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І. Аналіз  роботи  методичного кабінету за  2017-2018  навчальний  рік  

На початок 2017-2018 навчального року мережа шкіл у Широківському 

районі становила 11 закладів загальної середньої освіти (1899 учнів) та 7 закладів 

дошкільної освіти (497 дітей) відповідно до розпорядження голови 

райдержадміністрації від 01.09.2017 року №Р-341/0\392-17. Відділ освіти та 

гуманітарної політики Широківської райдержадміністрації створено 21 грудня 

2017 року, що підтверджується розпорядженням голови Широківської 

райдержадміністрації від 30.10.2017 року №Р-402/0/392-17 «Про структуру 

райдержадміністрації та внесення змін до розпорядження голови 

райдержадміністрації від 21.02.2017 №Р-51/0\392-17». На даний момент відділу 

освіти та гуманітарної політики Широківської райдержадміністрації 

підпорядковуються 2 заклади загальної середньої освіти, 2 дошкільні навчальні 

заклади, 2 сільські будинки культури, 1 сільський клуб і 3 сільські бібліотеки с. 

Андріївка та с. Олександрівка. 

Впродовж 2017-2018  навчального року науково-методична робота 

спрямовувалась на підвищення професійної компетентності методистів, 

керівників навчальних закладів та творчої майстерності методичного активу.   

Методична робота з педагогічними кадрами шкіл, дошкільних та 

позашкільних установ в  районі здійснювалася згідно з планами відділу освіти та 

гуманітарної політики, районного методичного кабінету відділу освіти та 

гуманітарної політики.  

Дошкільна освіта 

У 2017-2018 році відділом освіти та гуманітарної політики Широківської 

райдержадміністрації проводилась планомірна робота щодо збереження існуючої 

мережі дошкільних навчальних закладів та груп в них. Станом на 01 січня 2018 

року мережа закладів дошкільної освіти 2 дошкільні заклади (40 дітей), в яких 

працює 2 різновікові групи (40 дітей), що становить 87% від загальної кількості 

дітей дошкільного віку. За віковими категоріями для організованих дітей від 3 до 

5 років цей показник становить - 93%, 5 рік життя - 100%. 

 Перевантаженості груп до планової кількості місць та черги на влаштування 

до закладів немає. 

Дошкільні навчальні заклади працювали за пріоритетними напрямками: 

художньо–естетичний, фізкультурно-оздоровчий, народознавчий, 

екологоприродничий, морально-патріотичний та гуманітарний. У дошкільних 

закладах району діють гуртки, в яких діти розвивають творчі здібності: 

«Петриківський первоцвіт», гри в шахи, фізкультурний, образотворчої діяльності 

та співу.  

Значна робота проводилася по зміцненню матеріальної бази. До початку 

нового навчального року у всіх дошкільних закладах проведено поточні ремонти, 

благоустрій територій. Педагогічні працівники  подбали про естетичне 

оформлення куточків та програмно-методичне забезпечення виховного 

процесуЗалишається проблемою створення спеціальної групи для дітей з вадами 

мовлення  (логопедичної групи).   



  4  

 

Методична робота з педагогічними кадрами закладів дошкільної освіти у 

2018 навчальному році була спрямована на виконання наступних завдань:  

-  реалізацію Базового компонента дошкільної освіти; 

- створення фундаменту успішної підготовки дитини до навчання в умовах 

Нової української школи; 

- впровадження оновлених програми «Впевнений старт», «Дитина», «Я у 

Світі», «Українське довкілля»; 

- вивчення та впровадження методів і засобів формуванні економічної 

компетентності дошкільників; 

- вивчення та впровадження сучасних підходів до громадянського виховання 

дошкільників засобами краєзнавчої роботи. 

Належна увага впродовж навчального року приділялася питанню створення 

здоров’язбережувального розвивального простору, сприятливого на гармонійного 

розвитку дитини. Необхідно відзначити сучасний підхід закладів в предметно-

просторовій організації середовища, орієнтованому на збереження та зміцнення 

здоров’я вихованців: облаштуванні груп, забезпеченні освітнього процесу, 

оформленні приміщень, ділянок закладів дошкільної освіти. 

Проведення методичного об’єднання вихователів закладів дошкільної освіти 

«Формування економічної компетентності дітей дошкільного віку» дозволило 

активізувати роботу вихователів в даному напрямку та поширити кращий досвід 

з економічного виховання педагогічних колективів закладів дошкільної освіти 

громади.  

Дні відкритих дверей, проведені у вересні у всіх дошкільних закладах, 

пройшли у формі відкритої публічної презентації діяльності закладу для батьків 

вихованців, представників райдержадміністрації, сприяли активному залученню 

батьків до участі в освітній політиці закладів дошкільної освіти, створенню 

позитивного іміджу закладів серед громадськості, забезпеченню прозорості та 

відкритості їх діяльності. У дошкільних  закладах проводяться батьківські збори, 

конференції, звіти керівника, висвітлюється інформація на веб-сайтах закладів 

дошкільної освіти.  

   Діюча система методичного навчання педагогічних кадрів закладів 

дошкільної освіти забезпечила диференційований методичний супровід 

підвищення професійної компетентності педагогічних працівників. Забезпеченню 

її ефективності сприяла методика модульно-диференційованого навчання, 

інтерактивні техніки, методи психологічної підтримки, спрямовані на розкриття 

потенційних можливостей кожного педагога, для чого на рівні району працює 

методичне об’єднання вихователів, було проведено 3 майстер-класи, надавалася 

адресна допомога педагогам, здійснювалось наставництво для новопризначених 

вихователів.  

Якості управлінської діяльності сприяли проведені семінари керівних кадрів 

закладів дошкільної освіти.  

Мережа закладів загальної середньої освіти 

Мережа закладів загальної середньої освіти у 2017 році зменшилась. 

Відповідно до розпорядження голови від 06.09.2018 року №Р-240/0/392-18 , у 

районі функціонує 2 заклади загальної середньої освіти  (Додаток 1):  
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1. Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа – 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» Широківської 

районної ради; 

2. Комунальний заклад «Олександрівська середня загальноосвітня школа – 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» Широківської 

районної ради. 

Особлива увага відділу відділом освіти та гуманітарної політики 

Широківської райдержадміністрації, адміністрацій шкіл  протягом 2017-2018 

навчального року приділялася  контролю якості навчальних досягнень учнів 

закладів загальної середньої освіти.  

У 2017-2018 навчальному році  атестати про повну загальну середню освіту 

отримали 4 випускника 11-х класів, атестати про неповну середню освіту 20. 

Виявлення  та  підтримка  інтелектуально  обдарованої  учнівської  молоді,  

створення  умов  для  самореалізації  творчої  особистості  школярів – один  із  

провідних  напрямків  роботи  РМК.  

Важливе  місце  в  роботі  з  обдарованими  дітьми  відіграють  

Всеукраїнські  учнівські  олімпіади. У районному етапі олімпіад взяли участь 219 

учнів із 11 шкіл району.  Найбільше  учасників  було  на  олімпіадах  з  

математики,  біології,  історії,  географії.  Найменше – з  екології,  астрономії,  

інформатики. Активними  учасниками  районних предметних  олімпіад  були  

представники  Олександрівської,  Шестірнянської,  Новокурської,  Карпівської  

СЗШ;  з міських – Широківської  СЗШ №2. Переможцями  визначено  84  учні.   

