
закладу «Зіньківська СШ
І-ІІІ ст. №1»

Шляхи подолання дитячого й
підліткового негативізму
Використання технологій
«сторітеллінг» на уроках у
початковій школі
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26

Філія «Удовиченківська
з/о школа І-ІІ ст.»
опорного закладу
«Зіньківська СШ І-ІІІ ст.
№1»
Човно-Федорівська з/о
школа І-ІІІ ст.

Виховання в учнів свідомого
ставлення до навчання

28

Шенгаріївська з/о школа
І-ІІ ст..

Використання
мультимедійних комплексів
під час навчального процесу
Впровадження нових
прогресивних технологій
навчання в освітньому процесі
в практику роботи освітнього
закладу

29

Шилівська з/о школа І-ІІІ
ст..

Ведення ділової документації

27
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1. Робота фахових
комісій з
проведення
рецензування
методичних
розробок
педагогічних
працівників, що
претендують на
звання «учительметодист»,
«вихователь
методист»,
«старший учитель»

Місце Категорія Відповідальн
проведе
ий
ння
РМЦ
Педагогічні працівники району

Захід

Січень-лютий

№
п/
п

Термін

Робота фахових комісій з проведення
рецензування методичних розробок педагогічних
працівників, що претендують на звання «учительметодист», «вихователь методист», «старший учитель»
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Директор,
методисти

ІХ. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
4. Розробка та реалізація міжнародних програм і
проектів
№
Назва
Завдання
Відповідальний
програми,
проекту, час
дії. Замовник.
Співвиконавці.
Учасники.
1. Intel «Навчання Навчання
Божинська О.В.
для
працівників
Педяш О.В.
майбутнього»
використання
інформаційнокомунікаційних
технологій у
навчальному процесі
Х. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РАЙОНУ

1

Предмет

Школа

Термі
н

Відповід
альний

І. Вивчення стану викладання та рівня навчальних
досягнень учнів з базових дисциплін
Захист Вітчизни
Дейкалівська,
Попович
Проценківська,
Р.М.
Шилівська
загальноосвітні
школи І-ІІІ
ступенів
Квітень

№
п/
п
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3.

Участь в
обласних,
державних
освітніх
моніторингах і
моніторингах
професійної
компетентності

Зіньківська
спеціалізована
школа І-ІІІ
ступені № 2,
Лютенськобудищ
анська
загальноосвітня
школа І-ІІІ
ступенів

ЗЗСО району
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Удовиче
нко А.О.
Травень

Трудове навчання

Протягом року

2.

Попович
Р.М.

4. Вивчення стану справ та надання
методичної допомоги
№
1.

Назва
навчального
закладу
Бобрівницька
Методичні
дні загальноосвіт
(Вивчення
ня школа І-ІІ
досвіду роботи ступенів
та
надання
методичної
допомоги)
Тарасівська
загальноосвіт
ня школа ІІІІ ступенів
Тема

Термін

Відповідаль
ний

Квітень

Божинська
О.В.

Жовтень

Удовиченко
А.О.

Заїченська
загальноосвіт
ня школа І
ступеня

Листопад

Півень Л.В.

Станція
юних
техніків

Вересень

Благадир Л.І.

Бріківський
ЗДО
«Ялиночка»

Травень

Леонтій І.М.

Квітень

Леонтій І.М.

М.Будищанс
ький
ЗДО
«Світлячок»
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3.

Вивчення стану Заклади
організації
та освіти
надання
району
методичної
допомоги
з
питань
підвищення
каліфікації
педагогічних
працівників
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Попович
Р.М.
Протягом
року

Вивчення стану Заклади
психологічного
освіти
забезпечення
району
навчальновиховного
процесу
(за
запитом)

Уовиченко
А.О.
Протягом
року

2.

