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Діяльність Олешківського районного методичного кабінету у 2016-2017 навчальному році була спрямована на 

виконання  ст. 41, 42 Закону України “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти до 2021р., 

“Стратегії розвитку методичної служби Херсонської області на 2014-2021 роки”, “Програми розвитку Комунальної 

установи “Цюрупинський районний методичний кабінет” на 2013-2018 рр.” та над реалізацією IV етапу обласної 

науково-методичної проблеми “Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі”. 

Новітні орієнтири освітньої політики України визначили комплекс вимог до професійних та особистісних якостей 

педагога, модернізації підготовки педагогічних кадрів, переорієнтацію педагогічної освіти на підготовку фахівця нової 

генерації.  

Головним напрямком методичної роботи є необхідність підвищення рівня професіоналізму педагогів, які 

забезпечують якість освіти випускників загальноосвітніх навчальних закладів, та створення соціалізуючого освітнього 

простору з метою забезпечення умов для реалізації особистісних траєкторій розвитку учнів школи. 

Основними завданнями методичної роботи впродовж року були: 

 створення сприятливих умов для професійного розвитку педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів Олешківського району згідно з пріоритетами державної політики в галузі 

освіти, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства й держави; 

 удосконалення системи неперервної освіти педагогічних працівників шляхом організації науково-методичної 

роботи у міжкурсовий період;  

 реалізація сучасних технологій професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до вимог 

інноваційного суспільства; 

 забезпечення науково-методичного супроводу та координації діяльності методичних служб дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів із питань розвитку професійних компетентностей педагогів; 

 забезпечення методичного супроводу впровадження інновацій; 

 упровадження інноваційних педагогічних технологій у практику роботи педагогів дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів; 

 здійснення моніторингових досліджень із проблем навчально-виховного процесу, інших актуальних питань 

освітньої галузі;  

 методичний та організаційний супровід реалізації Державних та регіональних освітніх програм; 

 популяризація вивчення англійської мови; 

 удосконалення системи аналізу, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду через 

застосування інформаційних технологій; 
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 забезпечення психолого-соціального супроводу навчально-виховного процесу й методичної роботи у навчальних 

закладах, сприяння розвитку психолого-соціальної служби системи освіти району; продовження упровадження 

інклюзивної освіти; 

 удосконалення системи роботи з педагогами зі стажем роботи до 3 років; 

 забезпечення методичного супроводу роботи з обдарованою молоддю; 

 забезпечення підготовки педагогічних кадрів району до запровадження Базового компоненту дошкільної освіти, 

Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти, нових, оновлених та розвантажених програм, підручників, посібників;  

 сприяння підвищенню професійного рівня педагогічних працівників Олешківського районного методичного 

кабінету шляхом самоосвіти, запровадження системи методичних навчань, участі у всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, семінарах, проектах;  

 організація та підготовка педагогічних працівників щодо проведення ЗНО-2017 та моніторингу якості освіти; 

 покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази Олешківського районного методичного кабінету;  

 активізація співпраці з науковими центрами, навчальними закладами, освітніми установами та громадськими 

організаціями.  

Координація методичної роботи в Олешківському районі здійснюється навчально-методичною радою, на засідання 

якої виносилися питання щодо реалізації обласної науково-методичної проблеми, аналіз актуальних науково-

методичних, педагогічних проблем навчально-виховного процесу в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах. 

Так, упродовж 2016-17 н.р. проведено 5 засідань навчально-методичної ради, на яких було розглянуто 20 питань, із 

них: 

 організаційного характеру- 2; 

 щодо впровадження обласної науково-методичної проблеми- 1; 

 щодо удосконалення організації навчально-виховного процесу  з урахуванням тенденцій розвитку національної 

системи дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти- 5; 

 методичний супровід реалізації стандартів освітньої діяльності- 4; 

 здійснення моніторингу освітньої діяльності- 5; 

 здійснення експериментальної роботи- 1; 

 соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу- 1; 

 про видавничу продукцію- 1. 
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Відповідно до плану роботи ОРМК на 2016-17 н.р. проведено 3 засідання Ради завідувачів дошкільних навчальних 

закладів, на яких розглянуто 14 питань щодо організації та удосконалення роботи ДНЗ, серед яких  “Про завдання і зміст 

методичної  роботи у 2016-17 н.р. відповідно до Базового компонента дошкільної освіти”, “Про організацію роботи 

районних консультаційних центрів  для батьків, діти яких не відвідують дошкільні навчальні заклади”, “ Про стан 

управлінської діяльності завідувачів ДНЗ щодо дотримання законодавчих актів, які регламентують надходження 

благодійної допомоги”, “Про рівень розвитку та навчання дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною 

моделлю”, “Про шляхи підвищення ефективності управлінської діяльності керівника ДНЗ в умовах формування цілісної 

системи інформаційно-аналітичної діяльності” та ін.. 

На виконання плану роботи проводилися засідання експертної ради, матеріали яких знайшли відображення у 

протоколах, наказах,  довідках. 

Працівники методичного кабінету виступали на засіданнях колегії відділу освіти Олешківської РДА з наступних 

питань: “Про виконання Закону України “Про дошкільну освіту” в Олешківському районі” (методист Альохіна С.В.), 

“Про організацію в навчальних закладах району інклюзивної освіти та супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами” (зав. РПМПК Басюк Н.О.), “Про організацію та забезпечення виконання навчальними закладами 

законодавства щодо проведення профілактичної роботи по запобіганню дитячої бездоглядності, правопорушень і 

злочинів” (заст. завідувача ОРМК Канівець Л.Б.).        

Методисти ОРМК були залучені до участі у роботі комісій з атестаційної експертизи Олешківського центру 

дитячої та юнацької творчості, Новомаячківської ЗОШ I-II ст.,Олешківського ДНЗ № 2 та Брилівського ДНЗ “Берегиня”. 

На виконання плану роботи Олешківського районного методичного кабінету з метою впровадження сучасних  

освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання; вивчення,  узагальнення та 

впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації 

навчально-виховного процесу в 2016-17 н.р. проведено 30 семінарів, 10 майстер-класів, 4 районні конференції (серпнева 

конференція педагогічних працівників; міжрайонна конференція вчителів художньо-естетичного циклу ЗНЗ 

Голопристанського та Олешківського районів “Соціалізація учнівської молоді засобами мистецтва”; районна практична 

конференція вчителів початкових класів і вихователів ДНЗ “Виховання у дошкільників і молодших школярів 

національних і духовних цінностей українського народу”). 

19 жовтня ц.р. у палаці культури “Сузір’я” м.Гола Пристань відбулася міжрайонна конференція вчителів 

художньо-естетичного циклу  ЗНЗ Голопристанського та Олешківського районів з теми “Соціалізація учнівської молоді 

засобами мистецтва”, у ході якої учасники ознайомилися з досвідом роботи Черноіван Н.М. (Олешківська СШ І-ІІІ ст. № 

4), Гук Л.Г. (Нововолодимирівська  ЗОШ І-ІІІ ст. Голопристанського району), Дунафт М.І. (Олександрівська ЗОШ І-ІІІ 

ст. Голопристанського району), Божченко С. Д., Ластовецької Т. В. (Олешківська СШ І-ІІІ ст. № 2), виставкою робіт 
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талановитих митців м. Гола Пристань, обговорили ключові питання навчання та виховання дітей засобами мистецтва. 

Учасники конференції відвідали майстер-класи Острікова С. В. (Новософіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Голопристанського 

району, тема “Ізонитка”), Нечай Л.Ф. (Раденська ЗОШ І-ІІІ ст., тема “Карвінг на милі “Чарівна квітка””); Коваленко Г. В. 

(Новозбур’ївська ЗОШ І-ІІ ст. № 2 Голопристанського району, тема “Декоративне мистецтво. Розпис по склу”), 

Іл’яшенко І. В. (Малокардашинська ЗОШ І-ІІ ст. Голопристанського району, тема “Писанка”); Черниш О.В. і Харченко  

Т.М. (Голопристанський районний Будинок дитячо-юнацької творчості, тема “Виготовлення оберегів. Вироби із 

соломки” і “Виготовлення оберегів із крученого шпагату”). 

За підсумками роботи конференції  прийнята ухвала, розроблені практичні рекомендації щодо естетичного 

розвитку особистості школяра.     

Співпраця із колегами з Голопристанського району була продовжена на семінарі для вчителів освітньої галузі 

“Мистецтво” з теми “Значення художнього образу в мистецтві та композиційні засоби його створення”, який відбувся 10 

листопада 2016 р. на базі Виноградівської ЗОШ I-III ст..  

З метою продовження співпраці з колегами- працівниками дошкільних навчальних закладів Голопристанського 

району (у червні  2016 р. на базі Олешківського р-ну проведено міжрайонні спортивні змагання між дошкільнятами 

Голопристанського та Олешківського районів, присвячені Дню захисту дітей, у якому брали участь 6 команд у складі 48 

дітей старшого дошкільного віку) у червні  2017 р. команди Виноградівського та Раденського ДНЗ брали участь у 

міжрайонних змаганнях на базі Голопристанського Палацу спорту (16 дітей старшого дошкільного віку) і посіли 2 місце. 

22 березня 2017 р. на базі Козачелагерської ЗОШ І-ІІІ ст. відбулася районна практична конференція вчителів 

початкових класів і вихователів ДНЗ “Виховання у дошкільників і молодших школярів національних і духовних 

цінностей українського народу”, учасниками якої стали 55 педагогів навчальних закладів району. Відбулося 

обговорення актуальних питань впровадження Концепції нової української школи, Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, створення сприятливих умов для виховання в ДНЗ і початковій школі 

національних і духовних цінностей українського народу. Про ефективні форми роботи щодо формування національної 

свідомості дитини доповіли практичний психолог Брилівської ЗОШ І-ІІІ ст.  Сосновська Н.С. і завідувач Раденського 

ДНЗ Білецька Л.Д.. У ході практичної частини конференції питання про наступність і перспективність у роботі 

навчальних закладів щодо виховання в дітей національних і духовних цінностей українського народу презентували 

педагогічні колективи Козачелагерської ЗОШ І-ІІІ ст. і Козачелагерського ДНЗ.  Учасники конференції відвідали 

заняття з майбутніми першокласниками “Моя Батьківщина- Україна” (вчитель Микитюк В.В.), ознайомилися із 

методичними знахідками щодо ефективних форм і методів роботи з виховання у першокласників патріотичних почуттів 

(вчитель Шенкевич Л.А.). 
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З метою реалізації спільних завдань освіти на етапі дошкілля і початкової школи в умовах упровадження Концепції 

нової української школи, науково-методичних засад й особливостей реалізації неперервності освітнього процесу, 

забезпечення наступності в роботі дошкільної і початкової освіти щодо виховання громадянина-патріота України, 

утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань 

українського народу згідно Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді конференція прийняла ухвалу. 

26-28 квітня 2017 р. на базі КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти” відбувся Всеукраїнський  освітній   

форум “Інноваційні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища: досвід, реалії, перспективи”, 

до участі у роботі якого була запрошена Казанцева В.В., учитель основ здоров’я, керівник Брилівської філії районного 

ресурсного центру здоров’язбережувальних технологій, яка провела для учасників заходу майстер-клас із теми 

“Використання інноваційних технологій в умовах здоров’язбережувальної педагогіки”. Жвавий інтерес у присутніх 

викликала презентація технології “Маршрут безпеки” з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, ознайомлення з якою 

відбулося у формі рольової гри.      

У березні 2017 р. на обласному науково-практичному семінарі з теми “Економічна освіта дошкільників” 

презентовано досвід роботи щодо апробації програми соціально-фінансової освіти дошкільників “Афлатот” 

К.Лагерського ДНЗ ( завідувач Чабанова О.М.). 

Упродовж звітного періоду методистами ОРМК здійснювалася координація та методичний супровід діяльності 4 

районних циклових методичних комісій (філологічного циклу, природничого циклу, іноземної філології, художньо-

естетичного циклу), 16 районних методичних об’єднань (історії та правознавства, географії та економіки, обслуговуючої 

праці та трудового навчання,фізичного виховання, математики, інформатики, фізики, заступників директорів з виховної 

роботи та педагогів-організаторів, початкового навчання, учителів курсу “Захист Вітчизни”, практичних психологів і 

соціальних педагогів, вихователів, бібліотекарів, учителів розвивального навчання, інструкторів з фізичної культури 

ДНЗ, педагогічних працівників ЗНЗ та ДНЗ з інклюзивної освіти), 5 ресурсних центрів (Районного ресурсного центру 

громадянської освіти і виховання, Районного ресурсного центру з розвивального навчання, Районного ресурсного 

центру вчителів іноземних мов з питань євроатлантичної інтеграції; Районного ресурсного центру здоров’язберігаючих 

технологій (з філією), Районного ресурсного центру для родин дітей з особливими освітніми потребами). 

Працівниками методичного кабінету надавалася методична допомога щодо аналізу діяльності, планування роботи 

методичних об’єднань, циклових комісій та ресурсних центрів, у т.ч. в контексті впровадження нових Державних 

стандартів (початкової освіти та базової  і  повної загальної  середньої  освіти); самоосвітньої роботи щодо обласної 

науково-методичної проблеми; оформлення документації методичних осередків. 

Методистами Олешківського районного методичного кабінету постійно здійснювався моніторинг  якості  

загальної  середньої освіти,  рівня навчальних досягнень учнів,  їх відповідності Державному стандарту  початкової  
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загальної  освіти та  Державному  стандарту  базової  і  повної загальної  середньої  освіти,  моніторинг  умов  

забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів. Так, у 2016-17 н.р. здійснено наступні 

моніторингові дослідження: 

 реалізації особистісно-орієнтованого підходу на уроках природознавства,  

 ефективності використання інваріантної складової робочих навчальних планів ЗНЗ  Олешківського району для 

забезпечення профільного та поглибленого навчання, 

 рівня сформованості предметних компетентностей учнів під час вивчення предметів освітньої галузі “Мистецтво”, 

 виконання Указу Президента України № 641/2015 “Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні”, 

 дотримання вчителями початкових класів Орієнтовних вимог до ведення та оцінювання учнівських зошитів, 

 виконання програмових вимог з української мови у початковій школі, 

 реалізації інформаційно-комунікаційного компоненту освітньої галузі “Технології”,роботи районних ресурсних 

центрів щодо соціалізації учнівської молоді у 2014-2016 рр., 

 стану психологічної просвіти в ЗНЗ та ДНЗ  Олешківського району, 

 роботи педагогічних колективів ДНЗ Олешківського району щодо формування комунікативної компетентності 

вихованців, 

 роботи позашкільних закладів освіти щодо соціалізації учнівської молоді, 

 стану дослідно-експериментальної роботи у навчальних закладах  Олешківського району, 

 проведення ЗНО у 2017 р., 

 участі учнів ЗНЗ у інтерактивних конкурсах, 

 умов навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах 

району, 

 стану викладання історії  у навчальних закладах Олешківського району,  

 результативності роботи з обдарованими дітьми у навчальних закладах Олешківського району,  

 якості навчальних досягнень учнів 4,9,11-х класів за результатами ДПА в 2016-2017 н.р.,  

 якості навчальних досягнень учнів, які навчаються за інклюзивною (інтегрованою, індивідуальною) формою 

навчання. 

 У 2016-17 н.р. у навчальних закладах Олешківського району відбувалась апробація програми курсу “Культура 

добросусідства” (Олешківська гімназія, Олешківська СШ № 4, Н.Маячківська ЗОШ I-III ст., Абрикосівська  ЗОШ I-III 

ст., Солонцівська ЗОШ I-II ст.), апробація підручників для 3 класу “Трудове навчання” (Веремійчик І.М., Тименко В.П.) 
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та “Трудове навчання” (Сидоренко В.К., Котелянець Н.В., Агєєва О.В.)- Олешківська гімназія, Тарасівська ЗОШ; 

апробація підручників для 6 класу “Інформатика” (Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)  та  

“Інформатика” (Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.)- Раденська, Ювілейнівська 

ЗОШ I-III ст., Олешківська СШ I-III ст. № 2. 