Підсумки районних олімпіад показали, що обсяг знань  значної кількості 

учасників  не   відповідає  рівню  олімпіад   них  завдань,  особливо,  з фізики, 

математики. Це  можна  пояснити  тим, що  у  практиці  роботи більшості  шкіл 

відсутні такі  ефективні  форми  роботи,  як допрофільне викладання, гуртки за 

вибором  учнів,  поглиблене вивчення предметів  природничо-математичного 

циклу. 

          Забезпечення кадрами 

У 2017-2018 навчальному році всі навчальні заклади на 100 % були 

укомплектовані педагогічними кадрами. 17  вчителів-методистів,  12  старших  

вчителів.  32  вчителя  має  кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст  вищої  

категорії»,  23 – «спеціаліст  І  категорії»,  19 – «спеціаліст  ІІ  категорії»,  13 – 

«спеціаліст».   

 Протягом  2017-2018 навчального року при  обласному інституті 

післядипломної освіти педагогічних кадрів пройшли курсове підвищення 

кваліфікації  76 педагогів закладів освіти  району; при  районному методичному 

кабінеті було організоване навчально-методичне консультування для різних 

категорій керівних та педагогічних кадрів закладів освіти  району щодо 

вдосконалення їх професійної та фахової майстерності, одержання компетентної 

методичної допомоги (згідно з циклограмою роботи РМК).Атестація 

педагогічних працівників тісно пов’язана з професійним, фаховим зростанням 

учителя. У 2017-2018 році відділом освіти та гуманітарної політики Широківської 
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райдержадміністрації було проведено чергову атестацію педагогічних 

працівників району. За наслідками атестації підтверджено категорію «спеціаліст 

вищої категорії» - 2; «спеціаліст І категорії» -2.  

 Методичний кабінет щорічно забезпечує проходження курсової 

перепідготовки керівних та педагогічних кадрів. Так, у 2018 році заплановано 

проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами району на базі ДОІППО 

- 17. З них 2 директорів шкіл та їх заступників, 1 методист МК, 14 вчителів з 

фахових дисциплін, вчителів початкових класів за програмою НУШ. 

  У 2018 році здійснювалися заходи щодо реалізації на території району 

державної політики у сфері фізичної культури та спорту. З цією метою робота 

спрямовувалася на забезпечення виконання програми, затвердженої рішенням сесії 

районної ради від  28 березня 2016 року № 234-17/ХХІІІ «Про внесення змін до 

Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Широківському районі на 2016-2020 роки».  

Вирішують  питання  поставлені  програмою  в  районі  4  вчителі  фізичної  

культури  та 5 вчителів початкової школи в  загальноосвітніх  школах (по 3 

години),  інструктор з фізичного виховання (0,125 ставки в Андріївському ДНЗ) 

та вихователі ДНЗ.  

Збережена  спортивна  база  та  проводилась  робота  по  її  зміцненню  та  

оснащенню. 2 рази на рік проводиться перевірка та складаються акти готовності 

спортивних майданчиків та спортивних залів до осінньо-зимового та весняно-

літнього періодів. Проводиться озеленення території ігрових майданчиків.  

В  режимі  роботи  шкіл  велика  увага  приділяється  проведенню  

фізкультурно-оздоровчих  заходів,  що  сприяє  підвищенню  рухової  активності  

учнів.  Це  фізкультхвилинки,  динамічні  паузи  між  уроками,  ранкова  

гімнастика,  гурткова  робота,  спортивні  години  в  ГПД. 

Гуртковою  спортивною  (секції футболу, баскетболу, волейболу) роботою  

в  школах  району  охоплено  85  учнів.  Третім  уроком  фізичної  культури  

охоплено  100 відсотків  учнів  1-9 класів. 

Проводиться  робота  по  залученню  дітей  пільгових  категорій  до  занять  

фізичною  культурою  та  спортом . В 5 видах змагань районної  спартакіади 

(футзал, баскетбол 3*3, волейбол, легкоатлетичне чотириборство, старти надій) 

взяло участь 152 учасники.  Команда Олександрівської СЗШ прийняла участь  в І 

етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), на базі шкіл та проведено змагання «Козацький гарт», змагання з 

допризової підготовки юнаків та святковий захід до Дня молоді та Дня 

Конституції України - спортивні змагання «Козакуйте козаки».  

З 10 по 14 вересня в закладах освіти Широківського району проведено 

Всеукраїнський Олімпійський тиждень, в рамках якого в закладах освіти 

Широківського району проведено наступні заходи:  

1. День здоров’я – задіяно 260 учнів та вихованців ДНЗ, 

2. Олімпійський день (Олександрівська СЗШ) – 60 учнів, 

3. Фізкультурно-оздоровчий спортивний захід «Нащадки козацької слави» -

112,  
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4. «Ми веселі дошкільнята» - спортивна розвага – 20 вихованців ДНЗ 

5. Спортивне свято «Козачата» - 20 вихованців ДНЗ 

       Проведено спортивні розваги в ДНЗ та СЗШ до Дня захисту дітей - 245. 

            З нагоди Дня захисника України, Дня Українського козацтва в закладах 

освіти району проведено наступні заходи:  

1. Виховні заходи, уроки мужності, класні години для учнів ЗНЗ та 

вихованців ДНЗ «День захисника України. Герої нашого часу»; 

2. Виставка малюнків «Мій захисник» для учнів 1-4 класів та вихованців ДНЗ; 

3. Святковий концерт «Козацькому роду нема переводу» прийняття 

першокласників у козачата»; 

4. «Захисник професія престижна»; 

5. Віртуальна подорож до Хортиці «Шляхами козацької слави»; 

6. Спортивні змагання для учнів 5-11 класів «Козацькому роду – нема 

переводу»; 

7. Шкільний ярмарок «Гей, на ярмарок хутчіш». 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 року 

«Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення України», листа Дніпропетровського обласного 

відділення (філії) комітету з фізичного виховання та спорту від 19.03.18 №106 та  

з метою визначення рівня фізичної підготовленості та покращення рівня 

фізичного здоров’я учнівської молоді району в травні 2018 року в закладах 

загальної середньої освіти району проведено щорічне оцінювання фізичної 

підготовленості учнів. До тестування було допущено 103 учні. За результатами 

тестування високий рівень фізичної підготовленості мають 47 учнів, достатній – 

29, середній – 18, низький – 9. 

На  всіх  спортивно-масових  заходах  здійснюється  медичний  супровід.  

Медичними  працівниками  та  педагогами  шкіл  здійснюється  медико-

педагогічний  контроль  уроків  фізичної  культури  та  спортивно-масових  

заходів.  За  результатами  медичного  профілактичного  огляду  учні  шкіл  

розподілені   на  медичні  групи.   