№
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

ХІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. План роботи бібліотеки РМК
Зміст роботи
Термін
Виконавці
виконання
Придбання літератури,
протягом
Сичова
звірка з
року
В.М.
супроводжувальними
документами
Оформлення передплати
2 рази на рік Сичова
на періодичні видання
В.М.
Запис книжок в
протягом
Сичова
інвентарну книгу
року
В.М.
Технічне опрацювання
постійно
Сичова
книжок, підручників і
В.М.
періодичних видань
Сумарний облік
протягом
Сичова
надходжень
року
В.М.
Розстановка фонду (нових постійно
Сичова
надходжень та видань що
В.М.
повернули користувачі)
Своєчасне забезпечення
постійно
Сичова
користувачів інформації
В.М.
науковою та навчальнометодичною літературою,
підручниками та
періодичними виданнями
Запис користувачів до
постійно
Сичова
бібліотеки
В.М.
Проведення
індивідуальних бесід з
користувачами

постійно
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Сичова
В.М.

10. Робота із заборгованістю
(перегляд формулярів,
оповіщення боржників,
відмітка про дату
нагадування

постійно

Сичова
В.М.

11. Організація виставок
нових надходжень

постійно

Сичова
В.М.

12. Складання
рекомендаційних списків
літератури до знаменних і
пам’ятних дат

протягом
року

Сичова
В.М.

13. Ознайомлення з фаховою
літературою, самостійна
робота

протягом
року

Сичова
В.М.

14. Провести інвентаризацію
навчальної літератури в
єдиній системі
електронного обліку

травеньчервень

Сичова
В.М.

Термін
раз на
квартал
січень

Відповідальний
Директор

2. Видавнича діяльність
№
Зміст роботи
1. Видання «Інформаційнометодичного вісника»
2. Методичні рекомендації
щодо узагальнення
педагогічного досвіду,
розміщення їх на сайті
РМЦ
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Методисти

3.

Методичні матеріали
педагогів району в межах
узагальнення досвіду,
розміщення їх на сайті
РМЦ

4.

Публікації в обласних
журналах
«Постметодика», «Імідж
сучасного педагога»

5.

Методичні рекомендації
щодо участі у виставці
«Освіта району»

серпень

Директор,
методисти

6.

Видання збірки
найкращих заходів
учителів – учасників
конкурсу «Учитель року»

травень

Директор,
методисти

7.

Публікації розробок
уроків позакласних
заходів педагогів району

протягом Директор,
року
методисти

8

Публікація нарисів
«Історія освіти
Зіньківщини»

Протягом Благадир Л. І,
року
керівники
навчальних
закладів району
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двічі на
рік

Методисти

протягом Директор,
року
методисти

3. Висвітлення в засобах масової інформації
досягнень педагогічної науки та педагогічного
досвіду району
Заходи, які
№
Дата
Відповідальний
планується
п/п
проведення
висвітлювати в ЗМІ
у 2018 р.

1.

Про участь у зльоті
юних екологів.

Протягом
року

Удовиченко
А.О., керівник
команди

2.

Про районний
семінар вчителів
хімії.

листопад

Удовиченко А.О.,
Кльокта М.О.

3.

Про районний
семінар-практикум:
«Екологічне
виховання
дошкільнят».
Районний етап
конкурсу «Учитель
року – 2019»

жовтень

листопад

Леонтій І.М.
Тищенко М.В.директор
Дейкалівського
ЗДО
Ниценко Л.М.

5

Про проведення
районного тренінгу
«Концептуальні
засади реформування
початкової школи».

січень

Півень Л.В.

6.

Про методичну
вітальню вчителів
української мови та
літератури

лютий

Сичова В.М.
Козаченко С.М.

4.

109

Підсумки
лютий
Всеукраїнських
олімпіад 2017-2018
н.р. (ІІ етапу, ІІІ
етапу).
Про «круглий стіл» березень
вчителів зарубіжної
літератури
Про підсумки
березень
районного огляду –
конкурсу
учнівської
творчості «Веселка
– 2018»

Божинська О.В.

10.