На виконання наказу управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації “Про 

здійснення інноваційної діяльності в навчальних закладах області в 2015/16 навчальному році та завдання на 2016/17 

навчальний рік” від 17.10.2016 р. за № 290 в Олешківському районі  діяла обласна науково-методична лабораторія на 

базі Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов та проводилися дослідження у 8 навчальних 

закладах за програмами: 

- Всеукраїнських експериментів- 2 (Олешківська СШ І-ІІІ ст. № 4, Олешківський ДНЗ № 3); 

- регіонального рівня- 5 (Тарасівська, Ювілейнівська ЗОШ І-ІІІ ст., Олешківська СШ  І-ІІІ ст. № 2, 

Великокопанівський  ДНЗ, Брилівський ДНЗ). 

Тарасівська ЗОШ I-III ст. завершила експериментальну діяльність з теми “Соціально-педагогічні засади розбудови 

моделі навчального закладу “Школа- соціокультурний центр громади””, відзвітувавши на засіданні вченої ради КВНЗ 

“Херсонська академія неперервної освіти” 30 травня 2017 р.. 

На запити колективів вищезгаданих закладів надавалася методична допомога щодо здійснення інноваційної 

діяльності, проте цей напрямок роботи колективу методичного кабінету потребує вдосконалення. 

Методистами ОРМК здійснювалася науково-дослідна робота з тем “Концепція постійного контролю за якістю 

дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах району” (Альохіна С.В.); “Організація системи неперервної 

валеологічної просвіти в навчальному закладі” (Охременко І.А.); “Психологічний супровід експериментальної роботи в 

освітніх закладах району з теми “Інноваційні підходи до управління навчальним закладом як умова успішної соціалізації 

дітей та учнівської молоді” (Васильєва Н.В.); “Соціально-педагогічний патронаж сімей, у яких виховуються діти з 

особливими потребами , засобами Ресурсного центру” (Басюк Н.О.);  “Науково-методичний супровід професійного 

зростання педагогів в умовах модернізації освітнього простору” (Левицька І.В.); “Організація методичної роботи  щодо 

формування готовності вчителів технологічного циклу до інноваційної діяльності” (Спільна І.С.); “Організація 

дистанційного навчання молодих педагогів” (Павлова О.В.). 

Педагоги району презентують свій перспективний педагогічний досвід на сторінках методичних журналів 

видавничої групи “Основа”, “Шкільний світ” (Буряк Г.М., Швець С.М., Олешківська СШ  I-III ст. № 4- “Завдання з 

логічним навантаженням на уроках літературного читання у початковій школі”, ж-л “Учитель початкової школи”; 

Філіпова В.М. , Олешківська СШ I-III ст. № 2, ж-л “Початкова школа”,  Котова О.О. (Олешківська СШ I-III ст. № 2, ж-л 

“Початкова школа”),), “Таврійський вісник” (Лобанова Т.С., Олешківська гімназія- “Формування навичок швидкого 
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читання в учнів початкових класів”; Садова О.Г., Тарасівська ЗОШ I-III ст.- “Особливості застосування технології 

“партнерство в громаді” у практиці освітньої діяльності сільської школи”; Горбачова Г.С., Кринківська ЗОШ I-II ст.- 

“Організаційно-управлінські умови створення системи збереження здоров’я дітей в малокомплектній сільській школі”; 

Кілочок В.А., Тарасівська ЗОШ I-III ст.- “Використання ІКТ на уроках української мови й літератури та у виховній 

роботі класного керівника”; Оксененко Л.В., Олешківська СШ  I-III ст. № 4,- “Розвиток критичного мислення в межах 

когнітивно-комунікативної методики навчання української мови в 5 класах”; Зиковова О.В., ДНЗ № 2 м.Олешки,- 

“Робота вихователя дошкільного навчального закладу з батьками щодо розвитку особистості дитини”; Семиженко В.Г., 

Олешківська СШ  I-III ст. № 2,- “Формування ключових компетентностей з історії засобами музейної педагогіки”). 

Калашнікова В.С., учитель початкових класів Олешківської СШ  I-III ст. № 2- член обласної творчої групи з розробки 

завдань для Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

Інноваційний досвід щодо діяльності районного ресурсного центру здоров’язбережувальних технологій із теми 

“Інноваційні аспекти методичного супроводу розвитку здоров’язбережувальних компетентностей учителя” 

представлено у статті методиста ОРМК Охременко І.А., яка увійшла до збірки матеріалів Всеукраїнського освітнього 

форуму.  

З метою забезпечення умов для процесу саморозвитку та подальшої самореалізації особистості молодого вчителя у 

навчальних закладах району вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам-випускникам 

Херсонського державного університету та Бериславського педагогічного коледжу, які працювали у закладах освіти 

Олешківського району в 2016-17 н.р. (з 1 вересня 2016 р. до закладів освіти району прибуло 7 молодих фахівців), 

відповідно до планів роботи відділу освіти та Олешківського районного методичного кабінету на 2016-17 н.р.,  

проведено 3 заняття “Школи молодого вчителя” на базі Козачелагерської ЗОШ І-ІІІ ст. “Складові успіху творчої 

діяльності молодого вчителя та класного керівника”. 

Проведення семінарів для малодосвідчених вчителів початкових класів започатковано методистом ОРМК 

Левицькою І.В. (на базі Олешківської СШ I-III ст. № 4 проведено семінар “Формування предметних компетентностей 

учнів початкової школи”). 

У березні - квітні 2017 року у закладах освіти пройшли тижні майстерності молодих педагогів, які закінчилися 

засіданнями круглих столів, де молоді спеціалісти, їхні наставники, адміністрації проаналізували проведені уроки, 

обговорили хід стажування.  

Відповідно до плану роботи Олешківського ОРМК та відділу освіти Олешківської РДА на 2016-17 н.р. з метою 

подальшої підготовки кадрового резерву для роботи на керівних посадах у системі освіти у листопаді 2016 р. 

(Олешківська СШ І-ІІІ ст. № 4 ), березні (Олешківська гімназія) та червні 2017 р. (ЦДЮТ) відбулися семінари для осіб з 

кадрового резерву. 
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Так, 24 листопада ц.р. на базі Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 4 відбувся практичний семінар резерву керівних кадрів 

ЗНЗ та ДНЗ  з теми “Педагогічна рада як колегіальний орган управління  школою”. У ході семінару практичний 

психолог Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 4 Колісніченко Г.В. провела тренінг “Визнання “інакшості” особистості як шлях 

до взаєморозуміння між людьми”. Активно працювали резервісти за “круглим столом” із заявленої теми, який провели 

заступник директора з НВР Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 4 Лебедєва І.А. та вихователь-методист Олешківського ДНЗ №7 

Храпійчук В.С., та під час практикуму “Готуємось до педагогічної ради з проблеми патріотичного виховання”.  

Методисти Олешківського районного методичного кабінету брали активну участь у підготовці педагогічних 

працівників до атестації, роботі атестаційних комісій, наданні на звернення відділу освіти оцінки якості навчально-

виховної  роботи педагогічних працівників, що атестуються. У 2017 році атестаційною комісією II рівня атестовано 88 

педагогічних працівників: 

- на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “Спеціаліст вищої категорії ” 41 чол.; 

- на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню “Учитель-методист” 15 чол.; 

- на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню “Старший учитель”12 чол.; 

- на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню “Вихователь-методист” 3 чол.; 

- на відповідність раніше присвоєному педзванню “Керівник гуртка-методист”    1 чол. 

- на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню “Старший вихователь” 1 чол.. 

  Присвоєно кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії” 12 педагогам; педагогічне звання “Учитель-

методист” - 4 вчителям; педагогічне звання “Старший учитель” отримали 17 чоловік; педагогічне звання “Старший 

вихователь” присвоєно 1 вчителю, педагогічне звання “Вихователь-методист”- 1 педагогу; спеціаліст І категорії 1 чол.  

На відповідність займаній посаді атестовано 9 педагогічних працівників, перенесено строки атестації на 1 рік 1 

особі. 

   З метою належної методичної підготовки учителів, які працюють у класах з інклюзивною формою навчання (у 

2016-17 н.р. в 12 загальноосвітніх навчальних закладах району функціонувало 30 класів інклюзивної освіти, у яких 

навчаються 47 учнів, педагоги охоплені постійним методичним супроводом. В загальноосвітніх школах, де 

запроваджена інклюзивна форма навчання, створено шкільні психолого-медико-педагогічні консиліуми, участь у яких 

постійно брали члени РПМПК. Індивідуальні програми розвитку погоджуються в районній ПМПК. Постійно надаються 

консультації педагогічним працівникам, що супроводжують інклюзивну освіту.  

Фахівцями Олешківської районної ПМПК ведеться постійна просвітницько-методична робота. Упродовж 2016-17 

н.р. було проведено ряд семінарів із залученням заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів, які 

навчають дітей з порушеннями психофізичного розвитку соціальних педагогів, практичних психологів: семінар “ 



 
 

12 
 

Особливості інклюзивного навчання дітей з розладами аутичного спектру” (грудень 2016 р.), “Соціалізація дітей з 

обмеженими можливостями в освітньому середовищі” (травень 2017 р.). 

До участі в семінарах були залучені заступники директорів з навчально-виховної роботи, вчителі які навчають 

дітей з порушеннями психофізичного розвитку, соціальні педагоги, практичні психологи, батьки. З метою якісного 

проведення семінарів, залучалися консультанти обласної психолого-медико-педагогічної консультації, педагогічні 

працівники спеціальних навчальних закладів м.Херсона.  

Продовжує функціонувати методичне об’єднання вчителів інклюзивних класів.  Проведено 3 засідання, на яких 

розглядалися нагальні питання щодо навчання дітей з особливими потребами, здійснювався обмін досвідом між 

педпрацівниками, висвітлювалися досягнення учнів та вчителів інклюзивних класів.   

Для підвищення ефективності діяльності ПМПК в частині організації методичної та консультативної допомоги 

практикується виїзд консультантів-спеціалістів в заклади для надання індивідуально-корекційної допомоги членам 

педагогічних колективів, батькам та дітям. Так, упродовж 2016-17 н.р. було здійснено 5 виїздів в загальноосвітні заклади 

району.  

Упродовж 2016-2017 н.р.було проведено 8 засідань районної ПМПК,  під час яких було обстежено 63 дитини, з 

них 51- первинно.  Також проведено 3 спільні засідання районної та обласної ПМПК.  

Згідно банків даних, складених на основі медичних висновків на кінець 2016-2017 н.р., в Олешківському районі 

нараховується 280 дітей з інвалідністю, 120 з них - учні загальноосвітніх шкіл.  

Станом на 1 травня 2017 року серед числа дітей з інвалідністю 28 дітей з тяжкими та складними порушеннями 

психофізичного розвитку,  які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальні заклади. Сім’ї  дітей охоплені 

соціально-психологічним супроводом за місцем проживання.   

У 2016-2017 н.р. продовжує функціонувати Районний ресурсний центр для родин дітей з особливими потребами. 

На засідання ресурсного центру запрошуються члени родин дітей з тяжким и психофізичними порушеннями. Для 

батьків проводяться консультації, навчальні заняття, метою яких є навчити батьків проводити корекційні заняття, 

вправи, які сприятимуть розвитку дитини. Також родинам надаються юридичні консультації щодо захисту прав дітей з 

інвалідністю. Діти з батьками  залучаються до проведення свят, позашкільних заходів в загальноосвітніх навчальних 

закладах.Члени РПМПК спільно із фахівцями служби у справах дітей, соціальними педагогами ЗОШ відвідують родини 

дітей інвалідів, вивчають умови їх проживання, надають консультації.  

Функціонує методичне об’єднання вчителів інклюзивних класів, на засіданнях якого постійно розглядаються 

нагальні проблеми та шляхи їх подолання, вивчається перспективний педагогічний досвід, нові нормативні документи, 

що стосуються навчання та виховання дітей з ОП.   



 
 

13 
 

ПМПК здійснює методичний супровід інклюзивної освіти: надано 24 консультації педагогам, які працюють у 

інклюзивних класах; завідувач ПМПК здійснював фаховий супровід навчання дітей та брав участь у складанні ІНП (47 

дітей), складанні індивідуальних програм дітей з інвалідністю (12 учнів). Проводиться робота щодо раннього виявлення 

дітей з інвалідністю (до 3 років): у співпраці з медичними установами виявлено 25 дітей з інвалідністю, проведено 

консультування батьків (9 осіб), складено індивідуальні програми реабілітації дитини з інвалідністю (для 9 дітей). 

Представники Олешківського району, які опікуються освітою дітей з особливими потребами (завідувач РПМПК 

Басюк Н.О., заступник директора з НВР Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 2 Димченко О.П., практичний психолог 

Олешківської гімназії Зубенко І.О.), брали участь у ІІ Міжнародній конференції з проблем аутизму “Відкриваючи двері”, 

яка проходила 28-29 квітня у м. Києві за участю зарубіжних фахівців (Карен Роббінс, США, Вашингтон (фахівець по 

спеціальній освіті); Оксана Елсінгер, США, Мінесота (співробітник організації Reach Global з питань захисту прав 

людей з інвалідністю); доктор Санж Бадден, США, Орегон (педіатр, фахівець з дитячого розвитку, професор 

Університету Здоров’я і Науки)). Під час заходу були розглянуті питання діагностики і раннього втручання, особливостей 

і методів навчання дітей з аутизмом, інклюзивної освіти і  розвитку соціальних відносин дітей з аутизмом. 

У 2016-2017 н.р. в Олешківському районі продовжує  працювати соціально-психологічна служба, яка нараховує 

36 осіб, із них шкільних психологів- 18, соціальних педагогів- 18.  

Упродовж року методистом ОРМК Васильєвою Н.В. надавалися консультації різним верствам населення з питань 

навчання і виховання дітей, стосунків у сім’ї, надавалася допомога молодим та новоприбулим спеціалістам на засіданнях 

Школи молодого спеціаліста, виїзних консультаційних засіданнях. Налагоджено тісну співпрацю із кафедрою психології 

ХДУ, громадськими організаціями “Нова генерація”, “Успішна жінка”, “Нова доба”, благодійними фондами 

“Благополуччя дітей”, “Крим SOS”, міжнародною громадською організацією “Міжнародний центр розвитку і лідерства”. 

Забезпечено участь фахівців району у навчаннях всеукраїнського, обласного та районного рівнів. Надається допомога 

навчальним закладам, які не забезпечені фахівцями соціально-психологічної служби, дошкільним навчальним закладам 

та громадянам, які звертаються за допомогою (діти-сироти та позбавлені батьківського піклування,  переселенці, 

біженці, багатодітні сім’ї, ДБСТ).    

На базі району працювало методичне об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів. Працівники в 

2016-17 н.р. мали можливість відвідати навчальні семінари в м.Херсоні, м.Києві, м.Львові, брати участь у Міжнародній 

гештальт-конференції на базі ХАНО, у міжнародному семінарі-тренінгу,засіданні круглого столу обласного рівня “Діти, 

які прежили травму”, навчальних семінарах-тренінгах “Ключові аспекти допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування” (отримали 17сертифікатів), “Шкільна інклюзія дітей з РНС. Труднощі, адаптація, супровід”, 

всеукраїнському семінарі на базі ХДУ (м. Херсон) “Психолого-педагогічний супровід гіперактивної дитини в умовах 

освітнього закладу”, конференціях, педагогічних читаннях обласного рівня на базі ХАНО, районних семінарах. 
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Працівники ПС розробляли матеріали на допомогу освітянам щодо обласної проблеми, щодо подолання стресів, 

спілкування в родинах демобілізованих та загиблих у зоні АТО. Значна увага приділялася роботі з батьківською 

громадськістю, готовності шестирічок до навчання у школі, роботі з підлітками, інклюзивному навчанню, профілактиці 

суїцидальних тенденцій, безпеці в Інтернеті, ЗСЖ, збереження норм спілкування, подоланню стресів, зниженню рівнів 

тривожності та агресії, згуртуванню дитячих колективів. Проводились засідання інтервізійної та балентовської груп,  

робочі наради, де розглядалися питання щодо  надання першої допомоги постраждалим від торгівлі людьми та співпраця 

дотичних структур із даного питання.  