Напрямками діяльності у сфері культури, туризму, національностей та 

релігій за звітний період є: 

- виконання державної політики в галузі культури, туризму, охорони 

культурної спадщини, бібліотечної та музейної справ, а також у сфері 

міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин 

України, забезпеченої районною програмою «Розвиток культури на 

Широківщиніна 2017-2020 роки»; 

- розвиток та збереження традиційної культури та аматорського мистецтва; 

- збереження, відтворення традиційного характеру середовища та 

історичних ареалів населених місць, відродження осередків традиційної народної 

творчості; 

- створення умов для реалізації прав громади на бібліотечне 

обслуговування, вільний доступ до інформаційних ресурсів; 
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- створення, розвиток, збереження та організація використання власних та 

світових інформаційних ресурсів; забезпечення інформаційних потреб громади 

на принципах оперативності, доступності, інформативності, комфортності; 

- здійснення заходів для забезпечення громадян гарантованого права на 

свободу світогляду, створення умов, можливостей для сповідання релігії, 

зміцнення взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань. 

План асигнувань програми на 2018 рік затверджено в сумі 52,4 тис.грн., 

використано 22,150 тис. грн.: біг-борди 10,150 грн., 12.000 тис. грн. участь у 

обласних фестивалях. 

Мережа закладів культури району становить 6 установ:сільські клуби – 1, 

сільські будинки культури – 2, бібліотеки – 2, музейні кімнати – 1. Культурно-

освітню діяльність у закладах проводять 10 працівників. 

У закладах культури працюють 8 клубних формування для дітей. У них 98 

учасників. 

Учасники художньої самодіяльності району приймали участь: 

-міському відкритому фестивалі  фестивалях «Z_ефір» м.Кривий Ріг,  

- «Весни, матері, вишиванки» м.Дніпро,   

-12 відкритому  фестивалі-конкурсі   

- «Мистецьке свято «Душі Криниці» м.Кривий Ріг,  

- Пісенно-патріотичному фестивалі«Афганської пісні м.Апостолово,  

- Міжнародному фестивалі-конкурсі «Єврофест» м. Львів. 

Широківська централізована бібліотечна система налічує 3 сільські 

бібліотеки, які знаходяться в спеціально збудованих приміщеннях. За звітній 

період бібліотеками надано послуги 650 читачам. Кількість відвідувань становить 

1410. 

Щоб задовольнити всі потреби громади, забезпечити доступ до знань, 

організації відпочинку і дозвілля, колектив бібліотекарів плідно працює над 

реалізацією цільових комплексних програм. 

Бібліотекарі підвищують свою професійну компетентність, беручи участь у 

семінарах, творчих лабораторіях, вивчають досвід інших бібліотек. Протягом 

звітного періоду було проведено 3 заходи з підвищення кваліфікації.   

В бібліотеках продовжують діяти клуби за інтересами  станом на        01 

жовтня їх кількість налічує 3. Протягом звітного періоду було проведено 97 

заходів з них 76 –для дітей. Їх відвідування становить 618 учасники.   

У районі діє  музейна кімната на базі Олександрійської СЗШ.  

На території району налічується на обліку: 

- 99 курганів із внутрішньо-комплексними 142 (кількість по реєстру 

номерів 157 із внутрішньо-комплексними 314 курганів);  

- 79 пам'яток історії,  з них на обліку та під охороною держави перебуває 

33, у т.ч.: 

- 4 пам'ятки Великої Вітчизняної війни (меморіальних комплексів -1; 

братських могил - 2; пам’ятних знаків –1. 

За звітний період закладами культури було організовано та проведено: 

- районний фестиваль вертепів « Коляда іде – Новий рік веде» 

- районний конкурс юних вокалістів «Різдвяна зірка». 
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- районний фестиваль патріотичної пісні « Пісня обпалена війною» 

- конкурсно-розважальна програма «Міс Аліса та маленький Принц» 

- конкурсно-розважальна програма « Серця двох» 

- районне свято «Масляна» 

Серед заходів слід також відзначити: 

- «За честь, за волю, за українську долю» (до Дня Соборності України); 

- «Солдат Перемоги – наш земляк» (до річниці визволення); 

- бібліотечний кінозал «І оживають герої на екранах»; 

- «Спіши у світ шевченкового слова» (до річниці від дня  народження 

Т.Г.Шевченка); 

- Колядки-щедрівки. Свято Меланії; 

- «Хай буде вільна Україна на всі часи, на всі віки» (урочисте зібрання до  

Дня Соборності України); 

- «Під знаком Купідона» (конкурсно-розважальна програма до Дня святого 

Валентина); 

 - «Все пам’ятає батьківська земля» (Мітинг. Урочиста церемонія  

покладання квітів до річниці визволення України від фашистських загарбників);  

- «Жінка – берегиня роду людського» (тематичний вечір до  Міжнародного 

дня 8 Березня). 

- цикл заходів «Перемога свята перемога» 

- урочистості з нагоди Дня  пам’яті та примирення 

- цикл заходів для дітей «Добридень літо золоте» 

- «Ой, на Івана, тай на купала» 

- до дня Незалежності України 

- «День знань» 
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ІІ. Пріоритетні напрямки роботи відділу   

У  2018-2019 навчальному році відділ освіти та гуманітарної політики 

Широківської райдержадміністрації спрямовує свою діяльність на                           

1. забезпечення: 
1. реалізації на території району державної політики у сфері освіти, культури та 

з питань фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді; 

2. розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, 

соціально активної, творчої особистості; 

3. розвитку освітнього. Творчого (інтелектуального), наукового та науково-

технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-

економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району; 

4. фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-

виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах 

пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і 

форм розвитку фізичної культури населення; 

2. створення: 

1. в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України 

на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, 

педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти і культури; 

2. умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно 

до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і 

можливостей; 

3. здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і 

науки, виконанням навчальними закладами та закладами культури усіх форм 

власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, 

позашкільної, загальної середньої освіти, а також за дотриманням актів у сфері 

інноваційної діяльності. 

Методичний кабінет відділу освіти та гуманітарної політики виконує 

наступні завдання: 

1. функціонування єдиного інформаційно-освітнього простору громади; 
2. забезпечення використання навчальними закладами новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій; 
3. удосконалення мережі навчальних закладів у відповідності до запитів 

населення, економічних умов розвитку міста, демографічних процесів; 
4. створення сприятливих умов для збереження та зміцнення фізичного, 

психічного і духовного здоров'я дошкільників. Координація зусиль 

педагогічних працівників та батьківської громади щодо вироблення 

позитивної мотивації до здорового способу життя; 
5. формування патріотизму, сучасної національної ідентичності та 

національної гідності як складових гармонійної, соціально активної, 

духовно багатої особистості; 

6. реалізація завдань соціально-фінансової освіти дітей дошкільного віку, 

формування основ економічного мислення, споживчої культури як 

важливих чинників соціалізації особистості; 

7. удосконалення системи консультативних послуг для батьків, 
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забезпечення високого рівня активності батьківської громади в 

освітній політиці  закладів дошкільної освіти на засадах рівності та 

партнерства; 

8. удосконалення системи моніторингу дошкільної освіти, підвищення 

якості освітніх послуг; 

9. забезпечення диференційованого методичного супроводу підвищення 

професійної компетентності педагогів у контексті реалізації завдань 

єдиного науково-методичного проекту; 

10. впровадження нового Державного стандарту початкової загальної 

середньої освіти;  
11. забезпечення особистісно-орієнтованого підходу до навчання, 