Про підсумки
районного конкурсуогляду екологічних
агітбригад та театрів.

березень

Удовиченко А.О.

11.

Підсумки
міжнародного
конкурсу з
інформатики та
комп’ютерної
вправності
«Бобер».

березень

Божинська О.В.,
Педяш О.В.

12.

Про проведення
районного семінарутренінгу
«Інтегрований підхід
в організації
навчально-виховного
процесу. Від теорії
до практики»

березень

Півень Л.В.

7.

8.

9.
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Сичова В.М.
Півень Л.В.

13.

Про районний
семінар вчителів
основ здоров’я

квітень

Удовиченко А.О.,
Бутенко Л.П.

14.

Про майстер-клас
шкільних
бібліотекарів

квітень

Сичова В.М.
Бедюх Л.Г.

15.

Про районний
семінар-практикум:
«Інноваційна
діяльність у
сучасному
дошкільному
закладі.
Впровадження в
практику
педагогічних
новацій».

квітень

Леонтій І.М.,
Сімон Ю.М.

16.

Про проведення
семінару-тренінгу
«Професійна
компетентність
учителя – важлива
складова якісної
освіти»

квітень

Півень Л.В.

4. Виставкова діяльність.
№ Зміст заходу
п/п
1. Районний ярмарок педагогічних
технологій «Творчі сходинки освітян
Полтавщини» (м. Полтава)
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Термін
виконання
лютий,
серпень
2018 р.

ХІІ. ДОДАТКИ
Додаток 1. Визначні та пам’ятні дати року
№
Визначна подія
Дата
з/п
Визначні та пам’ятні дати за місяцями
1. Новий рік

1 січня

2. Різдво Христове

7 січня

3. День Соборності України

22 січня

4. Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

27 січня

5. День пам'яті героїв Крут.

29 січня

6. День Героїв Небесної Сотні.

20 лютого

7. Міжнародний день рідної мови

21 лютого

8. Міжнародний день прав жінок і миру
9. День народження Т.Г.Шевченка
10. Всесвітній день поезії.

8 березня
9 березня
21 березня

11. Всесвітній день водних ресурсів

22 березня

Міжнародний день лісів.

12. День гумору

1 квітня

Міжнародний день птахів.

13. Міжнародний день дитячої книги

2 квітня

14. День здоров’я
15. Великдень
16. День довкілля.

7 квітня
8 квітня
21 квітня
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17. День пам’яті та примирення, присвячені

8 травня

18. День перемоги

9 травня

19. День матері

12 травня

20. Міжнародний день музеїв.

18 травня

пам’яті жертв Другої світової війни

21. Міжнародний день захисту дітей

1 червня

22. Всесвітній день охорони навколишнього

5 червня

23 День скорботи і вшанування пам’яті жертв

22 червня

24 День Конституції України

28 квітня

25 День Державного Прапора України

23 серпня

26 День Незалежності України

24 серпня

27 День знань

1 вересня

28 Міжнародний день грамотності

8 вересня

29 Міжнародний день демократії

15 вересня

30 Міжнародний день миру

21 вересня

31 Європейський день мов

26 вересня

середовища

війни в Україні
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32 Всеукраїнський день бібліотек

30 вересня

33 Міжнародний день людей похилого віку.

1 жовтня

Міжнародний день музики.
День працівника освіти
34 Всесвітній день вчителів

5 жовтня

35 Покрова Пресвятої Богородиці.

14 жовтня

День захисника України.
День українського козацтва.

36 День національної гвардії України

4 листопада

37 День Української писемності та мови.

9 листопада

38 Всесвітній день дітей

20 листопада

39 День пам’яті жертв голодомору.

26 листопада

40 Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

1 грудня

41 День Збройних сил України

6 грудня

42 День місцевого самоврядування

7 грудня

43 День вшанування учасників ліквідації аварії

14 грудня

44 День Святителя Миколая Чудотворця

19 грудня

на Чорнобильській АЕС.
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Додаток 2. Закріплення працівників за напрямками
роботи
№

Напрямки роботи

ПІБ

1.