Упродовж року проведено два майстер-класи психологами Олешківської гімназії Петровою Ю.В. “Педагогічна 

майстерність на основі партнерських стосунків” та Новомаячківської ЗОШ І-ІІІ ст. Гончаруком Д.М. “Використання 

арттерапевтичних технологій у роботі з дітьми”. На базі  Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 2 та Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

працюють дитячі психологічні міні-театри, які пропагують здоровий спосіб життя. 

Практичний психолог Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 4 Колісніченко Г.В. неодноразово брала участь у телепередачі 

“Ранковий гість” (ТРЦ “Скіфія”), де розглядалися питання батьківської любові, цінності сім’ї та її збереження. 

Сосновська Н.С. на конференції у Козачелагерській ЗОШ І-ІІІ ст. виступила перед учителями початкових класів із 

питання “Роль психолога у вихованні духовних і національних цінностей у дітей молодшого шкільного віку”.     

У 2016-17 р. Асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін “Нова доба” за підтримки Європейського 

Союзу здійснює  проект “Інтеграція через діалог. Програма освітньої, психологічної та інтеграційної допомоги дітям, які 

постраждали від збройного конфлікту на Сході України та анексії Криму”, тому на базі Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 2  

продовжує свою роботу Локальний Центр з надання психологічної допомоги дітям та дорослим, які постраждали від 

збройного конфлікту на території України.  

У 9 школах району в 2016-17 н.р. започатковано інформаційно-освітню протиалкогольну програму “Сімейна 

розмова” в контексті формування здоров’язберігаючих компетенцій в учнів 7-8 класів”. За результатами впровадження 

програми запрошено методиста Васильєву Н.В. на Всеукраїнську конференцію і висловлено подяку Українським НМЦ 

практичної психології і соціальної роботи.  

У 13 школах району 5-й рік поспіль успішно ведеться Всеукраїнська програма «Школа розв’язання конфлікту: 

школа порозуміння», із 2002 року- “Рівний- рівному”, “Школа проти СНІДу”. 

 На виконання наказу управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації від 

14.06.2016 р. № 668 “Про проведення І-ІІ турів всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2017””, наказу відділу освіти 

Олешківської районної державної адміністрації № 537 від 14.11.2016 р., 21 листопада-05 грудня 2016 року проведено І 

тур Всеукраїнського конкурсу “Учитель року- 2017” у номінаціях “Музичне мистецтво”, “Інформатика ”, “Початкова 

освіта”, “Біологія”. 
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У конкурсі брали участь 8 педагогів з 8 загальноосвітніх навчальних закладів Олешківського району: у номінації 
“Музичне мистецтво”- Мозуль Анна Миколаївна, Тарасівська ЗОШ I-IIІ ст.; у номінації “Інформатика”- Дімітріу Надія 
Сергіївна, Олешківська СШ І-ІІІ ст. № 2;у номінації “Початкова освіта”-Молчанова Тамара Олександрівна, 
Новомаячківська ЗОШ I-IIІ ст.; Бокова Світлана Станіславівна, Великокопанівська ЗОШ I-III ст.; Паламарчук Наталія 
Сергіївна, Олешківська СШ І-ІІІ ст. № 4; Бурдюг Тетяна Василівна, Костогризівська ЗОШ I-III ст.; Лобанова Тетяна 
Сергіївна, Олешківська гімназія; Чернявська Світлана Юріївна, Козачелагерська ЗОШ І-ІІІ ст.. 

Журі визнало переможцем І туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року- 2017” у номінації “Музичне 
мистецтво” Мозуль А.М. (Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ст.), у номінації “Початкова освіта”- Лобанову Т.С. (Олешківська 
гімназія). 

Відповідно до Положення про преміювання переможців I туру всеукраїнських конкурсів “Учитель року” та 

“Класний керівник року”, затвердженого наказом відділу освіти Цюрупинської районної державної адміністрації № 

465 від 02.11.2015 р., переможцям І туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року -2017” виплачено грошову премію 

у розмірі 1200 грн. кожному.  
Мозуль А.М., учитель музичного мистецтва Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ст., успішно захистила честь Олешківського 

району:  посіла II місце у ІI турі всеукраїнського конкурсу “Учитель року- 2017”. 
Переможцем 2-го етапу (I місце) та 3-го етапу (III місце) Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 

працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості” у номінації “Керівник гуртка-2017” став Сирота 

Ю.М., керівник гуртка Олешківської станції юних техніків. 

Олешківським районним методичним кабінетом налагоджена взаємодія з  Херсонським обласним територіальним 

відділенням Малої  академії  наук  України, організовано проведення олімпіад з базових  дисциплін, конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт; організація підготовки команд та окремих учнів до  участі  їх  у наступних етапах змагань. 

Робота з обдарованими учнями в загальноосвітніх навчальних закладах району в 2016-17 н.р. проводилася 

відповідно до районної програми “Обдарованість” на 2016-17 рр., затвердженої рішенням районної ради ІІІ сесії VІІ 

скликання від 24.12.2015 № 42. 

        З метою виконання районної програми “Обдарованість” на 2016-17 рр. загальноосвітніми, позашкільними 

навчальними закладами проводиться робота щодо забезпечення належних умов для навчання та виховання, фізичного, 

духовного та інтелектуального розвитку обдарованих дітей та талановитої учнівської молоді району, підтримки 

обдарованих дітей та педагогів, які з ними працюють. У 2016-17 н.р.  районний банк даних обдарованих дітей налічував 

664 учні (у 2015-2016 н.р.- 727 учнів-10%), що складає 9 % від загальної кількості дітей шкільного віку. 

Діяльність з цього напряму відзначається системністю, відповідає структурі закладів, особливостям і потребам 

учнів. Над виявленням обдарованих дітей активно працюють практичні психологи та соціальні педагоги, при створенні 
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банків обдарованих та здібних учнів враховуються  як дані психодіагностики, так і результативність участі в 

інтелектуальних змаганнях, а також спостереження вчителів. Ведуться моніторинги особистісного розвитку 

обдарованих дітей. У тісному контакті з психологами працюють вчителі-наставники, які залучають здібних дітей до 

систематичної роботи, використовуючи різноманітні форми: заняття факультативів, спецкурсів, гуртків, шкільні наукові 

товариства, додаткові заняття щодо цілеспрямованої підготовки до олімпіад, творчих інтелектуальних конкурсів і 

змагань, конкурсу-захисту Малої академії наук України, забезпечують участь у районних заходах. 

Згідно з планом заходів щодо виконання даної програми на 2016-17 навчальний рік організовано профільне 

навчання (13 закладів) та поглиблене вивчення предметів (9 закладів).  

Поглиблене вивчення окремих предметів запроваджено у 9 закладах. Ним охоплено 1197 учнів у 64 класах (16 % 

від загальної кількості учнів 1-11 класів).  

Розподіл закладів і учнів за поглибленим вивченням предметів наступний: українська мова (7 ЗНЗ- 261 учень), 

біологія (3 ЗНЗ- 42 учні), математика (3 ЗНЗ- 115 учнів),  хімія (2 ЗНЗ- 47 учнів), економіка (1 ЗНЗ- 68 учнів), іноземна 

мова (3 ЗНЗ- 612 учнів), інформатика (1 ЗНЗ- 28 учнів), географія (1 ЗНЗ- 24 учні). 

Профільне навчання запроваджено у 13 навчальних закладах району. Ним охоплено 481 учень (67 % від загальної 

кількості старшокласників, у 2015-16 н.р.- 50 %, 2014-15 н.р.- 56%). За природничо-математичним напрямом здійснюють 

підготовку 5 закладів (140 учнів), за суспільно-гуманітарним- 1 (25 учнів), філологічним- 5 (151 учень), технологічним- 

7 (145 учнів), універсальним- 1 (20 учнів). 

Переможцями  ІІ етапу  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  стали 173 учні, що становить 44,8 % від загальної 

кількості учасників (у 2015-2016 н.р. – 208 учнів-переможців (43,97 %). 

Для  участі  в  ІІІ  етапі  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  визначено  44  учасники-переможці  ІІ  етапу (у 

2015-2016 н.р.- 43 учасники).           

Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017 році стали 12 учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів району (у 2015-2016 н.р.- 9 переможців): Олешківської гімназії (правознавство- Волокітіна Ірина, 9 

кл.- ІІ місце, Бойко Дар’я,10 кл.- ІІІ місце, економіка- Макуха Данило, учень 10 кл.- ІІ місце), математика- Гуляєв 

Олександр, 9 кл.- ІІ місце); Олешківської СШ № 2 (географія, біологія- Кучер Володимир, 9 кл.- ІІІ місце, інформаційні 

технології- Миргородський Андрій, 10 кл.- ІІ місце); Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 4 (математика- Ільїн Ілля, 7 кл.- ІІ 

місце, трудове навчання- Завгородній Владислав, 9 кл.- ІІІ місце); Козачелагерської ЗОШ І-ІІІ ст. (трудове навчання- 

Давиденко Анна, 11 кл.- ІІ місце); Костогризівської ЗОШ І-ІІІ ст. (біологія- Кутирєв Максим, учень 11 кл.- ІІІ місце); 

Брилівської ЗОШ І-ІІІ ст. (українська мова та література- Ємчицька Валерія, 8 кл.- ІІ місце).  

З 01 по 09 грудня 2016 р. проведено І етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

України. На розгляд було подано 15 науково-дослідницьких робіт учнів-членів наукових товариств, створених на базі 
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загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Наукові дослідження представили учні Олешківської СШ І-ІІІ ст. 

№2, Великокопанівської ЗОШ І-ІІІ ст., Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст., Козачелагерської ЗОШ І-ІІІ ст., Костогризівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. та ЦДЮТ (по 1 роботі), Ювілейнівської ЗОШ І-ІІІ ст. (2 роботи), Олешківської гімназії (3 роботи), 

Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 4 (5 робіт).   

Результати І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України: 

І місце - Карпенко Дмитро (Козачелагерська ЗОШ І-ІІІ ст.), секція “Хімія”, вчитель Гонта О.В.; Безрученко 

Ярослав (Олешківська СШ І-ІІІ ст. №2), секція “Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми”, вчитель 

Сарницька В.О.; 

Макуха Данило (Олешківська гімназія), секція “Географія та ландшавствознавство”, вчитель Пішко Л.А.; 

Кутирєв Максим (Костогризівська ЗОШ І-ІІІ ст.,вихованець ЦДЮТ, секція “Агрономія”, вчитель Кудря В.М.; 

Думанська Вікторія (Олешківська СШ І-ІІІ ст. №4), секція “Ветеринарія та зоотехнія”, керівник Охременко І.А.; 

Крамаревська Любов (Олешківська СШ І-ІІІ ст. №4), секція “Прикладна математика”, вчитель Штанько Н.М.. 

ІІ місце- Кулакова Анна (Олешківська СШ І-ІІІ ст. №4), секція “Валеологія”, вчитель Іпатенко В.В.. 

ІІІ місце- Волокітіна Ірина (Олешківська гімназія), секція “Охорона довкілля та раціональне природокористування”, 

вчитель Руденко Л.В.; Семка Ростислав (Олешківська СШ І-ІІІ ст. №4), секція “Валеологія”, вчитель Науменко О.В.. 

  У II етапі було представлено 6 наукових робіт учнів-переможців І етапу: Олешківської гімназії, Олешківської СШ 

І-ІІІ ст. № 2, Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 4, Костогризівської ЗОШ І-ІІІ ст., Козачелагерської ЗОШ І-ІІІ ст.. 

  У ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт перемогу вибороли такі учні: Кутирєв Максим, 

вихованець Центру дитячої та юнацької творчості (учень Костогризівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Кудря В.М.)- І місце у 

секції “Агрономія”; ІІ місце - Макуха Данило, учень Олешківської гімназії, у секції “Географія та ландшафствознавство” 

(керівник Пішко Л.А.); ІІІ місце здобула у секції “Ветеринарія та зоотехнія” Думанська Вікторія, учениця Олешківської 

СШ І-ІІІ ст. № 4 (керівник – методист Олешківського РМК Охременко І.А.). 

  Кутирєв Максим, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості (учень Костогризівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

керівник Кудря В.М.) посів II  місце у ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у секції “Агрономія”. 

Вагомою ланкою роботи з обдарованими дітьми є і мовно-літературні конкурси: Міжнародний конкурс знавців 

української мови імені Петра Яцика та Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка.  

Так, у ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка у 2016-17 н.р.  брав участь 61 учень (у 2014-15 н.р.- 78 учнів,2015-16 н.р.- 64 учні). Згідно з рішенням журі 

визнано 19 переможців ІІ етапу конкурсу: 4 вихованців Олешківської гімназії, 2- Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 2, 2- 

Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 4, 2- Великокопанівської ЗОШ І-ІІІ ст., 1- Абрикосівської ЗОШ І-ІІІ ст., 1- Козачелагерської 
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ЗОШ І-ІІІ ст., 2- Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст., 2- Брилівської ЗОШ І-ІІІ ст., 1- Подо-Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст., 1- 

Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ст.. 

         Кращу підготовку до конкурсу засвідчили вихованці Алмашової Н.В.(Олешківська СШ № 2), Марченко І.В., 

Оксененко Л.В.(Олешківська СШ № 4), Олексюк О.А.(Великокопанівська ЗОШ І-ІІІ ст.),  Ястреб Н.М., Крючкової Т.Л., 

Сергеєва Т.П. (Олешківська гімназія).  

Вихованці Ястреб Н.М. (Олешківська гімназія), Алмашової Н.В. (Олешківська СШ І-ІІІ ст. № 2) та Олексюк О.А. 

(Великокопанівська ЗОШ І-ІІІ ст.) підтвердили високий рівень знань під час обласного етапу конкурсу: 

ІІ м. – Біла Діана, учениця 7 класу Олешківської СШ № 2 

ІІ м.- Новікова Катерина, учениця 9 класу Великокопанівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

ІІІ м.- Коппель Ксенія, учениця 6 класу Олешківської гімназії. 

Під час ІІ етапу ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика високий рівень навчальних 

досягнень виявили 7 учнів Олешківської  гімназії, 4 -   Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 4, 3- Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 2, 

3- Новомаячківської ЗОШ І-ІІІ ст., 2- Великокопанівської ЗОШ І-ІІІ ст., 2- Брилівської ЗОШ І-ІІІ ст., 1- Виноградівської 

ЗОШ І-ІІІ ст., 2- Костогризівської ЗОШ І-ІІІ ст., 1- Ювілейнівської ЗОШ І-ІІІ ст..   

        Кращу підготовку до конкурсу засвідчили вихованці Лебедєвої І.В.,  Ястреб Н.М.,  Крючкової Т.Л.,  Сергеєвої 

Т.П.,  Кобзар І.В., Голуб Г.В. (Олешківська гімназія), Алмашової Н.В., Стрижньової І.І. (Олешківська СШ І-ІІІ ст. №2),  

Марченко І.В, Висоцької Т.А. (Олешківська СШ І-ІІІ ст. №4),  Олексюк О.А., Євдокименко Н.М. (Великокопанівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  Хороші знання продемонстрували вихованці Козлової Л.В., Якущенко М.О.(Костогризівська ЗОШ І-ІІІ 

ст.), Пуляєвої О.П, Полонікової Н.Ю., Бійчук О.В.(Новомаячківська ЗОШ І-ІІІ ст.), Гришко Л.В. (Брилівська ЗОШ І-ІІІ 

ст.), Кордик Н.В.(Ювілейнівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Гуриної Н.І (Челбурдівська ЗОШ І-ІІ ст.) 

         Найбільшу кількість переможців ІІ етапу конкурсу підготували Марченко І.В.(Олешківська СШ І-ІІІ ст. №4), 

Ястреб Н.М. (Олешківська гімназія). 