виховання, розвитку та формування життєвих компетентностей  учнів і 

вихованців; 
12. забезпечення сучасної системи моніторингу якості освіти, 

удосконалення роботи щодо покращення якості знань учнів, 

профільного навчання і незалежного зовнішнього оцінювання; 
13. підтримка обдарованої молоді та творчо працюючих педагогів; 
14. соціальний захист прав дітей, збереження їх життя та здоров'я; 
15. соціальний захист педагогів; 

 

  Основні напрямки роботи відділу:   

1. забезпечення функціонування єдиного освітнього середовища та 

інформаційної інтеграції  освітніх ресурсів; 
1. реалізація конституційних прав і гарантій дитини дошкільного віку на 

здобуття безоплатної обов’язкової дошкільної освіти через різні 

організаційні форми та популяризації значущості дошкільної освіти 

для розвитку дитини; 
2. створення стійкого позитивного іміджу кожного закладу дошкільної 

освіти через удосконалення якості змісту дошкільної освіти та 

технологій управління освітнім процесом у дошкільних навчальних 

закладах; 
3. забезпечення єдиних підходів до реалізації завдань з наступності 

дошкільної та початкової ланки освіти; 

4. впровадження нового змісту загальної середньої  освіти, що 

ґрунтується на формуванні компетентностей; 

5. створення сприятливих умов для соціально-професійної орієнтації 

дітей: підготовки їх до усвідомленого вибору життєвих стратегій, 

реалізації прав і можливостей шляхом самооцінки інтересів, 

здібностей, нахилів, мотивацій майбутнього соціального та 

професійного розвитку; 
6. удосконалення системи педагогічної взаємодії з сучасною сім'єю, 

забезпечення високого рівня активності батьківської громади в 

освітній політиці закладів на засадах рівності і партнерства; 

7. забезпечення сучасної системи моніторингу якості освіти, 

удосконалення роботи щодо покращення якості знань учнів, 
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профільного навчання і зовнішнього незалежного оцінювання; 
8. здійснення науково-методичного супроводу переходу до реалізації 

Концепції Нової укранської школи 
1. забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у 

загальноосвітній простір шляхом створення умов для їх навчання в 

інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти; 
2. посилення та урізноманітнення форм і методів національно-

патріотичного виховання учнів, активно залучаючи органи учнівського 

самоврядування та громадські організації; 
3. налагодження міжвідомчої взаємодії щодо проведення профілактичної 

роботи з питань запобігання протиправної поведінки, алкогольної та 

наркотичної залежності дітей та учнівської молоді; 
4. створення сприятливих умов для збереження та зміцнення фізичного, 

психічного і духовного здоров’я всіх учасників навчально-виховного 

процесу; 
1.  подальше впровадження енергозберігаючих технологій: 

термомодернізація будівель навчальних закладів, заміна вікон, 

встановлення системи автономного опалення; 

2. апробація та запровадження в освітній процес різних моделей 

професійного  розвитку педагогічних та керівних кадрів; 

3. навчально-методичне забезпечення освітнього процесу для реалізації 

завдань  Концепції «Нової української школи»; 

4. забезпечення ефективної та результативної наступності між закладами 

дошкільної освіти і початковою загальною середньою освітою; 

1. в основу діяльності педагогічних колективів поставити питання 

запровадження наукової організації праці, перспективного 

педагогічного досвіду, інноваційних технологій і сучасних методик; 

2. сприяння навчанню вчителів, які працюють із дітьми з особливими 

освітніми потребами; 

3. вивчення потреб у підвищенні кваліфікації педагогічних та керівних 

кадрів та надання практичної допомоги в період підготовки їх до 

атестації, незалежної сертифікації; 

4. спрямувати діяльність закладів освіти на впровадження нових форм і 

методів виховання, які би відповідали потребам розвитку особистості, 

сприяли розкриттю її талантів, духовно-емоційних, розумових і 

фізичних здібностей, пробудженню віри у свої сили, почуття власної 

гідності; 

5. спрямувати діяльність на поліпшення організації методичної роботи з 

педагогічними працівниками та розвиток творчої особистості вчителя; 

6. забезпечити вдосконалення відповідної фахової освіти й підвищення 

педагогічної компетентності освітян громади, керівних кадрів 

навчальних закладів;  

7. дійснювати вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення 

навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до 

державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів; 
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8. забезпечити  організацію науково-дослідницької роботи школярів і 

педагогів; створення належних, сучасних  умов з метою забезпечення 

діяльності культурно-мистецьких закладів громади; 

9. забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору 

громади шляхом запровадження нових форм його організації; 

10. запровадження сучасних інформаційних технологій у закладах 

культури; 

11. збереження і відтворення культурної спадщини: істрично-культурної 

рухомої і нерухомої та нематеріальної; 

12. здійснення заходів щодо оздоровлення та відпочинку дітей; 

13. забезпечення збільшення рухової активності дітей та молоді, у тому 

числі із залученням батьків;* 

14. розвиток дитячо-юнацького спорту; 

15.  створення та належне функціонування збірних команд громади з 

різних видів спорту. 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Організація роботи методичного кабінету  
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1. Закріплення  кураторства за навчальними закладами  

  
№  ПІБ  Посада  Закріплені навчальні заклади  
6.  Алексєєва Олена Миколаївна  Методист   Андріївська  СЗШ  

Андріївський ДНЗ 

8.  Пшенична  Тетяна  Анатоліївна  Методист   Олександрівська  СЗШ  

Олександрівський ДНЗ 

 

  

  

2. Науково-методичний та інформаційний супровід  

викладання предметів  базового компоненту  

№  ПІБ куратора  Посада  Предмет  

1.  
5

  

Алєксєєва  Олена  

Миколаївна 
Методист Інформатика, історія,  іноземна 

мова, фізична  культура,  

«ЗахистВітчизни»,  

«Основи  здоров’я»,    
російська  мова  і  зарубіжна 

література,  українська  мова 
дошкільне  виховання  

2.  
7 

  

Пшенична  Тетяна  

Анатоліївна  
Методист   

 

Хімія,  біологія,  

математика, художня  культура 
трудове  навчання, психологія,   

музичне  мистецтво, образотворче 

мистецтво, початкова  школа, 

фізика, географія  та  економіка 
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ІV. Створення умов розвитку педагогічної майстерності,  

творчої ініціативи педагогічних працівників  
  

1. ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ  

План роботи школи становлення молодого вчителя  

№ Заходи Термін 
1. Знайомство з молодими фахівцями. 

Час спілкування «Розповідь про себе». 
Анкетування. 
Планування роботи вчителя, класного керівника. Робота з навчальними 

програмами, і пояснювальними записками до них, шкільною 

документацією. 

Серпень 

2. Методика вивчення навчальних досягнень учнів. 

Вимоги до перевірки учнівських зошитів. Відвідування уроків 

досвідчених учителів з їх наступним аналізом. 

Вересень 

3. Ведення тематичного обліку знань учнів. Вимоги до сучасного 

уроку. Планування і методика підготовки сучасного уроку. 
Відвідування уроків досвідчених учителів. 

Формування навичок самоаналізу уроку 

Жовтень 

4. Створення належного психологічного клімату в учнівському 

колективі. 