Організація методичної роботи з
директорами шкіл та заступниками із
навчальної роботи, із вчителями
іноземної мови, організація та
проведення конкурсу «Учитель року».

Ниценко
Любов
Миколаївна

2.

Організація методичної роботи із
вчителями біології, хімії, основ здоров’я,
трудового навчання (технології),
організація еколого-натуралістичної
роботи в районі, організація курсів
підвищення кваліфікації педагогічних
працівників.

Удовиченко
Анатолій
Олексійович

3.

Організація методичної роботи з
учителями фізичної культури, захисту
Вітчизни, координація роботи
практичних психологів та соціальних
педагогів, профілактика правопорушень
і негативних проявів серед шкільної
молоді, організація профорієнтації.

Попович
Роман
Миколайович

4.

Організація методичної роботи з
Півень
учителями початкових класів; з
Людмила
учителями, які викладають курс «Основи Володимирівна
християнської етики», «Етики»,
«Художньої культури»; організація
проведення районних звітів-конкурсів з
різних напрямків виховної роботи
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5.

Організація методичної роботи з
учителями української мови та
літератури, зарубіжної літератури, із
шкільними бібліотекарями, бібліотечних
фондів, редагування видань РМЦ.

Сичова
Валентина
Миколаївна

6.

Організація методичної роботи з
учителями суспільно-гуманітарного
циклу, економіки, географії, методична
робота з класними керівниками,
заступниками директорів з виховної
роботи, педагогами-організаторами,
педагогічними працівниками
позашкільних установ, організація
краєзнавчої та правоосвітньої роботи;
інноваційна та експериментальна
діяльність.

Благадир
Любов
Іванівна

7.

Організація методичної роботи з
працівниками дошкільних навчальних
закладів, вчителями образотворчого
мистецтва та музики, організація роботи
з питань охорони дитинства, організація
індивідуального та інклюзивного
навчання.

Леонтій
Ірина
Миколаївна

8.

Організація методичної роботи з
учителями математики, фізики,
інформатики, робота з обдарованими
дітьми, комп’ютеризація навчальних
закладів, інформаційно-методичне
забезпечення навчальних закладів.
Інноваційна та експериментальна робота
у навчальних закладах.

Божинська
Оксана
Володимирівна
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Семінари

Тренінги

Олімпіади

Круглі столи,
майстер-класи

Інші заходи

Всього

Інструктивнометодичні наради
Конкурси,
естафети, форуми

Додаток 3. Географія заходів районного методичного
кабінету, науково-методичного центру

Опорний заклад
«Зіньківська
спеціалізована школа ІЗіньківська
ІІІ ст. № 1»
спеціалізована школа ІІІІ
ст. № 2
Опішнянська
спеціалізована школа ІІІІ ст.
Бірківська з/о школа ІІІІ ст.

8

9

2

2

5

0

3

30

4

0

0

5

5

0

0

14

4

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

В.Павлівська
спеціалізована школа ІІІІ ст.
Дейкалівська з/о школа
І-ІІІ ст.

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

К.Ганнівська з/о школа
І-ІІІ ст.

0

0

0

0

0

0

0

0

Л.Будищанська з/о
школа І-ІІІ ст.

0

0

0

0

0

0

0

0

Назва закладу
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М.Будищанська з/о
школа І-ІІІ ст.

0

0

0

0

0

0

0

0

Пишненківська з/о
школа І-ІІІ ст.
Проценківська з/о школа
І-ІІІ ст.

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Ставківський навчальновиховний комплекс
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ст. – дошкільний
навчальний заклад»
Тарасівська з/о школа ІІІІ ст.

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Ч.Федорівська з/о школа
І-ІІІ ст.

1

0

0

0

0

0

0

1

Шилівська з/о школа ІІІІ ст.

0

0

0

0

0

0

0

0

Артелярщинська з/о
школа І-ІІ ст.