З  метою стимулювання творчого розвитку учнів, виявлення і підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до 

активної участі в конкурсах, змаганнях, створення сприятливих умов для самовизначення, самореалізації, розвитку школярів 

38 учнів загальноосвітніх шкіл району у червні 2017 р. отримали районні стипендії на загальну суму 19400 грн.. 

У закладах освіти району була організована участь у Всеукраїнських учнівських конкурсах: “Кенгуру”,“Левеня”, 

“Бобер”, “Колосок”, “Геліантус”, “Соняшник”, “Сонячна квітка”, “Грінвіч”; еколого-натуралістичних конкурсах та 

акціях “Дослідницький марафон”, “Парад квітів біля школи”, “Юннатівський зеленбуд”, “Галерея кімнатних рослин”, 

“Ліси для нащадків”, “В об’єктиві натураліста”, “Птах року-2016”, “Юний дослідник”, “Біощит”, “Вчимося 

заповідувати”, “Парки- легені міст і сіл”, Міжнародному Форумі “Найкращі соціальні проекти України”, акції “Напиши 

листа пораненому”, акції “Від серця до серця”, Міжнародному  конкурсі  благодійних проектів “Добро починається з 
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тебе”, Всеукраїнській акції “Прикрась Україну”, Всеукраїнському конкурсі “Диво-дитина”, конкурсах фотоаматорів, 

шкільних музеїв, конкурсах творів та малюнків, приурочених до пам’ятних дат, та ін. (всього близько 50 конкурсів) . 

Так, у Всеукраїнському математичному конкурсі “Кенгуру” брали участь 443 учні, з них отримали сертифікати з 

результатом “відмінно” 38 учнів, “добре”- 153 учні. У Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків “Лелека-

2017” брали участь 34 учасники, з них 3 учнів отримали відзнаку “Золотий Лелека”,12- “Бронзовий Лелека”. 

З метою розширення тематики та напрямків розвивальних ігор для різних вікових груп у лютому ц.р. проведено 

районний конкурс розвивальних ігор для дітей дошкільного віку “Гра в житті дитини”. У конкурсі брали участь 16 ДНЗ 

району. 

Журі конкурсу за кількістю набраних балів визначило переможців: І місце- Олешківський ДНЗ №2 (завідувач 

Батура К.В.); ІІ місце- Олешківський ДНЗ №3 (завідувач Олексіна О.В.); ІІІ місце у конкурсі розділили 

Козачелагерський ДНЗ (завідувач Чабанова О.М.), Ювілейнівський ДНЗ (завідувач Пустова Л.І.), Щасливський ДНЗ 

(завідувач Дідич А.Т). 

 На виконання договору про співробітництво між Національним Олімпійським Комітетом України та МОН 

України Олімпійська академія України спільно з Комісією НОК України “Олімпійська освіта і культура” 09-13 грудня 

2016 р. у м.Києві відбувся Форум з олімпійської освіти “Олімпійський спорт: історія і сучасність”. 

З 2009 р. Козачелагерська ЗОШ І-ІІІ ст. - в мережі шкіл олімпійської освіти України і  впроваджує спецкурс 

“Основи олімпійських знань”. Координатором цієї роботи в районі та області є вчитель Козачелагерської  ЗОШ І-ІІІ ст. 

Гопкало Л.Г.. 

У рамках Форуму було проведено ряд заходів: Міжнародну конференцію “Актуальні проблеми сучасної 

олімпійської освіти”, Всеукраїнський семінар “Загальноосвітня школа- джерело знань, загальнолюдських та 

олімпійських цінностей”, ХVІІ звітно-виборчу сесію Олімпійської академії України, круглий стіл “Від Ріо-де-Жанейро- 

2016 до Токіо- 2020” ефективність підготовки провідних спортсменів”.  

Гопкало Л.Г. на науково-практичному семінарі представила досвід впровадження олімпійської освіти в 

Олешківському районі “Олімпійська освіта- ефективний засіб формування фізичних, духовних і моральних якостей 

школярів”.  

Заслуговують на увагу дослідницькі проекти еколого-натуралістичного  спрямування учителів і учнів, які визнані 

переможцями  в республіканських, обласних етапах Всеукраїнських конкурсів і акцій, зокрема: 

- Всеукраїнський конкурс “Птах року 2016”- ІІ місце в республіканському етапі (екологічний загін “Екос” 

Олешківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2, керівник Куденко А.А.);  

- Всеукраїнський конкурс “Ліси для нащадків” - ІІ місце в обласному етапі  (творче об’єднання “Дослідник” 

Олешківської гімназії, керівник Руденко Л.В.); 
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- Всеукраїнська  акція “Парад квітів біля школи”- ІІ місце в обласному етапі (колектив 8-А класу Виноградівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., керівник Іщенко Н.М.).  

На базі Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 2 у січні 2017 р. відбулись експонування та  презентація  інформаційно-

просвітницьких стендів “Люди свободи” для учнів 10-11 класів шкіл району. Для учнів шкіл проведено оглядові 

екскурсії про 26 людей із різних сфер суспільного життя, які своєю боротьбою та працею зробили можливим 

відновлення незалежності України (М.Міхновський, Й.Сліпий, В.Чорновіл, В.Стус, О.Теліга та ін.). 

  З метою активізації просвітницької роботи з батьками у питаннях їхньої психолого-педагогічної компетенції, 

виявлення кращого досвіду, системи роботи педагогів із батьками вихованців або системи загальних заходів щодо 

батьківської громадськості, спрямованих на формування їхньої юридичної компетенції у березні-квітні 2017 р. 

проведено районний етап Всеукраїнського фестивалю-огляду кращого досвіду з організації  просвіти батьків вихованців 

дошкільних навчальних закладів “Джерело батьківських знань”. У ньому брали участь 6 ДНЗ Олешківського району.За 

рішенням журі визнано кращими матеріали Олешківського ДНЗ №3 (зав. Олексіна О.В.), які направлено до науково-

методичної лабораторії дошкільної освіти Комунального вищого навчального закладу “Херсонська академія неперервної 

освіти”. Відзначено подяками за представлені матеріали Раденський ДНЗ (зав. Білецька Л.Д.), Олешківський ДНЗ №7 ( 

зав. Кушніренко Т.В.), Виноградівський ДНЗ (зав. Теленик О.П.).  

     28 квітня 2017 р. у ЦДЮТ відбувся фестиваль дитячої творчості “Сузір’я талантів Олешшя”, на якому віншували 

обдарованих учнів навчальних закладів району. Було вручено подяки та сертифікати на отримання стипендій 12 учням 

шкіл, які стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІ етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Херсонського відділення МАН України; відзначено переможців ІІІ етапу VІІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка і вихованців СЮТ, які 

здобули перемогу у Міжнародному конкурсі з веб-дизайну та комп’ютерної графіки; вручено подарунки учням 

Олешківської гімназії- активним учасникам Всеукраїнських турнірів з економіки та правознавства, а також вихованцям 

гуртків ЦДЮТ- переможцям Всеукраїнської виставки “Знай і люби свій край”; підведені підсумки та вручені грамоти 

переможцям районного конкурсу “Кращий учнівський парламент року”.     

На виконання Указу Президента України “Про оголошення 2016 р. Роком англійської мови в Україні” у 

Олешківському районі було розроблено і проведено заходи, спрямовані на популяризацію англійської мови. 

Матвієнко Т.С., учитель англійської мови Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 2, стала учасником Програми підвищення 

кваліфікації “Вчителі англійської мови- агенти змін” і провела у жовтні 2016 р. 40-годинний каскадний тренінг з 

методики викладання англійської мови, в якому брали участь 22 вчителі англійської мови ЗНЗ району: Олешківської 

гімназії, Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 2, Олешківської  СШ І-ІІІ ст. № 4, Брилівської ЗОШ І-ІІІ ст., Раденської ЗОШ І-ІІІ 

ст., Великокопанівської ЗОШ І-ІІІ ст., Козачелагерської ЗОШ І-ІІІ ст., Клинівської ЗОШ І-ІІ ст., Щасливської ЗОШ І-ІІІ 
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ст., Підстепненської ЗОШ І-ІІ ст., Челбурдівської ЗОШ І-ІІ ст.. Програма тренінгу включала в себе різноманітні вправи з 

використанням методик критичного та творчого мислення, що відповідають міжнародним стандартам.  

     Важливою ланкою роботи методичного кабінету є організація та координація роботи щодо проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступити до вищих навчальних 

закладів України у 2017 році. 

Зовнішнє незалежне оцінювання в Олешківському районі проходило відповідно до наказів Міністерства освіти і 

науки України від 27.07.2016 р. № 889 “Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”, від 31.08. 2016 р. №1055 “Календарний 

план підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти”, від 21.09.2016 р. №1133 “Про підготовку до проведення в 2017 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”,  

спільних наказів управління  освіти і науки Херсонської облдержадміністрації, Херсонської академії неперервної освіти  

та ХРЦОЯО від 10.102016 р. №107/284/123 “Про підготовку та проведення в 2017 році в Херсонській області 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”, 

від 13.04.2017 р. №22/84 “Про створення пунктів проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання в 

Херсонській області”. 

З метою чіткого та організованого забезпечення процесу підготовки випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів до участі у ЗНО 2017 р. було вжито низку заходів: 

1.видано наказ відділу освіти від 05.05.2017 р. № 211 «Про організацію підготовки до проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання в 2017 році в Олешківському районі»;  

2.підготовлено листи для керівників шкіл: 

- про оновлення даних  ЗНЗ; 

- про реєстрацію учнів на пробне ЗНО; 

- про участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів у пробному ЗНО. 

3.підготовлено інформаційні листи за матеріалами ХРЦОЯ для відповідальних за ЗНО: 

- пробне тестування ЗНО 2017 

- календар ЗНО 2017. 

- особливості ЗНО 2017. 

Упродовж 2016-17 н.р. відділом освіти, районним методичним кабінетом, адміністраціями загальноосвітніх 

навчальних закладів проводилася широка інформаційно-роз’яснювальна робота серед учнів загальноосвітніх шкіл, 

батьківської громадськості щодо особливостей проведення у 2017 році ДПА з навчальних предметів.  

http://khersontest.org.ua/Media/files/filemanager/Normdocs/27_07.pdf
http://khersontest.org.ua/Media/files/filemanager/Normdocs/27_07.pdf
http://khersontest.org.ua/Media/files/filemanager/Normdocs/nmo-1055-1.pdf
http://khersontest.org.ua/Media/files/filemanager/Normdocs/nmo-1055-1.pdf
http://khersontest.org.ua/Media/files/filemanager/Normdocs/nmo-1055-1.pdf
http://khersontest.org.ua/Media/files/filemanager/Normdocs/nakaz_1133.pdf
http://khersontest.org.ua/Media/files/filemanager/Normdocs/nakaz_1133.pdf
http://khersontest.org.ua/Media/files/filemanager/Normdocs/spilniy_nakaz_107_284_123.pdf
http://khersontest.org.ua/Media/files/filemanager/Normdocs/spilniy_nakaz_107_284_123.pdf
http://khersontest.org.ua/Media/files/filemanager/Normdocs/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2013.04.2017%20%E2%84%96%2022.pdf
http://khersontest.org.ua/Media/files/filemanager/Normdocs/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2013.04.2017%20%E2%84%96%2022.pdf
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На базі Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 2 проведено пробне зовнішнє тестування. Випускникам загальноосвітніх 

навчальних закладів міста була надана можливість ознайомитися з процедурою ЗНО, психологічно адаптуватися до неї, 

оцінити рівень своїх знань, навчитися розраховувати час на виконання завдань. На пробне тестування зареєструвалося  

150 учнів загальноосвітніх навчальних закладів  району, що становить 36% від загальної кількості випускників. До 

роботи в пункті тестування було залучено 35 педагогічних працівників. Пробне ЗНО пройшло на належному 

організаційному рівні, без порушення вимог процедури тестування. 

До організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2017 р. було залучено 153 педагогічних 

працівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Відповідальною особою за проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання в окрузі були проведені навчання для осіб, залучених до проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання. Різними формами навчання було охоплено 24 педагогічних працівники, всі вони отримали сертифікати. Для 

осіб, які мають досвід в організації та проведенні зовнішнього незалежного оцінювання й отримали сертифікати у 

попередні роки,  були проведені настановчі інструктажі. У якості екзаменаторів до навчання та сертифікації було 

залучено 15 учителів Олешківської гімназії, Олешківських СШ І-ІІІ ст. №2, №4, Брилівської ЗОШ І-ІІІ ст.. Вони 

здійснювали перевірку завдань відкритого типу з української мови та літератури, англійської мови та математики. 

Для проведення реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання в навчальних закладах І-ІІІ ст. району  

працювали 15 пунктів. 

Зовнішнє незалежне оцінювання проводилося:  

- з української мови і літератури- 23.05.2017 р. у пунктах тестування на базі Олешківських СШ І-ІІІ  ст. № 2, № 4 

(361 учасник); 

- з англійської мови- 29.05.2017 р. у пункті тестування на базі Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 4 (42 випускники 

району- 12% від загальної кількості зареєстрованих); 

- з математики- 31.05.2017 р. у пунктах тестування на базі Олешківської гімназії, Олешківських СШ І-ІІІ  ст. № 2, № 

4 (121 випускник району- 34 % від загальної кількості зареєстрованих);  

- з історії України- 02.06.2017 р. у пунктах тестування на базі Олешківської гімназії, Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 2 

(286 випускників району- 79 % від загальної кількості зареєстрованих); 

- з біології- 08.06.2017 р. у пунктах тестування на базі Олешківської гімназії, Олешківських СШ І-ІІІ  ст. № 2, № 4 

(177 випускників району- 49 % від загальної кількості зареєстрованих); 

- з географії- 12.06.2017 р. у пункті тестування на базі Олешківської СШ І-ІІІ ст. № 4 (63 випускники району- 18 % 

від загальної кількості зареєстрованих). 

Серед випускників ЗНЗ Олешківського району не зафіксовано запізнень, відсутності відповідних документів, 

порушень процедури тестування. 
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З метою організації інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікацій-

них технологій в навчально-виховному процесі та діяльності  навчальних закладів налагоджена робота сайту ОРМК, на 

якому постійно розміщується інформація про діяльність методичних осередків, педагогічних колективів та педагогічних 

працівників; здійснюється моніторинг роботи веб-сайтів закладів освіти. Відбувається постійне інформування 

педколективів щодо організації методичної роботи засобами електронної пошти. Здійснюється залучення педагогів до 

проведення заходів у мережі інтернет (вебінари, наради). У 2017 році практикується проведення навчально-методичних 

рад у режимі вебінарів. 

Здійснюється формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної 

діяльності педагогічних колективів і окремих працівників. 

У 2016-17 н.р. Олешківським районним методичним кабінетом вивчено та узагальнено досвід 8 педагогічних 

працівників: “Створення системи національно-патріотичного виховання у загальноосвітньому навчальному закладі як 

запорука становлення громадянина-патріота України”  (Виноградівська ЗОШ I-III  ст. № 2), “Формування життєвих 

компетентностей на уроках біології” ( (Нечепельська Н.В., Новомаячківська ЗОШ І-ІІІ ст.), “Активізація пізнавальної 

діяльності учнів на уроках трудового навчання” (Севрюк В.П., Кринківська ЗОШ І-ІІ ст.), “Патріотичне виховання 

дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності” (Коваленко Н.І., Виноградівський ДНЗ), “Соціалізація малят в 

умовах дошкільного навчального закладу”  (Шкрабій Т.В., Брилівський ДНЗ), “Організація профорієнтаційної роботи 

вчителя інформатики на уроках та в позаурочній діяльності” (Кучер В.А., Ювілейнівська ЗОШ І-ІІІ ст.), “Інтенсифікація 

та гуманізація навчального процесу на уроках англійської мови у початковій школі” (Громова О.М., Тарасівська ЗОШ І-

ІІІ ст.), Розвиток творчих здібностей дітей на уроках української мови і літератури (Марченко І.В.,   Олешківська СШ I-

III  ст. № 4).  