Здійснення індивідуального і диференційованого підходу на уроці. 

Проведення самоаналізу уроку, виховного заходу (практичне 

завдання) 

Листопад 

5. Як провести класні батьківські збори. 

Організація індивідуальної роботи з батьками. 
Відвідування батьківських зборів досвідчених класних керівників. 

Грудень 

6. Вимоги до санітарно-гігієнічного режиму на уроці. Основні 

вимоги до формування загально навчальних умінь та навичок 

учнів. 

Відвідування та аналіз уроків молодих учителів. 

Січень 

7. Методика організації самостійної роботи учнів. 

Відвідування і аналіз уроків досвідчених учителів. 

Лютий 

8. Методика організації позакласної роботи з учнями.  Відвідування і 

аналіз позакласного заходу. 
Березень 

9. Методика стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Організація індивідуальної роботи з учнями, які засвоюють 

навчальний матеріал на початковому рівні. Відвідування 

індивідуальних консультацій досвідчених учителів. 

Квітень 
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10. Методика проведення консультацій, державної підсумкової 

атестації учнів. 

Організація літнього відпочинку школярів, методика проведення 

навчальних екскурсій, навчальної практики. 

Травень 

 

План роботи школи молодого вчителя другого року навчання 

№ Заходи Термін 
1. Шкільний урок: «Як навчити кожного»: організація учнівської 

діяльності як засіб формування духовного світу дитини;  

технологія педагогічного процесу;   можливі шляхи забезпечення 

навчального процесу (практичне заняття) 

Вересень 

2. Психолого-педагогічний аспект навчання, стиль спілкування з 

позиції " вчитель – учень" і "учень – вчитель":  гуманістична 

спрямованість навчально-виховного процесу; 
науково-практичні методи, які формують пізнавальні інтереси учнів з 

урахуванням їх психічних особливостей; форма вивчення динаміки 

розвитку особистостей учнів (практичне заняття) 

Жовтень 

3. Організація навчальної діяльності школярів: характер 

навчальних завдань (проблемний, дослідницький, 

репродуктивний, за зразком);  співвідношення мовленнєвої 

активності школярів і вчителя в процесі навчального заняття; 

залучення учнів до коментування і оцінки відповідей 

однокласників (практичне заняття) 

Листопад 

4. Методики, технології навчання:  традиційні методики 

викладання; оригінальні методичні прийоми; 

методика проведення різних видів уроку (практичне заняття). 

Грудень 

5. Відбір і реалізація змісту навчання:  відповідність змісту 

навчального заняття поставленим цілям і завданням; 
науковість, доступність, наочність, гуманістична спрямованість, 

новизна, достатня і змістовна цілеспрямованість об'єму 

навчального матеріалу;  проведення уроку з урахуванням 

основних дидактичних принципів (практичне заняття) 

Січень 

6. Інноваційні процеси у навчанні:  основні поняття 

педагогічної інновації;  структура інноваційного 

процесу; 

технологія розробки і освоєння нововведень;  проведення уроку з 

урахуванням педагогічних інновацій (практичне заняття) 

Лютий 
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7. Психолого-педагогічні вимоги до перевірки і оцінки навчальних 

досягнень: 

організація контролю за процесом засвоєння знань;  

опитування, як форма обліку успішності; функції оцінки, 

групові та індивідуальні оцінки;  види самооцінок і 

взаємооцінок; 

відвідування уроків, аналіз організації контролю за процесом 

засвоєння знань (практичне заняття). 

Березень 

№ Заходи Термін 
8. Педагогіка співробітництва - реальний шлях ствердження гуманізму 

і демократії у шкільному житті:  основний зміст педагогічного 

співробітництва; навчання без примусу на основі використання 

новаторських методів навчання; залучення до спільної творчої праці 

вчителів і учнів; створення єдиного колективу батьків, учнів, 

учителів, які творчо осмислюють шкільне життя; організація 

творчого самоуправління дорослих і дітей (практичне заняття). 

Квітень 

9. Вивчення професійної готовності вчителів до творчої роботи:  

вивчення психологом професійної готовності до творчої 

діяльності слухачів школи молодого вчителя:  порівняльний 

аналіз отриманих результатів із самооцінкою молодих учителів;   

проведення відкритих уроків з їх наступним самоаналізом 

слухачами школи молодого вчителя (практичне заняття). 

Травень 

 

План роботи школи молодого вчителя третього року навчання 

№ Заходи Термін 
1. Планування роботи вчителя, класного керівника. Робота з 

навчальними програмами, пояснювальними записками до них, 

шкільною документацією. 
Вимоги до перевірки учнівських зошитів. 
Практикум: вивчення навчальних програм, тематичних планів 

складених досвідченими вчителями та розробка власних документів 

і проектів. 

Вересень 

2. Психолого-педагогічні аспекти організації уроку: 
вимоги до структури уроку;  вимоги до змісту уроку і 

процесу навчання; вимоги до техніки проведення уроку;  

причині невдалого уроку;  правила, які забезпечують 

успішність уроку.  Відвідування уроків досвідчених 

учителів з їх наступним аналізом. 

Жовтень 
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3. Професійна майстерність педагога на уроці: 

володіння змістом і дидактичною його організацією; організація 

та здійснення навчальної діяльності педагога; 

організація навчальної діяльності школярів; педагогічне 

стимулювання та мотивація навчальної діяльності учнів; 

структурно-композиційна побудова уроку.  Відвідування уроків 

досвідчених учителів з їх наступним аналізом (практикум — 

вивчення педагогічної практики на підставі відвіданих уроків, 

поурочних планів, розгорнутих конспектів уроків.  Мета: 

виявити гідність, найкращі форми та прийоми, можливі 

конструктивні та корисні зміни). 

Листопад 

 

4. Урок як умова розвитку пізнавальних процесів в учнів: 
сприйняття;  увага;   

пам'ять;   мислення 
Відвідування уроків досвідчених учителів з їх наступним аналізом 

(практикум). 

Грудень 

5. Психологічні причини неуспішності учнів на уроках: 

несформованість прийомів навчальної діяльності;  низький 

рівень довільності;  низький рівень обсягу уваги;  слабка 

концентрація та стійкість уваги;  низький рівень 

переключення уваги; 

несформованість відношення до себе як школяра;  

відсутність мотивації навчання;  занижена самооцінка; 

помилки сімейного виховання;  Особливості розвитку Я-

концепції. 

Практикум. Вивчення продуктів навчальної діяльності: 

щоденників, класних журналів, зошитів, контрольних і 

лабораторних робіт. 

Січень 

6. Особливості мовлення вчителя та учнів на уроці. 

Емоційні стани вчителя і учнів на уроці.  Відвідування уроків 

досвідчених учителів з їх наступним аналізом (практикум). 

Лютий 

7. Проблема дисципліни на уроці: критерії, які є необхідною 

умовою того, щоб у вчителя загалом не було проблеми 

дисципліни на уроці;  причини недисциплінованої поведінки 

учнів на уроці. Відвідування уроків, аналіз організації контролю 

за процесом засвоєння знань (практичне заняття). 