0

0

0

0

0

0

0

0

Бобрівницька з/о школа
І-ІІ ст.

0

0

0

0

0

0

0

0

Філія «Власівська з/о
школа І-ІІ ст.» опорного
закладу «Зіньківська
спеціалізована школа ІІІІ ступенів №1»

0

0

0

0

0

0

0

0

Пірківська з/о школа І-ІІ
ст.

0

0

0

0

0

0

0

0
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Новоселівський
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня школа
І ступеня – дошкільний
навчальний заклад»

0

0

0

0

0

0

0

0

Покровська з/о школа ІІІ ст.

0

0

0

0

0

0

0

0

Філія «Удовиченківська
з/о школа І-ІІ ст.»
опорного закладу
«Зіньківська
спеціалізована школа ІІІІ ст. №1»
Шенгаріївська
з/о школа
І-ІІ ст.

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

ДСХШІ І-ІІІ ст.
«Колегум мистецтв у
Опішні»

0

0

0

0

0

0

0

0

ЗБДЮТ

0

0

0

3

0

0

0

3

Дейкалівський ДНЗ

1

0

0

0

0

0

0

1

Зіньківський ДНЗ №1

0

0

0

0

0

0

1

1

Зіньківський ДНЗ №2

2

0

0

0

0

0

0

2

Опішнянський ДНЗ

1

0

0

0

0

0

0

1

Зала РМЦ

1

0

14

0

1

0

2

18
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Додаток

4.

Закріплення працівників РМЦ за
дошкільними та загальноосвітніми
навчальними закладами району

№
Назва школи
1 Опорний заклад «Зіньківська
спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1»
2 Зіньківська спеціалізована школа
І-ІІІ ст. № 2
3 Опішнянська спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
4 Бірківська з/о школа І-ІІІ ст.
5 В.Павлівська спеціалізована
школа І-ІІІ ст.
6 Дейкалівська з/о школа І-ІІІ ст.
7 К.Ганнівська з/о школа І-ІІІ ст.
8 Л.Будищанська з/о школа І-ІІІ ст.
9 М.Будищанська з/о школа І-ІІІ ст.
10 Пишненківська з/о школа І-ІІІ ст.
11 Проценківська з/о школа І-ІІІ ст.
12 Ставківський НВК
13 Тарасівська з/о школа І-ІІІ ст.
14 Ч.Федорівська з/о школа І-ІІІ ст.
15 Шилівська з/о школа І-ІІІ ст.
16 Артелярщинська з/о школа І-ІІ ст.
17 Бобрівницька з/о школа І-ІІ ст.
19 Заїченська з/о школа І ст.
20 Пірківська з/о школа І-ІІ ст.
21 Новоселівський НВК
22 Покровська з/о школа І-ІІ ст.
23 Шенгаріївська з/о школа І-ІІ ст.
24 В.Устимівська з/о школа І ст.
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Відповідальний
Попович Р.М.
Благадир Л.І.
Божинська О.В.
Божинська О.В.
Благадир Л.І.
Удовиченко А.О.
Благадир Л.І.
Сичова В.М.
Божинська О.В.
Удовиченко А.О.
Удовиченко А.О.
Сичова В.М.
Удовиченко А.О.
Попович Р.М.
Сичова В.М.
Сичова В.М.
Божинська О.В.
Півень Л.В.
Благадир Л.І.
Півень Л.В.
Попович Р.М.
Божинська О.В.
Півень Л.В.

25 Попівська з/о школа І ст.
26 Державна спеціалізована художня
школа-інтернат І-ІІІ ст. «Колегіум
мистецтв у Опішні»
27 Дошкільні навчальні заклади
28 Позашкільні навчальні заклади

Півень Л.В.
Благадир Л.І.
Леонтій І.М.
Благадир Л.І.

План затверджено на засіданні методичної ради РМЦ
9 лютого 2018 року (протокол № 1)
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