Навчально-методичною радою схвалено та рекомендовано до використання в роботі педагогам Цюрупинського 

району 28 методичних продуктів: збірка виховних заходів “Розбудова партнерських стосунків школи та сільської 

громади через систему виховної роботи як механізм соціалізації учнівської молоді” (Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Радіонова І.Г.), збірка виховних заходів “Соціалізація дітей шкільного віку через взаємодію сім’ї, школи та 

громадськості” (Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст., Крецу Т.І., Льода О.Є., Радіонова І.Г.), збірка “Гурткова робота як умова 

формування естетичних компетент-ностей молодших школярів” (Щасливська ЗОШ І-ІІІ ст., Щекіна В.В.), програму 

факультативного курсу “Природознавство” для учнів 5 класу учителя Олешківської СШ I-III ст. № 4 Вархоли Н.М., 

програма курсу “Мистецтво жити в громаді” (Виноградівська ЗОШ I-III ст., Цілинко О.М.), програма факультативу 

“Культура міжетнічного спілкування” (Тарасівська ЗОШ I-III ст., Сидоренко Т.Л.), перспективний педагогічний досвід 

“Створення системи національно-патріотичного виховання у загальноосвітньому навчальному закладі як запорука 

становлення громадянина-патріота України” (Виноградівська ЗОШ I-III ст.), “Формування життєвих компетентностей на 
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уроках біології” (Нечепельська Н.В., Новомаячківська ЗОШ І-ІІІ ст.), “Активізація пізнавальної діяльності учнів на 

уроках трудового навчання” (Севрюк В.П., Кринківська ЗОШ І-ІІ ст.), “Патріотичне виховання дошкільників засобами 

інтегрованої освітньої діяльності” (Коваленко Н.І., Виноградівський ДНЗ), “Соціалізація малят в умовах дошкільного 

навчального закладу”  (Шкрабій Т.В., Брилівський ДНЗ), “Організація профорієнтаційної роботи вчителя інформатики 

на уроках та в позаурочній діяльності” (Кучер В.А., Ювілейнівська ЗОШ І-ІІІ ст.), “Інтенсифікація та гуманізація 

навчального процесу на уроках англійської мови у початковій школі” (Громова О.М., Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст.), “Роз-

виток творчих здібностей дітей на уроках української мови і літератури (Марченко І.В.,Олешківська СШ I-III ст. № 4).  

Методисти ОРМК є постійними учасниками масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо  

дослідно-експериментальної,науково-пошукової роботи  та  інноваційної  діяльності навчальних закладів і окремих 

педагогічних працівників. 

З метою популяризації здорового способу життя, розвитку шкільного футболу як наймасовішого виду рухової 

активності учнів, поширення перспективного педагогічного досвіду, підвищення якості уроків футболу в навчальних 

закладах у лютому ц.р. відбувся І тур Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок 

фізичної культури з елементами футболу. У заочному етапі конкурсу методичні розробки уроків представили 8 учителів 

фізичної культури ЗНЗ району.  25 лютого на базі Олешківської гімназії фіналісти провели відкриті уроки, у ході яких 

застосували  індивідуальний, диференційований та особистісно орієнтований  підходи,  інформаційно-комунікаційні 

засоби, інноваційні методики, що сприяли підвищенню мотивації учнів і спонукали їх до активної роботи.  

16-18 травня 2017 року на базі КВНЗ “ХАНО” відбувся ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу на кращий 

інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу, у якому брав участь переможець 

районного етапу Вінніков О.В., учитель фізичної культури  Брилівської ЗОШ І - ІІІ ст.. За підсумками конкурсу журі 

визначили Віннікова О.В. переможцем у номінації  “Урок фізичної культури з елементами футболу”. 

На виконання наказу управління  освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації від 30 грудня 2016 року 

№ 408 “Про проведення у 2016/17 навчальному році І та ІІ етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”)”, наказу відділу освіти від 10 травня 2017 року №220 “Про проведення районного 

етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”)” у районі 16 травня 2017р. на базі 

Костогризівської ЗОШ І-ІІІ ст. проведено І етап Гри, у якому брали участь 13 команд загальноосвітніх навчальних 

закладів району: Олешківські гімназія, СШ І-ІІІ ст. № 2, № 4, Костогризівська ЗОШ І-ІІІ ст., Раденська ЗОШ І-ІІІ ст., 

Подокалинівська ЗОШ І-ІІІ ст., Ювілейнівська ЗОШ І-ІІІ ст., Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст., Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст., 

Козачелагерська ЗОШ І-ІІІ ст., Щасливська ЗОШ І-ІІІ ст., Великокопанівська ЗОШ І-ІІІ ст., Солонцівська ЗОШ І-ІІ ст..   
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За рішенням журі визначено переможцем команду Олешківської гімназії. На обласному етапі команда 

Олешківського району посіла 13 місце із 22 учасників. Учениця Олешківської гімназії Горлюкова Анастасія визнана 

найкращою ройовою змагань, команда посіла 2 місце у конкурсі “Влучний стрілець”. 

17, 18 та 20 травня на стадіоні  “Старт”,  на полігоні за містом Олешки та на базі Раденського полігону проходили 3-

денні навчально-польові збори, передбачені програмою предмету “Захист Вітчизни”. Урочисте відкриття зборів 

відбулося в кожному загальноосвітньому закладі, після чого школярі приступили до здачі відповідних нормативів, 

стройової підготовки, до занять з тактичної та вогневої підготовок. Юнаки демонстрували знання щодо характеристики 

загальновійськового бою, видів вогню і маневру, способів пересування на полі бою та інше. На завершальному етапі 

хлопці в польових умовах прослухали курс з основ мінної підготовки, практично обладнали захисні позиції та 

відпрацювали дії взводу у наступі і обороні.  Під час заняття з медико-санітарної підготовки старшокласники здобули 

навички користування засобами солдатської аптечки. Під час занять з вогневої підготовки вивчалися правила безпеки 

поводження із зброєю, призначення, бойові властивості і принцип роботи сучасної стрілецької зброї, ручних  осколкових 

гранат. Учні мали змогу ознайомитися з тактичною підготовкою, веденням  вогню  зі стрілецької зброї (у положенні 

стоячи, лежачи, з коліна), а також метанням ручних гранат по умовному окопу противника. Учасники зборів мали змогу 

ознайомитися з вибухонебезпечними предметами (бомбами, мінами, гранатами, набоями тощо) та порядком поводження 

з ними. Представники всіх ЗНЗ району відвідали військову частину на Раденському полігоні, де ознайомились з 

військовою технікою та сучасною зброєю. До проведення навчально-польових зборів долучився житель м.Олешки 

Паламарчук В.В. (учасник АТО).   

   Позашкільною освітою охоплено 4216 дітей у 301 гуртку та секції загальноосвітніх, позашкільних закладах та 

закладах культури (науково-технічний напрям- 370, еколого-натуралістичний- 323, туристсько-краєзнавчий- 196, 

фізкультурно-спортивний- 1107, художньо-естетичний- 1097, інші- 1123). На базі позашкільних навчальних закладів 

функціонує 123 гуртки та секцій, охоплено 2010 вихованців, які є лауреатами та призерами районних, обласних, 

Всеукраїнських конкурсів, змагань.   

У навчальних закладах організовано виховні патріотичні заходи для учнівської молоді, патріотичні флешмоби, 

акції, фестивалі, конференції, соціальні проекти. У районі діють 135 волонтерських загонів, що об’єднують більше 2 тис. 

дітей, які функціонують у рамках громадської діяльності шкільних осередків та беруть участь у різних благодійних 

заходах. Відбувалися зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, проведено акції “Ветеран не може бути 

самотнім”, “Збери спогади ветеранів”, проведено акцію “Від усієї душі”, надано посильну допомогу по господарству 

людям похилого віку.  Крім того учнівські та педагогічні колективи долучились до Всеукраїнської благодійної акції “Від 

серця до серця” перерахували кошти на рахунок благодійного фонду. Здійснено організаційні заходи щодо проведення 

Всеукраїнської благодійної акції “Щастя на крилах”. Дітьми-волонтерами зібрано понад 130 тис. грн. для надання 



 
 

26 
 

допомоги воїнам АТО, малозабезпеченим сім’ям, дітям з особливими освітніми потребами, із сімей ВПО. Під час 

проведення районної дитячої конференції  юних волонтерів  через проведення благодійного ярмарку зібрані кошти  

рішенням районної ради старшокласників  було спрямовано на допомогу дитині-інваліду з Цюрупинської гімназії . 

Подібна адресна благодійна допомога у акціях “Діти-дітям” стала  щорічною і системною серед учнівської молоді. 

Значну роль у національно-патріотичному вихованні у навчальних закладах відіграють музеї при навчальних 

закладах  як осередки освіти, що сприяють формуванню в молодого покоління національної свідомості, любові до рідної 

землі, свого народу, забезпеченню духовної єдності поколінь. Зазначена робота у районах ведеться системно, експозиції 

поповнюються, оновлюються. Проведено огляд музеїв при навчальних закладах району щодо функціонування 11 музеїв 

при навчальних закладах (Олешківська гімназія, Олешківські спеціалізовані І-ІІІ ст. школи №№2,4, ЦДЮТ, 

Козачелагерська ЗОШ І-ІІІ ст., Костогризівська ЗОШ І-ІІІ ст., Брилівська ЗОШ І-ІІІ ст., Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст., 

Великокопанівська ЗОШ І-ІІІ ст., Ювілейнівська ЗОШ І-ІІІ ст.), присвоєно звання «зразковий» Музею історії школи 

Олешківській СШ № 2. Координатором науково-дослідницької роботи району є Зразковий музей бойової слави 87-ї 

гвардійської Сталінградської  Перекопської орденів Червоного Прапора Суворова ІІ ступеня стрілецької дивізії. 

Належним чином здійснюється організація роботи кімнат школяра з національно-патріотичного виховання у  

Виноградівській ЗОШ І-ІІІ ст., Брилівській ЗОШ І-ІІІ ст., Козачелагерській ЗОШ І-ІІІ ст.,  Костогризівській ЗОШ І-ІІІ ст..  

Але необхідно активізувати зазначену роботу та забезпечити якісне функціонування кімнат школяра у всіх навчальних 

закладах району. Працюють гуртки військово-патріотичного виховання у навчальних закладах: Олешківська гімназія, 

Костогризівська ЗОШ І-ІІІ ст., Брилівська ЗОШ І-ІІІ ст.. 

Вихованню сучасного громадянина-патріота Української держави, підготовці молоді до виконання ролі активних 

громадян України, формуванню громадянських цінностей сприяють громадянознавчі курси. У  18 навчальних закладах 

району викладаються курси “Вчимося бути громадянам”, “Ми- громадяни України”, “Громадянська освіта”, “Мистецтво 

жити в громаді” та ін..   

Відповідно до наказу управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації від 02.02.2017 р. №18 

“Про проведення у 2016/17н.р. щорічного  обласного огляду-конкурсу художньої творчості “Таврійський барвограй””, 

відповідного наказу відділу освіти районної державної адміністрації від 17.02.17 р. №75, згідно з Положенням конкурсу 

упродовж березня 2017 р. проведено районний етап огляду-конкурсу, в якому брали участь 4 освітні округи, 17 

навчальних закладів. 

На високому організаційному рівні пройшов творчий звіт художніх колективів Олешківської гімназії, 

Олешківської СШ І-ІІІ ст. №2, Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст., Брилівської ЗОШ І-ІІІ ст., Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Новомаячківської ЗОШ І-ІІІ ст.. 
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На виконання наказу управління освіти, науки та молоді  Херсонської ОДА від 03.01.17 р. № 9 на базі ОРМК 

відбувся районний етап Всеукраїнської виставки з декоративно-ужиткового мистецтва “Знай і люби свій край”. 

На Конкурс було представлено 45 робіт за 18 розділами (художнє різьблення по дереву, художні вироби з 

деревини; гончарство та художня кераміка; художнє плетіння, ткацтво; витинання; в’язання спицями, гачком; художня 

вишивка; народна лялька; м'яка іграшка; писанкарство; вироби з тіста; вироби зі шкіри; декоративний розпис, 

народний живопис; бісероплетіння; паперова пластика та оригамі; вироби з соломки; ізонитка; лозоплетіння; 

композиції з природних матеріалів рослинного та тваринного походження (насіння, кістки тощо)). 

На високому рівні журі оцінило роботи учнів Олешківської гімназії (кер. Бойко С.Л.),  Олешківської СШ І-ІІІ ст. 

№ 2 (кер. Захарченко М.М., Надточий Л.А.,), Олешківської СШ І-ІІІ № 4 (кер. Пальшина Н.Ю.), Абрикосівької ЗОШ І-ІІІ 

ст. (кер.  Холявко С.І., Грабар М.В.), Брилівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер.Ніколаєнко Г.І.), Н.Маячківської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. 

Гришко А.М., Пісковцова О.М.), Н.Маячківська ЗОШ І-ІІ ст. (кер. Шатохіна О.В.), Підстепненської ЗОШ І-ІІ ст. (кер. 

Чепікова М.В.), Раденської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Нечай Л.Ф.,), Щасливської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Гуртова А.Є.), 

Ювілейнівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Шлаган А.В.).  

Найбільшу кількість призових місць у виставці отримали учні Олешківської СШ І-ІІІ ст. №2, Брилівської ЗОШ І-

ІІІ ст., Н.Маячківської ЗОШ І-ІІІ ст., Раденської ЗОШ І-ІІІ ст. та Кринківської ЗОШ І-ІІ ст.. 

17 найкращих робіт  школярів району  нагороджені дипломами І ступеня та рекомендовано для участі в обласному 

етапі  Всеукраїнської виставки з декоративно-ужиткового мистецтва “Знай і люби свій край”. 

У листопаді 2016 р. в м.Херсоні на базі КЗ “Центр науково-технічної творчості учнівської молоді” обласної ради 

було проведено конкурси юних конструкторів, винахідників та раціоналізаторів, користувачів ПК, WEB-дизайну і 

“Мирний космос”. 

На обласному конкурсі “Мирний космос” від гуртка “Користувачі  ПК” (кер. Ткаченко О.О.)  свою розробку 

захищав Ібрагімов Тимур (Олешківська гімназія) і посів  ІІІ місце; у номінації “Ракето-космічна техніка минулого і 

сучасності” - Макаров Дмитро (Олешківська гімназія) і посів І місце (кер. Федкевич О.М.). 

Представлені на обласний конкурс винаходи Морозова Андрія  та Репетуна Олександра (Олешківська СШ І-ІІІ ст. 

№2) журі оцінило дипломами І ступеня (кер. Ткаченко В.Г.), а дипломи ІІІ ступеня отримали вихованці автомодельного 

гуртка Багачук Іван (Олешківська гімназія) та Коростильов Михайло (Олешківська СШ І-ІІІ ст. № 2, керівник Гордійчук 

В.М.). 

На обласних конкурсах користувачів ПК, WEB-дизайну результативно виступили вихованці Ткаченко О.О.: 

Миргородський Андрій (Олешківська СШ І-ІІІ ст. №2) виборов ІІ місце у конкурсі користувачів ПК і ІІІ місце у конкурсі 

з WEB-дизайну; Добромислов Ілля та Добромислов Микола (Олешківська гімназія) посіли ІІІ місце у конкурсі 

користувачів ПК; Альохін Михайло (Олешківська СШ № 2) отримав заохочувальний диплом у конкурсі з WEB-дизайну. 



 
 

28 
 

Вихованець радіооператорського гуртка Ларіон Микола (Козачелагерська ЗОШ І-ІІІ ст.) здобув диплом ІІІ ступеня 

за розробку “Металошукач” у конкурсі “Радіотелектроніка” (керівник Філіппов І.В.). 