Березень 

8. Домашнє завдання на уроці:  функції домашнього завдання; види 

домашнього завдання;  форми контролю за виконанням 

домашнього завдання. Відвідування уроків, аналіз організації 

контролю за процесом засвоєння знань (практичне заняття). 

Квітень 
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9. Вивчення професійної готовності вчителів до творчої роботи:  

вивчення психологом професійної готовності до творчої 

діяльності слухачів школи молодого вчителя;  порівняльний 

аналіз отриманих результатів із самооцінкою молодих учителів; 
проведення відкритих уроків з їх наступним самоаналізом 

слухачами школи молодого вчителя (практичнее завдання) 

Травень 

 

 

2. Семінари для різних категорій педпрацівників  

  

Семінари для директорів навчальних 

закладів  

Місяць проведення   Тема   Відповідальний  

Вересень 

  

Організація освітнього процесу «Нової 

української школи»  
Устименко Т.М. 

Алєксєєва О.М.  

Пшенична Т.А.  

Лютий  Підготовка атестаційних матеріалів у 2019 році 

та стан організації роботи щодо атестації 

педагогічних працівників у закладах освіти 

району.  

 

Устименко Т.М. 

Хомуліна А.С. 

  

Семінари   

для завідуючих дошкільними навчальними закладами  

Місяць проведення   Тема   Відповідальний  

Жовтень Проектування  індивідуальної  програми  

розвитку  дитини  
Устименко Т.М. 

Алєксєєва О.М.  

Січень Кадрова компетентність завідувача як одна з 

умов його діяльності 

Устименко Т.М. 

Хомуліна А.С. 

  

Семінари  

для заступників директорів з навчально-виховної роботи  

Місяць проведення   Тема   Відповідальний  

Листопад 

  

Впровадження Ттехнології  комунікативного  

впливу  на  особистість  засобами  національно-

патріотичного  виховання  школярів  при  

здійсненні  інноваційної  виховної  діяльності  у  

сучасній  сільській  школі  

Устименко Т.М. 

Пшенична Т.А.. 
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Грудень Надання адресної допомоги педагогам у 

підвищенні їх фахової майстерності щодо 

організації позакласної роботи як одного із 

шляхів до підвищення якості та ефективності 

сучасного уроку 

Устименко Т.М. 

Хомуліна А.С. 

 

 

Семінари для  бібліотекарів 

Місяць проведення   Тема   Відповідальний   

Жовтень  Бібліотека — центр національно-патріотичного 

виховання молодих громадян України 
Устименко Т.М. 

Хомуліна А.С. 

Березень   Бібліотека як активний учасник процесу 

формування національної свідомості молодої 

людини 

  

Семінари для  працівників культури 

Місяць проведення   Тема   Відповідальний   

Жовтень  Удосконалення форм і методів культурно-

дозвіллєвої та просвітницької  діяльності закладів 

культури в сучасних реаліях 

Устименко Т.М. 

Хомуліна А.С. 

Квітень Модернізація клубних закладів. Сучасний стан та 

перспективи 

  

3. Консультування  педпрацівників з різних  питань  

  

 Термін 

виконання  
Зміст роботи  Відповідальний  

Вересень  Про науково-методичне забезпечення діяльності 

дошкільних, закладів загальної середньої освіти на 

2018/19 навчальний рік  

Алєксєєва О.М.  

Про забезпечення педкадрами та їх тарифікація  Хомуліна А.С.  

Організація навчально-виховного процесу в початковій 

школі  
Пшенична Т.А.  

Організація  роботи  по збереженню фондів  шкільних 

бібліотек   
Пшенична Т.А.  

Про організацію гурткової роботи в загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах  
Алєксєєва О.М. 

Система правового виховання учнів як важливий 

напрямок профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх  

Алєксєєва О.М.  

Жовтень  Про хід виконання чинного законодавства щодо 

отримання дітьми обов’язкової середньої освіти.  
Пшенична Т.А. 
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Про роботу ЗНЗ щодо організації медичного 

обслуговування учнів  
Алєксєєва О.М. 

Листопад  Про  роботу  по  підбору  та розстановці  педкадрів,  

формуванню  кадрового  резерву  в навчальних закладах.  
Хомуліна А.С..  

Методичне забезпечення організації роботи щодо  

попередження дитячої злочинності в школах району  
Алєксєєва О.М. 

Стан викладання фізичної культури серед дітей та 

учнівської молоді в школах міста та по виконанню 

Закону України «Про фізичну культуру і спорт».  

Алєксєєва О.М. 

  

Грудень  Про стан викладання основ здоров'я та основ безпеки 

життєдіяльності  
Пшенична Т.А.  

Про нормативно-правове, методичне забезпечення 

соціального захисту дітей-сиріт, дітей з 

малозабезпечених сімей в закладах освіти  

Алєксєєва О.М. 

Про стан комп'ютеризації та інформатизації , 

використання  ІКТ в навчально-виховному процесі  
Алєксєєва О.М.  

Січень  Стан проходження курсової перепідготовки за 2015 рік  Хомуліна А.С.  

Співдружність школи, сім’ї, громадськості у вихованні 

дітей.  
Алєксєєва О.М. 

Робота курсів за вибором, факультативів як основа 

переходу на профільне навчання  
Пшенична Т.А.  

Лютий  Про роботу шкільних атестаційних комісій   Хомуліна А.С. 

Стан наступності у роботі дитячих дошкільних закладів 

та шкіл  
Алєксєєва О.М. 

Березень  Про організацію повторення навчального 

матеріалу, підготовку до  державної підсумкової 

атестації  в загальноосвітніх  навчальних закладах.  

Пшенична Т.А. 

Квітень  Про підготовку до організованого закінчення 2015/16н.р.  Пшенична Т.А. 

Про хід місячника щодо дотримання законодавства про 

обов’язкову середню освіту  
Пшенична Т.А. 

Про виконання державних навчальних  програм  Пшенична Т.А. 

Стан ведення навчально-педагогічної документації Алєксєєва О.М.  

Підготовка документації до державної підсумкової 

атестації.  
Пшенична Т.А. 

Про хід профорієнтаційної роботи щодо  
працевлаштування випускників з числа дітей сиріт, 

позбавлених батьківського піклування  

Пшенична Т.А. 

Травень  Про методичне забезпечення превентивного виховання.  Алєксєєва О.М. 

Здійснення супроводу щодо представлення учнів до 

нагородження об районною премією «Обдаровані 

дітинадія України».  

Алєксєєва О.М. 

Про хід підготовки закладів освіти  до літньої оздоровчої 

кампанії  
Алєксєєва О.М. 
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Хід державної підсумкової атестації в 4,9,11 класах  Пшенична Т.А. 

Підготовка та проведення ЗНО 2019   Пшенична Т.А. 
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V. Моніторинг якості освіти  

  

Термін 

проведення  
Зміст роботи  Учасники   Відповідальний  

Листопад  Моніторинг організації психологічного 

супроводу вихованців та учнів закладів 

освіти  

ЗНЗ, ДНЗ  району  Пшенична Т.А.   

Моніторинг організації профільного 

навчання  
ЗНЗ району  Пшенична Т.А.  

Грудень  Моніторинг адаптаційних процесів при 

переході з початкової в основну школу  
ЗНЗ району  Алєксєєва О.М.  

Січень  Моніторингове  дослідження  

забезпечення науково-методичного 

супроводу індивідуального навчання, 

інклюзивної освіти.  

ЗНЗ району  Пшенична Т.А.  

Лютий  Моніторингове дослідження  рівня 

навчальних досягнень учнів  9-11 

класів   з  англійської мови  

ЗНЗ району  Алєксєєва О.М.  

Березень  Моніторинг  рівня  навчальних 

досягнень  учнів  9,  11 класів  з  історії  
ЗНЗ району  Алєксєєва О.М.  

Квітень  Моніторинг об’єктивності  оцінювання 

навчальних досягнень учнів   
ЗНЗ району  Методисти РМК  

Травень  Моніторинг динаміки досягнень дітей 

дошкільного віку  
ДНЗ  району  Островська Л.М.  
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VІ. Інформаційно-видавнича діяльність  

  
№  Зміст   Термін 

виконання  
Відповідальний  

1.  Методичні бюлетні    

Організація роботи  з  дітьми  пільгової  категорії   Жовтень 2018  

Пшенична Т.А. 
Алєксєєва О.М. 

Організація  виховної  роботи   Жовтень 2018  

Досвід  просвітницької  діяльності  бібліотек  

методичного  об’єднання  
 Жовтень 2018  

Організаційні засади пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання  
 Листопад 2018  

Методологічні  основи  особистісно   
зорієнтованого  навчання  на  уроках  української  

мови  та  літератури  

 Грудень 2018 

Учаснику зовнішнього незалежного оцінювання – 

2016  
 Січень 2019 

Просвітницька  робота  з  батьками  щодо  

дотримання  законодавства  про  освіту  та  

виконання  батьківських  обов’язків  

 Лютий 2019  

Методологічний  супровід  державної  підсумкової  

атестації  
 Березень 2019  

 Організація  та  проведення  профорієнтаційної  

роботи  
Квітень 2019 

Організація  спортивно-масової  роботи  в  

загальноосвітніх  закладах  
Протягом  року  

Соціалізація  дитини  дошкільного  віку  засобами  

громадянського  виховання  
Протягом  року  

2.  Методичні поради та рекомендації   

Самоосвітня  діяльність  педагогів,  керівників  

закладів  у  міжкурсовий  період  
Вересень 2018  Хомуліна А.С. 

Методично-бібліографічні  поради  сільським  

бібліотекарям  
Жовтень 2018 Пшенична Т.А.  

Методичні  рекомендації  щодо  профілактики  

правопорушень  серед  неповнолітніх  
Листопад 2018  Алєксєєва О.М.  

Заходи щодо реалізації Концепції 

національнопатріотичного виховання молоді та 

методичні рекомендації щодо національно-

патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах  

Листопад 2018  Алєксєєва О.М. 

Підготовка до ДПА та ЗНО  Грудень 2018    Пшенична Т.А. 
Методичні  поради  і  рекомендації  щодо  

попередження  дитячого  травматизму серед  учнів  

на  уроках  фізичної  культури 

Квітень 2019 Алєксєєва О.М.  
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VIII. Організаційно-масові заходи   

 

Місяць 

проведенн

я 

Питання Відпові-

дальний 

Січень  Заходи в рамках відзначення Соборності України Цісельська 

О.М. 

 Про проведення місячника правовиховної та 

правопросвітницької роботи 

Кельбас О.О. 

Лютий  Про проведення огляду-конкурсу дитячої художньої 

самодіяльності (І етап) 

Цісельська 

О.М. 

 Про проведення міського етапу виставки декоративно-

прикладного мистецтва.  

Про проведення творчих звітів керівників  гуртків. 

Цісельська 

О.М. 

 Про  організацію роботи в закладах з національно-

патріотичного виховання учнівської молоді 

Кельбас О.О. 

 Про заходи щодо Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав 

Кельбас О.О. 

Березень  Про підсумки місячника правовиховної та 

правопросвітницької роботи. 

Кельбас О.О. 

 Про проведення місячника екології Кельбас О.О. 

 Про проведення заходів з нагоди річниць від дня народження 

та смерті Т.Г. Шевченка 

Кельбас О.О. 

Квітень  Про проведення місячника дотримання законодавства про 

загальну середню освіту. 

Дубіна Т.В. 

 Про проведення  заходів до Дня  пам’яті  та примирення, 

річниці  Перемоги  над нацистськими окупантами  

Кельбас О.О. 

 Проведення заходів щодо вшанування 32-ї річниці 

Чорнобильської катастрофи. 

Кельбас О.О. 

 Проведення тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів 

культурної спадщини,  пам’ятних місць національно–

визвольної боротьби українського народу 

Цісельська 

О.М. 

Травень  Про підсумки місячника дотримання законодавства про 

загальну середню освіту 

Дубіна Т.В. 

 Про залучення  до  патріотичного  виховання  молоді 

ветеранських громадських організацій, використання їх 

досвіду і духовного потенціалу з метою збереження та 

спадкоємності славних бойових традицій. Про відзначення 

370 -ї річниці битви Богдана Хмельницького під Жовтими 

Водами 

Кельбас О.О. 

 Про проведення свята „Останній Дзвоник‖, Дня захисту дітей, 

урочистостей з вручення документів про освіту 

Кельбас О.О. 

Червень  Стан виховної роботи в навчально-виховних закладах освіти 

міста 

Кельбас О.О. 

 Планування  роботи  на 2018/2019  навчальний рік  Дубіна Т.В. 

Серпень  Пріоритетні напрямки роботи в 2018/2019  навчальному році Дубіна Т.В. 

 Про  ведення відповідної документації заступником директора 

з виховної роботи 
 

 Про відзначення в 2018 році державних свят – Дня Прапора 

України, Дня незалежності України 
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 Про відзначення Дня знань та проведення Першого уроку 

2018-2019 н.р. в ЗНЗ 

Дубіна Т.В. 

 Про проведення Всеукраїнського рейду «Урок»  

 Про проведення обліку дітей та підлітків шкільного віку в 

2018 році 

Дубіна Т.В. 

Вересень 

  

Про проведення Всеукраїнського рейду «Урок», місячника 

щодо дотримання законодавства про загальну середню освіту, 

формування соціального паспорту міста 

 Дубіна Т.В. 

Про проведення обліку дітей  і підлітків  шкільного віку в 

2017 році 

Дубіна Т.В. 

Про організацію гурткової роботи в закладах освіти в 2017-

2018 н.р. та проведення Днів відкритих  дверей у 

позашкільних навчальних закладах 

Кельбас О.О. 

Про відзначення Дня партизанської слави Кельбас О.О. 

Про відзначення  72- річниці завершення  Другої  світової 

війни  

Кельбас О.О. 

Жовтень Про проведення місячника патріотичного виховання  Кельбас О.О. 

Про відзначення  Дня захисника  України Кельбас О.О. 

Про підсумки обліку дітей та підлітків шкільного віку в 2017 

році, Всеукраїнського рейду «Урок» 

Дубіна Т.В. 

Внутрішньошкільний контроль за організацією виховної 

роботи в закладі 

Кельбас О.О. 

Листопад 

 

Про підсумки місячника  дотримання законодавства про 

загальну середню освіту 

 Дубіна Т.В. 