У жовтні 2016 р. були підведені підсумки обласної виставки зі стендового моделювання військової техніки, 

присвяченої Дню Збройних сил України. Вихованці гуртків початкового технічного моделювання, виготовлення 

сувенірів (с. Ювілейне) та автомодельного гуртка посіли ІІІ місце в області. Диплом І, ІІ, ІІІ ступеня отримав Гринь 

Владислав (Ювілейнівська ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Корнієнко О.В.), диплом І ступеня - Гордійчук Андрій (Олешківська 

гімназія, керівник. Гордійчук В.М.), заохочувальні дипломи- Палій Єлизавета та Бородіна Віоріка (Олешківська гімназія, 

керівник Гордійчук Т.В.). 

Вихованці СЮТ (кер. гуртка Сирота Ю.М.) здобули командну перемогу (I місце) у ІІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських відкритих змагань з технічного моделювання серед учнів молодшого шкільного віку: Павлов Тимофій 

(Олешківська СШ І-ІІІ ст. №4) посів І місце в етапі “Теоретичний залік” і ІІІ місце в етапі “Домашнє завдання” , 

Охріменко Максим (Олешківська гімназія) - ІІ місце в етапі “Практичні роботи”. 

12 травня 2016 р. стартував інноваційний проект для учнівської молоді “Профіквест “В долонях степу і Дніпра””, у  

ході реалізації якого учасники визначали туристично привабливі об’єкти та складали туристично-екскурсійні маршрути 

по районах та містах області, організовували літні експедиції за прокладеним маршрутом із відвідуванням цих об’єктів з 

метою фотографування та відеозйомки, укладали туристичний путівник у формі веб-сторінки для блогу проекту, 

розробляли PR-кампанії власного екскурсійного маршруту та туристичних об’єктів тощо. 

Олешківський район представляла команда “Made in Олешшя” учнів  9-А кл. Олешківської гімназії (куратори 

проекту  - класний керівник 9-А класу Вовченко Т.Б., завідувач шкільної бібліотеки Гвоздьова Н.М.). 11 травня 2017 р. в 

історико-розважальному комплексі “Зелені хутори Таврії” (м.Гола Пристань) відбулося нагородження переможців. 

Команда “Made in Олешшя” стала переможцем у категорії “Краща сценічна PR-презентація “Херсонський край мій 

вабить і дивує”” (ІІІ місце) та “Краща PR-кампанія Профіквесту” (ІІІ місце). За активну роботу в проекті Гвоздьову 

Н.М., завідувача бібліотеки Олешківської гімназії,  відзначено подякою голови облдержадміністрації.  

Відповідно до листа управління  освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації від  18.11.16р. 

№3070-02-14/0/16/06 «Про проведення обласної екологічної акції “Букет замість ялинки” та з метою формування 

екологічної, естетичної, трудової культури учнів, виховання бережливого ставлення до живої природи, запобігання 

незаконному вирубуванню хвойних дерев з 01.12.16р по 09 грудня 2016 року на базі Олешківського РМК було 

організовано районну екологічну виставку “Букет замість ялинки”, на який було представлено біля 55 дитячих робіт із 

всіх шкіл району. 

Учні Олешківського району посіли призові місця в обласному етапі акції. За І місце в номінації “Новорічний 

подарунок” відзначені учні Тарасівської ЗОШ I-III ст. Рудий Ростислав (кер. Щербина С.В.), Олешківської СШ I-III ст. 
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№ 4 Бодняк Андрій (кер. Шевченко Л.Н.), Костогризівської ЗОШ I-III ст. Руденко Єва (кер. Бурдюг Т.В.), колектив 

вихованців гуртка “Виготовлення сувенірів” Ювілейнівської ЗОШ I-III ст. (кер. Корнієнко О.В.), колектив учнів 3 класу 

Тарасівської ЗОШ I-III ст. (кер. Льода О.Є.) . За І місце в номінації “Новорічно-різдвяні композиції” нагороджено 

Степановську Дар’ю, Поета Антона (Козачелагерської ЗОШ I-III ст., кер. Бай Н.В.) , Альхімова Ярослава 

(Виноградівська ЗОШ I-III ст., кер. Альхімова А.В.).  І місце в номінації “Поробки з природного матеріалу” посіли 

Довганич Богдан (Ювілейнівська ЗОШ I-III ст., кер. Корнієнко О.В.); за І місце в номінації “Екоялинка”- Мудра Аліна, 

Мельничук Лілія (Солонцівська ЗОШ I-II ст., кер. Бабечко О.О.), Куделін Кирило (Олешківська СШ I-III ст. № 4, кер. 

Якущенко А.В.). Дипломами за ІІ місце в номінації “Новорічний подарунок” нагороджено Ливаду Анастасію 

(Брилівська ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Погребняк І.В.), колектив вихованців гуртка «Квітникарі-аранжувальники» 

Олешківського ЦДЮТ (кер. Цибенко Т.Б.) . За ІІI місце в номінації “Поробки з природного матеріалу” відзначено 

колектив вихованців гуртка “Умілі рученята” - учнів 1-А класу Олешківської гімназії (кер. Сирота С.С.), за ІІІ місце в 

номінації “Екоялинка”- Шкоду Івана, учня Козачелагерської  ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Брик О.М.). 

З метою виявлення і поширення перспективного  досвіду роботи органів учнівського самоврядування 15 березня 

2017 р. в Олешківському ЦДЮТ відбувся районний огляд-конкурс на кращу організацію роботи органів учнівського 

самоврядування “Кращий учнівський парламент року”.  

У конкурсі брали участь 16 шкіл району, які представили свої напрацювання у трьох конкурсних випробуваннях: 

візитівка, презентація соціально-громадських проектів, конкурс капітанів. 

За результатами конкурсу журі визначили переможців: Новомаячківські ЗОШ І-ІІІ ст. та І-ІІ ст.., Виноградівська 

ЗОШ І-ІІІ ст., Великокопанівська ЗОШ І-ІІІ ст., Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст..  

 На шпальтах інформаційного бюлетеня “Освітянські горизонти Олешшя” (свідоцтво про державну реєстрацію ХС 

№ 399/50-р від 14.12.2007 р.) та сторінках сайту Олешківського районного методичного кабінету постійно 

здійснювалося   висвітлення інноваційної діяльності  педагогічних  колективів та окремих   педагогічних працівників, 

проблем розвитку освіти в районі (8 номерів газети упродовж вересня 2016 р.- червня 2017 р., сайт оновлюється в міру 

надходження матеріалів). 

Здійснювалось консультування педагогічних працівників щодо наступних питань: 

- планування роботи секцій МАН та шкільних наукових товариств, роботи з обдарованими дітьми;  

- планування та роботи міських методичних об’єднань, майстер-класів, творчих груп;  

- проведення конкурсів “Учитель року”, “Класний керівник року”, методичних розробок вчителів;  

- проведення ДПА та ЗНО;  

- робота над обласною науково-методичною проблемою; 

- вибору та впровадження освітніх педагогічних технологій;  
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- упровадження здоров’язбережувальних технологій в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів; 

- підготовка до семінарів, майстер-класів; 

- консультації батьків, проведення корекційно-відновлювальної роботи; 

- впровадження інклюзивної освіти; 

- робота з репозитарієм навчального контенту тощо. 

 

 Завдання на 2017-2018 н.р.:  
1.Формування змісту методичної роботи на основі інтеграції державних пріоритетів розвитку освітньої галузі, Концепції 
Нової української школи, суспільного запиту та індивідуальних професійних інтересів освітян. 
2.Створення сприятливих умов для професійного розвитку педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів Олешківського району згідно з пріоритетами державної політики в галузі освіти, 

орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства й держави.  

3. Удосконалення системи неперервної освіти педагогічних працівників шляхом організації науково-методичної роботи 

у міжкурсовий період.  

4. Реалізація сучасних технологій професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до вимог інноваційного 

суспільства. 

5.Забезпечення науково-методичного супроводу та координації діяльності методичних служб дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів із питань розвитку професійних компетентностей педагогів.  

6. Забезпечення методичного супроводу впровадження інновацій. 

7.Упровадження інноваційних педагогічних технологій у практику роботи педагогів дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів.  

8. Здійснення моніторингових досліджень з проблем навчально-виховного процесу, інших актуальних питань освітньої 

галузі.  

9. Методичний та організаційний супровід реалізації Державних та регіональних освітніх програм. 

10. Популяризація вивчення англійської мови.  

11.Удосконалення системи аналізу, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду через 

застосування інформаційних технологій.  

12. Забезпечення психолого-соціального супроводу навчально-виховного процесу й методичної роботи у навчальних 

закладах, сприяння розвитку психолого-соціальної служби системи освіти району; продовження упровадження 

інклюзивної освіти.  
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13.Удосконалення системи роботи з педагогами зі стажем роботи до 3 років. 

14. Забезпечення методичного супроводу роботи з обдарованою молоддю.  

15. Забезпечення підготовки педагогічних кадрів області до запровадження Базового компоненту дошкільної освіти, 

Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 

нових, оновлених та розвантажених програм, підручників, посібників.  

16. Сприяння підвищенню професійного рівня педагогічних працівників Олешківського районного методичного 

кабінету шляхом самоосвіти, запровадження системи методичних навчань, участі у всеукраїнських та міжнародних 

конференціях, семінарах, проектах.  

17. Організація та підготовка педагогічних працівників щодо проведення ЗНО-2017 та моніторингу якості освіти.  

18.Покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази Олешківського районного методичного кабінету.  

19. Активізація співпраці з науковими центрами, навчальними закладами, освітніми установами та громадськими 

організаціями.  
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ІІ. Діяльність методичного кабінету 

2.1. Структура методичного кабінету. Регламент роботи 

ПІБ Напрям роботи Категорії педпрацівників Організація і 

методичний супровід 
Павлова  

Оксана Володимирівна 

Навчально-методична рада  

Освітня галузь “Суспільствознавство” 

Директори та заступники директорів 

навчальних закладів з НВР, НМР 

Учителі історії, правознавства, 

громадянської освіти 

Дослідно-експериментальна, 

аналітично-інформаційна 

робота  

Канівець  

Лілія Борисівна 

Освітня галузь “Природознавство” 

(географія, економіка) 

Учителі географії, економіки Представницькі заходи, 

співпраця з громадськими 

організаціями 

Альохіна  

Світлана Володимирівна 

Дошкільна освіта Педагогічні працівники ДНЗ  

Басюк  

Надія Олександрівна 

РПМПК 

Бібліотекарі 

Учителі інклюзивних класів, 

бібліотекарі  ЗНЗ 

Інклюзивна освіта 

Методична робота з 

бібліотекарями 

Бойко  

Людмила Іванівна 

Освітня галузь “Мови і літератури”  

Позашкільна освіта 

Учителі української мови і літератури, 

заступники директорів з вихов. роботи, 

педагоги-організатори 

Виховна робота 

 

Васильєва  

Наталія Володимирівна 

Соціально-психологічна служба Психологи ЗНЗ, 

соціальні педагоги 

 

Гуцева  

Світлана Іванівна 

Освітня галузь “Мови і літератури” 

(іноземні мови) 

Учителі іноземних мов 

 

Курсова підготовка 

Євроклуби 

Левицька  

Ірина Василівна 

Початкова освіта 

Освітня галузь “Мови і літератури” 

(російська мова і зарубіжна література) 

Учителі початкових класів, 

російської мови і зарубіжної літератури 

Адміністратор сайту 

Малина  

Віра Георгіївна 

Освітня галузь “Математика” Керівники наукових секцій 

Учителі математики, інформатики 

Організація роботи з 

обдарованими дітьми 

Координатор ЗНО 

Охременко  

Ірина Андріївна 

Освітня галузь “Природознавство” Учителі фізики, хімії, астрономії,біології, 

екології, природознавство основ здоров’я 

Моніторинг якості освіти 

Спільна  

Ірина Степанівна 

Освітні галузі “Мистецтво”, 

“Технології”, учителі фізкультури, курсу 

“Захист Вітчизни” 

Учителі фізкультури, курсу “Захист 

Вітчизни”, обслуговуючої та технічної 

праці, образотворчого та музичного 

мистецтва 
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Режим роботи методичного кабінету 

У методичному кабінеті встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з наступним розпорядком роботи: 

o початок роботи-   8
00

; 

o закінчення роботи-  понеділок- четвер- 17
00

, 

п’ятниця- 15
45

;
 
 

o обідня перерва-  12
00

-12
45

;
 

 

Тижнева циклограма 

День тижня Тиждень місяця Заходи 

Понеділок 1,2,3,4 Нарада районного відділу освіти 

Оперативна нарада методичного кабінету  

Самоосвітня діяльність методистів. Аналітична діяльність, планування роботи.  

Вівторок 4  

1,2,3,4 

1,2,3,4 

Колегії відділу освіти        

Методичні виходи до ЗНЗ 

Методичні дні учителів української мови і літератури, фізичного виховання, 

директорів шкіл 

Середа 4 

2 

3 

1,2,3,4 

1,2,3,4 

Навчально-методична рада 

День проведення інструктивно-методичних нарад 

Семінари заступників директорів з НВР   

Методичні виходи до ЗНЗ 

Методичні дні учителів іноземних мов, історії і правознавства, заступників 

директорів шкіл з виховної роботи 

Четвер 1,2,3,4 

 

 

1,2,3,4 

Методичні дні учителів трудового навчання та обслуговуючої праці, 

математики, інформатики, образотворчого та музичного мистецтва, художньої 

культури 

Методичні виходи до ЗНЗ 

П'ятниця 1,2,3,4 

 

Методичні дні учителів географії, економіки, біології, хімії, фізики, заступників 

директорів шкіл з навчально-виховної роботи 

За окремим планом Засідання районних творчих груп, Ради завідувачів ДНЗ, асоціацій ДНЗ, 

районних ресурсних центрів, школи кадрового резерву, школи молодого 

вчителя, школи медичної сестри ДНЗ 
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2.2. Організаційно-координаційна робота 

 Зміст діяльності Місце Термін Відповідальний Інформ.забезп. 

1 Затвердження та погодження річного плану роботи РМК РМК До 01.07 Павлова О.В. план 

2 Затвердження планів роботи методистів на 2017-18 н.р. РМК До 25.08 Павлова О.В. план 

3 Затвердження щомісячних і тижневих планів роботи  

методистів 

РМК упродовж 

року 

Павлова О.В.  план 

4 Затвердження планів роботи методичних об’єднань, РЦМК, 

творчих груп  

РМК До 25.08 методисти план 

5 Затвердження плану роботи соціально-психологічної служби РМК До 25.08 Павлова О.В. план 

6 Затвердження плану роботи РПМПК РМК До 25.08 Павлова О.В. план 

7 Затвердження правила внутрішнього трудового розпорядку РМК До 01.09 Павлова О.В. наказ 

8 Затвердження структури методичної роботи з педагогічними 

кадрами у 2017-18 н.р. 