Про проведення місячника здорового способу життя Кельбас О.О. 

Про відзначення Дня гідності і Свободи Кельбас О.О. 

Про проведення заходів в рамках вшанування роковин 

голодомору 1932-1933 р.р. 

Кельбас О.О. 

Грудень Про підсумки місячника здорового способу життя Кельбас О.О. 

Про організацію та проведення масових заходів під час 

новорічних, різдвяних свят, зимових канікул 

Цісельська 

О.М. 

Про відзначення  Дня Збройних Сил України  Кельбас О.О. 

Заходи в рамках відзначення Дня ліквідатора аварії на ЧАЕС Кельбас О.О. 

Про проведення Тижня права в закладах освіти Кельбас О.О. 

Заходи  в рамках Всесвітнього дня боротьби із ВІЛ, СНІДом Кельбас О.О. 

 

2. Масові заходи   

 

Місяць 

проведення 

Захід 

Січень   

Обласні предметні олімпіади. 

Участь в зимовій сесії МАН 

Різдвяні свята в закладах освіти 

Заходи під час зимових канікул (за окремими планами) 

Заходи в рамках відзначення Дня Соборності  України (22.01) 

Вшанування пам’яті героїв Крут (29.01) 

Лютий   

МІСЯЧНИК ПРАВОВИХОВНОЇ ТА ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКОЇ 

РОБОТИ  
Шкільні тури огляду дитячої художньої творчості 
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Виставка декоративно-прикладної творчості учнівської молоді 

Заходи в рамках Дня рідної мови (21.02) 

Шкільні змагання з шахмат та шашок серед школярів ЗНЗ 

Шкільні змагання з волейболу серед учнів ЗНЗ 

Обласні предметні олімпіади. 

Акція ―Дах для птаха‖ 

Заходи в рамках відзначення Дня учасників бойових дій  на території інших 

держав. 

Обласний тур Всеукраїнського конкурсу –захисту науково-дослідницьких 

робіт МАН 

 Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач року» 

Березень   

Заходи в рамках відзначення  Міжнародного жіночого  дня  

Заходи  з нагоди  річниці  від дня  народження Т.Г.Шевченка  

Огляд-конкурс  дитячої творчості  

Декада пожежної безпеки серед учнів ЗЗСО 

Шкільні змагання з волейболу серед учнів ЗНЗ 

Заходи в рамках Міжнародного дня театру. 

Всесвітній День поезії (21.03.) 

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва 

(23.03) 

Міжнародний день театру (27.03) 

Фестивалі  «Театральна мозаїка»  

Виставка декоративно-прикладного та вжиткового мистецтва "Знай і люби 

свій край"  

Змагання загонів ЮІР 

Тиждень дитячої та юнацької книги 

Квітень  МІСЯЧНИК ЕКОЛОГІЇ, ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ, БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
  

Міжнародний день птахів (01.04) 

Всеукраїнський урок здоров’я (07.04) 

Всесвітній день авіації та космонавтики (12.04) 

День Довкілля (15.04) 

Декада Довкілля ( до 21.04) 

Заходи в рамках Всесвітнього Дня Землі та річниці аварії на ЧАЕС (22.04, 

26.04) 

Всесвітній День книги (23.04) 

Місячник безпеки дорожнього руху серед учнів ЗЗСО 

Змагання ―Козацький гарт‖ 

Проведення першого етапу конкурсу ―Школа –мій рідний дім‖ 

Травень   

Заходи до Дня Перемоги над нацизмом у Європі (09.05) та Дня пам’яті  і 

примирення (08.05) 

Заходи в рамках святкування Дня Матері 

Міські змагання з військово-прикладних видів спорту, присвячені Дню 

Перемоги  

Легкоатлетична естафета серед учнів ЗЗСО, присвячена Дню Перемоги над 

нацизмом у Європі 

 Творчі звіти  позашкільних закладів (до 15.05) 

Урочистий прийом  сільським головою переможців Всеукраїнських, 

обласних олімпіад, конкурсів, змагань.  

Заходи в рамках річниці битви під Жовтими Водами. 
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Свято Останнього Дзвоника 

Міжнародний  День музеїв (18.05) 

День Європи (19.05) 

 Змагання з футболу на приз клубу "Шкіряний м’яч" (фінальні) 

Обласні змагання серед школярів за програмою "Старти надій" (зональні) 

 Всесвітній день без тютюну – 31 травня 

Змагання з ДЮП 

Змагання за програмою "Перші кроки" 

Обласні змагання за програмою "Козацький гарт»" (фінальні)  

Червень    

Свято до Дня захисту дітей (01.06) 

Огляд конкурс на кращу організацію виховної роботи у пришкільних 

таборах з денним відпочинком 

Обласні змагання серед школярів за програмою "Старти надій" (фінальні) 

Вересень  

Всеукраїнський рейд "Урок" 

День знань. Перший урок в закладах 

Підведення підсумків конкурсу "Школа мій рідний дім" 

Дні відкритих дверей в позашкільних закладах 

72-а річниця  завершення  Другої  Світової війни  

Міжнародний день грамотності (08.09) 

День фізичної культури і спорту (09.09) 

Першість з легкої атлетики 

Першість з футболу "Шкіряний м’яч" 

Заходи в  рамках відзначення Дня партизанської слави (22.09) 

Всеукраїнський день бібліотек (30.09) 

День дошкілля   

Жовтень  

МІСЯЧНИК ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

МІСЯЧНИК ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО  

ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ 
Міжнародний день людей похилого віку  (01.10) 

День ветерана (01.10) 

Першість з футболу "Шкіряний м’яч" 

Шкільні змагання за програмою "Козацький гарт" 

День працівників освіти 

 Заходи до річниці звільнення України,  Очаківського району та 

Миколаївської області  від фашистських загарбників 

Участь в осінній сесії МАН 

Всесвітній день захисту тварин (04.10) 

День захисника України  (14.10)  

Листопад  

МІСЯЧНИК  “ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ” 
Акція "Милосердя" 

Конкурс  юнацького відеофільму "Дивовижний світ природи" 

ІІ тур шкільних предметних олімпіад 

День української писемності та мови (09.11) 

Міжнародний день толерантності (16.11) 

Всесвітній день дітей (20.11) 

День Гідності  та Свободи (21.11) 

Осіння сесія слухачів   МАН. 

Обласний конкурс ім. Петра Яцика 
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Конкурс танцю «Sport danse» 

Змагання з настільного тенісу 

Грудень МІСЯЧНИК ВІЙСЬКОВО- ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
Благодійний марафон до Дня інваліда 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом (01.12) 

Свято до Дня Святого Миколая 

 ІІ тур шкільних предметних олімпіад 

Заходи в рамках  Всеукраїнського  тижня права  

Заходи до Дня  Збройних Сил України 

Змагання з військово-прикладних видів спорту, присвячені річниці Збройних 

Сил України 

День прав людини (10.12) 

 Старт акції ―Нагодуй пташину‖ 

Шкільні змагання з міні-футболу серед учнів 8-9х, 10х-11х класів ЗНЗ  

Акція ―16 днів протидії гендерного насильства‖ 

Тиждень шкільного підручника  
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