РМК До 05.09 Павлова О.В. наказ 

9 Затвердження вимог щодо ведення обов’язкової документації 

та звітів 

РМК До 25.08 Павлова О.В. інструкція 

10 Затвердження номенклатури справ методичного кабінету РМК До 10.01 Павлова О.В. номенклатура 

11 Комплектація РМК кадрами відповідно до штатного розпису РМК До 01.09 Павлова О.В. тарифікація 

12 Розподіл функціональних обов’язків працівників РМК РМК До 05.09 Павлова О.В. наказ 

13 Діагностика, аналіз роботи і планування на 2018-19 н.р. РМК квітень 

серпень 

методисти план 

14 Аналіз і корекція планів роботи РМК РМК щомісяця методисти інформація 

15 Оновлення складу експертної комісії РМК вересень методисти наказ, список 

16 Підготовка матеріалів до серпневої конференції  педагогічних 

працівників та серпневих засідань РМО та РЦМК  

РМК серпень Павлова О.В., 

методисти 

інформація 

17 Участь у заходах з нагоди святкування Дня незалежності 

України, Дня Прапора, Дня Конституції, Першого дзвоника, 

Дня учителя, Останнього дзвоника  

   методисти  

18 Участь у проведенні серпневої конференції педагогічних 

працівників 

 серпень оргкомітет план  
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19 Участь у роботі засідань педагогічних рад ЗНЗ та ДНЗ ЗНЗ, ДНЗ серпень методисти інформація 

20 Організація участі педагогів у міжнародних, Всеукраїнських, 

обласних та районних науково-практичних семінарах, 

конференціях, педчитаннях, професійних конкурсах 

РМК упродовж 

року 

методисти  інформація 

21 Надання методичної допомоги адміністраціям НЗ щодо про-

ведення атестації НЗ і педпрацівників, вивчення педагогічного 

досвіду, узагальнення матеріалів щодо роботи закладів над 

науково-методичною проблемою 

РМК упродовж 

року  

Павлова О.В., 

методисти 

КМД 

22 Формування банків даних учителів-предметників, членів МО, 

молодих спеціалістів 

РМК жовтень методисти банки даних 

23 Формування банку діагностичного і моніторингового 

інструментарію 

РМК щорічно методисти банк даних 

24 Укладання каталогу педагогічного досвіду працівників ЗНЗ, 

ДНЗ, ПНЗ 

РМК щорічно  методисти банк даних 

25 Формування каталогу програм варіативної складової РМК щорічно методисти банк даних 

26 Укладання каталогу педагогічних технологій і освітніх 

інновацій 

РМК щорічно методисти банк даних 

27 Розподіл варіативної складової (гуртки, факультативи, курси 

за вибором) 

РМК щорічно методисти банк даних 

28 Формування банку даних щодо апробації програм, 

підручників 

РМК щорічно методисти банк даних 

29 Укладання каталогу видавничої продукції РМК щорічно методисти банк даних 

30 Формування банку даних обдарованих дітей РМК вересень Малина В.Г. банк даних 

31 Формування банку даних дітей інвалідів та дітей з ППФР РМК щорічно Басюк Н.О. банк даних 

32 Складання графіка відпусток працівників РМК січень Павлова О.В. наказ 

33 Оформлення атестаційних матеріалів педагогічних 

працівників РМК 

РМК вересень 

лютий 

Павлова О.В. список, 

матеріали 

34 Аналіз звітів НЗ про виконання програм, підсумки методичної 

роботи 

РМК січень 

червень 

Павлова О.В. матеріали 

35 Організація й проведення моніторингових досліджень РМК за планом Павлова О.В. довідки 

36 Оновлення сайту РМК РМК постійно Левицька І.В. матеріали 
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2.3. Виконання державних, регіональних, районних Програм, розпоряджень райради, відділу освіти, колегій, сесій 

1 Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

РМК упродовж 

року 

Канівець Л.Б., 

Бойко Л.І. 

інформація 

2 Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту РМК -//- Спільна І.С. інформація 

3 Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного 

виховання молоді 

РМК -//- Спільна І.С., 

Канівець Л.Б. 

інформація 

4 Державна цільова соціальна програма “Молодь України” на 

2016-2020 роки 

РМК -//- Канівець Л.Б., 

Бойко Л.І. 

інформація 

5 Концепція національно-патріотичного виховання молоді РМК -//- Канівець Л.Б., 

Бойко Л.І. 

інформація 

6 Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016- 20 рр. 

РМК -//- Канівець Л.Б., 

Бойко Л.І. 

інформація 

7 Стратегія державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні 

РМК -//- Канівець Л.Б., 

Бойко Л.І. 

інформація 

8 Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року “Рухова активність - здоровий 

спосіб життя - здорова нація” 

РМК -//- Спільна І.С. інформація 

9 Програма виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі 

людьми “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 

позиція” 

РМК -//- Васильєва Н.В. інформація 

10 Державна цільова програма з національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-20 рр. 

РМК -//- Канівець Л.Б., 

Бойко Л.І. 

інформація 

11 Концепція літературної освіти в загальноосвітній школі 

 

РМК -//- Бойко Л.І., 

Левицька І.В. 

інформація 

12 Державний стандарт базової та повної загальної середньої 

освіти, Державний стандарт початкової загальної освіти 

РМК -//- Павлова О.В, 

методисти 

інформація 

13 Стратегія державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні 

РМК -//- Павлова О.В. інформація 

 

14 Концепція реалізації державної політики у сфері 

інформування і налагодження комунікації з громадськістю з 

РМК -//- Канівець Л.Б., 

Гуцева С.І. 

інформація 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/168-2013-%D1%80/paran8#n8
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/168-2013-%D1%80/paran8#n8
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актуальних питань європейської інтеграції України на період 

до 2017 року 

15 Концепція “Нова школа. Простір освітніх можливостей” РМК -//- Павлова О.В. інформація 

16 Концепція профільного навчання в старшій школі РМК -//- Охременко І.А. інформація 

17 Державна цільова програма “Національний план дій з реалі-

зації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року 

РМК -//- Басюк Н.О. інформація 

18 Порядок взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які 

опинилися у складних життєвих обставинах  

РМК -//- Васильєва Н.В. інформація 

19 Програми запобігання торгівлі жінками та дітьми, Постанова 

КМУ 24.02.2016 № 111 “Про затвердження Державної соціаль-

ної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 р.” 

РМК -//- Васильєва Н.В. інформація 

20 Програма розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській 

області на 2013-2017 рр. 

РМК -//- Спільна І.С. інформація 

21 Обласна комплексна програма з національно-патріотичного 

виховання на 2016-2021 рр. 

РМК -//- Канівець Л.Б., 

Бойко Л.І. 

інформація 

22 Обласна програма з утвердження соціального захисту людей 

похилого віку, інвалідів та підтримки сім’ї, утвердження 

гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015-2019 рр. 

РМК -//-  інформація 

23 Програма розвитку культури і духовності в Херсонській 

області на 2013-17 рр. 

РМК -//- Канівець Л.Б., 

Бойко Л.І. 

інформація 

24 Обласна комплексна програма “Сприяння розвитку громадян-

ського суспільства та міжсекторальної взаємодії” 2017-21 рр. 

РМК -//-  інформація 

25 Посилення спроможності освітнього сектору в профілактиці 

туберкульозу і ВІЛ/СНІДу, протидії стигми і дискримінації 

ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД (2014-19 рр.) 

РМК -//- Васильєва Н.В. інформація 

26 Упровадження в області військово-медичної доктрини РМК -//- Спільна І.С. інформація 

27 Районна програма “Обдарованість” на 2016-17 рр. РМК -//- Малина В.Г. інформація 

28 Районна цільова програма “Розвиток освіти Цюрупинщини – 

інвестиції в майбутнє регіону” на 2015-17 рр. 

РМК -//- Канівець Л.Б. інформація 

29 Корекційні програми ПМПК -//- Басюк Н.О. методичні 

рекомендації 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/168-2013-%D1%80/paran8#n8
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/168-2013-%D1%80/paran8#n8


 
 

38 
 

ІІІ. Засідання навчально-методичної ради, ради завідувачів ДНЗ, інструктивно-методичні наради, експертної ради 

3.1. Засідання навчально-методичної  ради 

I засідання 

1 Про стан викладання математики у загальноосвітніх 

навчальних закладах району 

РМК 28.09 Малина В.Г. довідка 

2 Про роботу позашкільних навчальних закладів Олешківського 

району, спрямовану на пошук, розвиток та підтримку здібних, 

обдарованих і талановитих вихованців 

РМК 28.09 Бойко Л.І. довідка 

3 Про виконання рішення № 1 НМР від 23.11.2016 р.  “Про 

формування предметних компетентностей учнів під час 

вивчення предметів освітньої галузі “Мистецтво” у загально-

освітніх навчальних закладах району” 

РМК 28.09 Спільна І.С. довідка 

4 Про видавничу продукцію РМК щозасідання методисти інформація 

II  засідання 

1 Про стан викладання художньої культури у загальноосвітніх 

навчальних закладах Олешківського району 

РМК 23.11 Спільна І.С. довідка 

2 Про методичну роботу з педагогічними кадрами в  загально-

освітніх навчальних закладах Олешківського району, 

спрямовану на впровадження оновлених навчальних програм 

з базових дисциплін 

РМК 23.11 Павлова О.В. довідка 

3 Про діяльність психологічної служби ЗНЗ Олешківського 

району щодо профілактики і корекції  відхилень в 

інтелектуальному і психофізичному розвитку учнів 

РМК 23.11 Васильєва Н.В. довідка 

4 Про виконання рішення № 3 НМР від 23.11.2016 р. “Про 

дотримання вчителями початкових класів Орієнтовних вимог 

до контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів почат-

кової школи, затверджених наказом МОН від 19.08.16 р. № 

1009” 

РМК 23.11 Левицька І.В. довідка 

III  засідання 

1 Про стан викладання фізики та астрономії у загальноосвітніх 

навчальних закладах Олешківського району 

РМК 22.02 Охременко І.А. довідка 
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2 Про виконання програмових вимог з математики в початковій 

школі 

РМК 22.02 Левицька І.В довідка 

3 Про виконання освітньої лінії “Дитина в соціумі” інваріантної 

складової Базового компонента дошкільної освіти України в 

ДНЗ Олешківського району 

РМК 22.02 Альохіна С.В. довідка 

4 Про виконання рішення № 3 НМР від 22.02.2016 р. “Про стан 

викладання історії у загальноосвітніх навчальних закладах 

району ” 

РМК 22.02 Павлова О.В. довідка 

IV  засідання 

1 Про формування мовленнєвої компетентності учнів при 

викладанні французької та іспанської мов у загальноосвітніх 

навчальних закладах Олешківського району 

РМК 25.04 Гуцева С.І. довідка 

2 Про роль курсу “Людина і світ” та курсів громадянознавчого 

спрямування у формуванні соціально свідомої особистості у 

загальноосвітніх навчальних закладах Олешківського району 

РМК 25.04 Павлова О.В. довідка 

3 Про методичний супровід готовності вчителів початкових 

класів до впровадження нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти 

РМК 25.04 Левицька І.В. довідка 

4 Про виконання рішення № 1 НМР від 26.04.2016 р. “Про 

реалізацію особистісно-орієнтованого підходу на уроках 

природознавства” 

РМК 25.04 Охременко І.А. довідка 

V  засідання 

1 Про стан викладання фізичної культури у загальноосвітніх 

навчальних закладах Олешківського району 

РМК 13.06 Спільна І.С. довідка 

2 Про виконання  Закону України від 23.05.2017 р.  № 6437 

“Про внесення змін до закону України “Про освіту” щодо 

особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами 

до освітніх послуг” 

РМК 13.06 Басюк Н.О. довідка 

3 Про підсумки роботи ОРМК у 2017-18 н.р. та затвердження 

плану роботи ОРМК на 2018-19 н.р. 

 

РМК 13.06 Павлова О.В. довідка, план 
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3.2.Рада завідувачів дошкільних навчальних закладів 

1 Про результати оздоровлення дітей в ДНЗ району влітку 2017р   РМК серпень Альохіна С.В. акт, наказ 

2 Про підсумки рейду-огляду стану готовності дошкільних 

навчальних закладів до нового 2017-2018 н.р. 

РМК серпень 
Альохіна С.В. довідка 

3 Про  облік  дітей дошкільного віку  станом на 01.08 2017 року РМК серпень Альохіна С.В. інформація 

4 Про завдання і зміст методичної роботи з педагогами ДНЗ у 

2017-2018 н.р. відповідно до вимого Базового компоненту 

дошкільної освіти (зі змінами) 

РМК серпень 

Альохіна С.В. наказ 

5 Про дотримання санітарно-гігієнічних норм утримання дітей в 

ДНЗ району, організацію профілактики захворюваності 

вихованців 

РМК серпень 

Альохіна С.В. інформація 

6 Про підготовку до обласного науково-практичного семінару з 

екологічного виховання дітей дошкільного віку 

РМК серпень 
Альохіна С.В. інформація 

7 Стан розвитку дошкільної освіти Олешківського району у 

2017році. 

РМК лютий 
Альохіна С.В. інформація 

8 Про організацію роботи в ДНЗ щодо вивчення,  узагальнення 

та впровадження перспективного педагогічного досвіду 

РМК лютий 
Альохіна С.В. інформація 

9 Про правову компетентність завідувача дошкільного 

навчального закладу 

РМК лютий 
Альохіна С.В. акт, наказ 

10 Про роботу сайтів ДНЗ РМК лютий Альохіна С.В. інформація 

11 Про стан управлінської діяльності завідувача ДНЗ з питань 

охорони життя і здоров’я  дітей та запобігання дитячого 

травматизму 

РМК травень 

Альохіна С.В. інформація 

12 Про проведення щорічного звіту керівника перед 

педагогічним колективом та громадськістю 

РМК травень 
Альохіна С.В. 

аналітична 

довідка 

13 Про організацію та проведення літнього оздоровлення дітей у 

2018 році 

РМК травень Альохіна С.В. звіт, 

план заходів 

14 Про підсумки  методичної роботи  у дошкільних навчальних 

закладах  у 2017-2018 н.р.  

РМК травень Альохіна С.В. 
рекомендації  

15 Про складання плану роботи ДНЗ на 2018-2019 н.р. РМК травень Альохіна С.В. інформація  
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3.3. Інструктивно-методичні наради 

1 Про впровадження оновлених та розвантажених навчальних 

програм 

РМК серпень методисти рекомендації 

2 Про особливості викладання предметів інваріантної складової 

навчальних планів в умовах впровадження нового Державного 

стандарту (9 клас) 

РМК серпень методисти методичні 

рекомендації 

3 Про особливості організації освітнього процесу в  загально-

освітніх, дошкільних навчальних закладах у 2017-18 н.р. 

РМК серпень Павлова О.В., 

Альохіна С.В. 

рекомендації 

4 Про реалізацію обласної науково-методичної проблеми 

“Соціалізація дітей та молоді в сучасному освітньому 

просторі” 

РМК серпень Павлова О.В., 

Васильєва Н.В. 

інформація 

рекомендації 

5 Про планування роботи в різновікових групах  РМК серпень Альохіна С.В. рекомендації 

6 Про методичний супровід реалізації Концепції Нової 

української школи 

РМК серпень Павлова О.В. рекомендації 

7 Про формування банку даних дітей з особливостями ПФР та 

дітей-інвалідів 

РПМПК жовтень Басюк Н.О. методичні 

рекомендації 

8 Про  забезпечення виконання Закону України від 23.05.2017 р.  

№ 6437 “Про внесення змін до закону України “Про освіту” 

щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми 

потребами до освітніх послуг” 

РМК жовтень Павлова О.В., 

Басюк Н.О. 

рекомендації 

9 Про проведення конкурсу “Учитель року-2018” РМК жовтень Павлова О.В. методичні 

рекомендації 

10 Про оформлення документів дітей- кандидатів на обстеження 

РПМПК 

 РПМПК січень Басюк Н.О. інформація 

11 Про методичну роботу заступників директорів ЗНЗ з НВР з 

керівниками методичних об’єднань 

РМК січень Павлова О.В. методичні 

рекомендації 

12 Про закінчення навчального року та проведення ДПА в 4-х 

класах  

РМК березень Левицька І.В. методичні 

рекомендації 

13 Про закінчення навчального року, проведення ДПА та ЗНО в 

9,11 класах 

РМК березень  Павлова О.В., 

Малина В.Г. 

методичні 

рекомендації 

14 Організація закінчення навчального року в ДНЗ  РМК квітень Альохіна С.В. рекомендації  
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3.4. Експертна  рада 

1 Робота експертних груп РМК упродовж 

року 

методисти протоколи 

2 “Учитель року-2018” (номінації  “Українська мова та 

література”, “Німецька мова”,  “Фізика”, “Фізкультура”) 

РМК листопад  методисти довідка 

3 Районний етап Всеукраїнського конкурсу на кращий 

інноваційний урок фізичної культури  та урок фізичної 

культури з елементами  футболу 

РМК лютий Спільна І.С. протокол, 

довідка 

4 Районний етап Всеукраїнського конкурсу науково-методич-

них розробок з дослідницько-експериментального напрямку 

позашкільної освіти 

РМК вересень Канівець Л.Б., 

Бойко Л.І. 

протокол, 

довідка 

5 Районний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

РМК грудень Малина В.Г. протокол, 

довідка 

6 Районний  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін 

РМК листопад 

грудень 

Малина В.Г., 

методисти 

протоколи,  

довідки 

7 Розгляд і вивчення матеріалів педагогічних працівників на 

присвоєння педагогічних звань, матеріалів ППД 

РМК упродовж 

року 

методисти протокол          

8 Вивчення, апробація та затвердження методичних розробок 

вчителів 

РМК упродовж 

року 

методисти висновки, 

рецензії 

9 Конкурс знавців української мови ім. П.Яцика РМК листопад Малина В.Г., 

Бойко Л.І. 

протокол, 

наказ 

10 Всеукраїнський конкурс учнівської творчості “Об’єднаймося 

ж, брати мої!” 

РМК листопад Павлова О.В., 

Бойко Л.І. 

протокол, 

наказ 

11 Всеукраїнський конкурс учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 

РМК листопад Малина В.Г., 

Бойко Л.І. 

протокол, 

наказ 

12 Міжнародний учнівський конкурс юних істориків “Лелека” РМК березень  Павлова О.В. інформація 

13 Всеукраїнський конкурс з українознавства “Патріот” РМК березень Бойко Л.І. інформація 

14 Всеукраїнська українознавча гра “Соняшник” РМК березень Бойко Л.І. інформація 

15 Калейдоскоп  педагогічних ідей з правового виховання   

дошкільників 

РМК листопад Альохіна С.В. протокол 
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3.5.Участь у засіданнях колегії відділу освіти 

1 Про результати моніторингу участі випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів району в ЗНО-2017 

РВО жовтень Малина В.Г. довідка 

2 Про систему психологічного супроводу та соціально-

педагогічного патронату дітей ВПО із тимчасово окупованих 

територій України, учасників АТО та членів їх родин 

РВО грудень Васильєва Н.В. довідка 

3 Про стан організації виховної роботи та соціального захисту 

дітей в навчальних закладах Олешківського району 

РВО грудень Канівець Л.Б. довідка 

ІV. Навчальна і науково-методична діяльність 

4.1. Робота щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

1 Організація самоосвіти як необхідної умови підвищення рівня 

професійної компетентності 

РМК упродовж 

року  

Методисти, 

ЗДНВР 

план, співбе-

сіди,рекоменд. 

2 КМД малодосвідченим вчителям при плануванні та 

проведенні уроків 

РМК, 

ЗНЗ 

-//- методисти інформація 

3 Індивідуальна робота з вчителями, що атестуються, вивчення 

їх досвіду, відвідування уроків відповідно до графіку 

РМК, 

ЗНЗ 

-//- методисти інформація 

4 КМД педагогічним працівникам (на вимогу) РМК,ЗНЗ -//- методисти інформація 

5 Забезпечення участі педагогів в обласних методичних заходах 

щодо реалізації науково-методичної проблеми 

РМК, 

ЗНЗ 

-//- методисти за планом 

КВНЗ “ХАНО” 

6 Організація участі у фахових конкурсах, друку напрацювань у 

фахових виданнях 

РМК, 

ЗНЗ 

-//- методисти інформація 

7 Організація курсової підготовки педагогічних працівників на 

2018 рік у м.Києві в ЦІППО та НЕНЦ (замовлення) 

РМК, 

ЗНЗ 

червень Гуцева С.І. заявки 

8 Організація курсової підготовки педагогічних працівників на 

2018 рік у КВНЗ “ХАНО” (замовлення) 

РМК, 

ЗНЗ 

серпень Гуцева С.І. заявки 

9 Складання графіка підвищення кваліфікації педпрацівників  РМК грудень Гуцева С.І.  наказ, графік 

10 Оформлення документів на кожен заїзд курсів підвищення 

кваліфікації 

РМК упродовж 

року 

Гуцева С.І. наказ, лист до 

ХАНО 
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4.2. Організація роботи з педагогами у міжкурсовий період 

Науково-практичні конференції, круглі столи 

1 Всеукраїнська конференція з міжнародною участю “Від 

знаннєвої парадигми до компетентнісної: реалії, перспективи” 

ХАНО 26-27.10 Павлова О.В. участь 

2 ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція “Теоретико- 

методологічні основи розвитку освіти й управління навчаль-

ними закладами” 

ХАНО листопад 

 

Павлова О.В. участь 

3 Круглий “Геніальний Григорій Сковорода - феномен культури 

України і світу” (до 295-річчя від дня народження) 

ХАНО грудень Павлова О.В.  участь 

4 Обласна науково-практична конференція “Удосконалення 

менеджменту освіти як умова забезпечення психолого-

педагогічної компетентності суб’єктів навчально-виховного 

процесу” 

ХАНО листопад Альохіна С.В., 

Левицька І.В. 

 

участь 

5 Обласна науково-практична конференція “500-річчя 

Реформації : оновлення Європи і світу” 

ХАНО 31 жовтня 

2017 р. 

Павлова О.В. 

 

участь 

6 Круглий стіл “Міжнародний день толерантності” ХАНО 16.11 Павлова О.В участь 

7 Круглий стіл “Міжнародний день прав людини”  ХАНО 12.12 Павлова О.В. участь 

9 Круглі столи з нагоди 500-річчя Реформації (У системі 

цінностей ЮНЕСКО) 

РМК Упродовж 

року 

Павлова О.В. 

 

участь 

11 Круглий стіл до Всесвітнього Дня Гідності ХАНО 18.10 Павлова О.В. участь 

12 Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості ХДУ 05-06.10 Васильєва Н.В. участь 

13 Районна конференція з громадянської освіти “Формування 

громадянської компетентності учасників освітнього процесу у 

світлі Концепції Нової української школи” 

Олешків. 

СШ № 2 

жовтень Павлова О.В. статті 

14 Районна конференція “Актуальні проблеми дошкільної і 

початкової освіти в умовах інтеграції України в європейський 

освітній простір” 

Олешків. 

СШ № 2 

березень Левицька І.В., 

Альохіна С.В. 

статті 

15 Круглий стіл “Новий Державний стандарт початкової 

загальної освіти: сьогодення і перспективи” 
Олешків. 

гімназія 

травень Левицька І.В.  

16 Фестиваль “Я в Європі” ДНЗ квітень Альохіна С.В  
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Консультаційні пункти 

1 Особливості змісту та методики викладання базових 

дисциплін у початкових класах в умовах реформування освіти 

ОРМК упродовж 

року 

Левицька І.В. КМД 

2 Інформаційно-аналітична діяльність заступника директора 

ЗНЗ з навчально-виховної роботи 

ОРМК упродовж 

року 

Павлова О.В. КМД 

Науково-практичні семінари 

1 Обласний науково-практичний семінар  “Формування 

природничо-екологічної компетентності  дошкільників” 

Олешків. 

район 

вересень Альохіна С.В. матеріли 

2 Реалізація інтегрованого підходу на уроках у контексті 

оновлення змісту початкової освіти  

Брилів. 

ЗОШ 

жовтень Левицька І.В. матеріали 

3 Використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

уроках української мови і літератури як засіб активізації 

пізнавальної діяльності учнів 

Олешків.

СШ № 2 

листопад Бойко Л.І. участь 

4 Проблемне навчання  на уроках географії як ефективний шлях 

організації самостійної пошукової діяльності школярів 

Олешків. 

СШ № 4 

листопад Канівець Л.Б. участь 

5 Реалізація компетентнісного підхіду на уроках трудового 

навчання та предметів освітньої галузі “Мистецтво” 

Брилів. 

ЗОШ 

листопад Спільна І.С. матеріали 

6 Формування навичок захисту і збереження здоров’я учнівської 

молоді як одне із стратегічних завдань соціально-

психологічної служби 

Брилів. 

ЗОШ 

листопад Васильєва 

Н.В. 

матеріали 

7 Виховання продуктивних якостей особистості на уроках 

зарубіжної літератури  

Тарасів. 

ЗОШ 

листопад Левицька І.В. матеріали 

8 Створення корекційно-реабілітаційного освітнього простору 

для дітей з особливими потребами в умовах ЗНЗ 

 листопад Басюк Н.О. матеріали 

9 Формування предметних компетентностей на уроці 

математики 

Виногр. 

ЗОШ 

листопад Малина В.Г. матеріали 

10 Забезпечення наступності освітнього процесу початкової та 

основної школи 

Виногр. 

ЗОШ 

грудень Левицька І.В. матеріали 

11 Особистісно орієнтовані педагогічні технології на сучасному 

уроці української мови та літератури 

Олешк. 

гімназія 

грудень Бойко Л.І. матеріали 
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12 Технологія впровадження протиалкогольної програми 

“Сімейна розмова” 

Олешків.  

СШ № 4 

грудень Васильєва Н.В. матеріали 

13 Створення умов  самоорганізації і самореалізації учнів на 

уроках природничих дисциплін (уч. фізики, астрономії) 

Олешків.  

СШ № 2 

лютий Охременко 

І.А. 

матеріали 

14 Пошуково-ігрова діяльність дітей як один із засобів 

економічного виховання дошкільників 

ДНЗ № 7 лютий Альохіна С.В. матеріали 

15 Шляхи реалізації інтердисциплінарного підходу на уроках 

зарубіжної літератури та історії  

Костогр. 

ЗОШ 

лютий Левицька І.В., 

Павлова О.В. 

матеріали 

16 Уроки фізичної культури та курсу “Захист Вітчизни” як 

ефективний засіб формування фізичних, духовних та 

моральних якостей школярів 

К.Лагер. 

ЗОШ 

лютий Спільна І.С. матеріали 

17 Формування ключових та предметних компетентностей на 

уроках історії засобами ІКТ 

Олешків. 

СШ № 4 

лютий Павлова О.В. матеріали 

18 Психологічний театр як один із методів у роботі соціально-

психологічної служби 

Раден. 

ЗОШ 

березень Васильєва 

Н.В. 

матеріали 

19 Формування ключових компетентностей учнів на уроках 

географії в умовах впровадження оновленої програми для 5-9 

класів   

Н.Маяч. 

ЗОШ 

березень Канівець Л.Б. матеріали 

20 Системи управління базами даних Щаслив. 

ЗОШ 

березень Малина В.Г. матеріали 

21 Інноваційні підходи у роботі з обдарованими учнями на 

уроках природничих дисциплін (вч. хімії, біології) 

Олешків. 

СШ № 4 

квітень Охременко 

І.А. 

матеріали 

22 Створення умов для ефективної навчально-пізнавальної 

діяльності та успішної соціалізації учнів початкової школи в 

умовах упровадження Концепції нової української школи  

Н.Маяч. 

ЗОШ I-III  

квітень Левицька І.В. матеріали 

23      
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Школи зростання фахової майстерності 

1 Визначення рівня фахової підготовки молодих та малодосвід-

чених вчителів,з'ясування наявності педагогічних проблем 

РМК упродовж 

року 

Гуцева С.І., 

учит.-наставн. 

рекомендації 

2 Школа молодого вчителя ЗНЗ жовтень 

січень 

березень 

Павлова О.В. 

 

матеріали 

3 Школа молодого психолога та соціального педагога РМК жовтень, 

грудень, 

квітень 

Васильєва 

Н.В. 

матеріали 

4 Школа кадрового резерву РМК упродовж 

року 

Гуцева С.І. матеріали 

5 Школа медичної сестри ДНЗ Олешків. 

ДНЗ № 2 

жовтень 

квітень 

Шустова Н.В. матеріали 

Школа передового досвіду/опорна школа 

1 Система неперервної валеологічної просвіти  Олешків. 

СШ № 2 

упродовж 

року 

Охременко 

І.А. 

КМД 

2 Школа- соціокультурний центр громади Тарасів. 

ЗОШ 

упродовж 

року 

Павлова О.В. КМД 

3  Медіаосвіта як засіб соціалізації учнівської молоді Олешків. 

СШ № 4 

упродовж 

року 

Павлова О.В. КМД 

4 Організація інклюзивної освіти дітей з ООП в ЗНЗ Олешків. 

гімназія 

упродовж 

року 

Басюк Н.О. КМД 

Майстер-класи 

1 Розвиток креативного мислення учнів на уроках у початковій 

школі через використання  інтерактивної методики навчання 

Олешків. 

СШ № 2 

жовтень Гурковська 

Н.В. 

матеріали 

2 Взаємодія учнівського, педагогічного колективу, батьківської 

громади як основа успішної соціалізації дитини 

Тарасів. 

ЗОШ 

жовтень Онопченко 

О.І. 

матеріали 

3 Реалізація діяльнісного підходу на уроках трудового навчання Н.Маячк. 

ЗОШ I-III 

жовтень Гришко А.В. матеріали 
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4 Організація та проведення навчального діалогу в системі 

розвивального навчання 

Тарасів. 

ЗОШ 

листопад Льода О.Є. матеріали 

5 Розвиток комунікативної та соціокультурної компетентностей- 

шлях до адаптації людини у новому суспільстві внаслідок 

євроінтеграційних процесів України 

К.Лагер. 

ЗОШ 

листопад Севрюк С.С. матеріали 

6 Впровадження методу “Кола” у роботі соціального  педагога Олешків. 

СШ № 2 

грудень Ковальчук О. матеріали  

7 Морально-етичне виховання дітей дошкільного віку засобами 

художньої літератури 

ДНЗ № 7  грудень Черчата Ю.П. матеріали 

8 Використання методів і прийомів педагогічної технології 

“Створення ситуації успіху” на різних етапах уроку трудового 

навчання 

Олешків. 

СШ № 4 

грудень Пальшина 

Н.Ю. 

матеріали 

9 Формування інформаційної компетентності учнів на основі 

використання методики інформаційної наочності на уроках 

математики 

Тарасів. 

ЗОШ 

грудень Ляшко О.І. матеріали 

10 Викладання іноземної мови в початковій школі на засадах 

компетентісного підходу 

Олешків. 

гімназія 

лютий Гуляєва М.В. матеріали 

11 Організація особистісно-орієнтованого навчання на уроках 

природничих дисциплін 

Підстепн. 

ЗОШ 

березень Савчук Т.В. матеріали 

12 Формування предметних компетентностей на уроках 

англійської мови у початкових класах 

Олешків.  

СШ № 4 

березень Сухіх І.М. матеріали 

13 Навчання розповіді дітей старшого дошкільного віку за 

опорними схемами 

Брилів. 

ДНЗ 

квітень Лукашова 

Л.М. 

матеріали 

14 Розвиток інтелектуально-пізнавальних здібностей учнів через 

використання логічно-опорних схем 

Тарасів. 

ЗОШ 

березень Кілочок В.А. матеріали 

15 Розвиток критичного мислення на уроках історії Олешків. 

гімназія 

квітень Місько Н.А. матеріали 

Творчі групи 

1 Інноваційний підхід до реалізації нового Державного 

стандарту в шкільних курсах природничих дисциплін 

Олешків. 

гімназія 

упродовж 

року 

Степанська 

А.В. 

методичний 

посібник 
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2 Дидактичне забезпечення процесу виховання духовних 

цінностей українського народу в молодшого школяра 

Олешків. 

гімназія 

упродовж 

року 

Сирота С.С. методичний 

посібник 

3 Використання інтерактивних технологій навчання як засіб 

мотивації учнівської діяльності на уроках мистецько- 

прикладних дисциплін 

Олешк. 

СШ № 2 

упродовж 

року 

Надточий Л.А.  

4 Впровадження інноваційних технологій у практику роботи 

ДНЗ 

Олешків. 

ДНЗ № 7 

упродовж 

року 

Храпійчук 

В.С. 

методичний 

посібник 

5 Проведення практичних занять на уроках історії у 9 класі 

(відповідно до нового Держстандарту, оновленої програми)  

 упродовж 

року 

Павлова О.В. методичний 

посібник 

Асоціації педагогічних працівників ДНЗ 

1 Асоціація художньо-естетичного напряму Брилів. 

ДНЗ 

упродовж 

року 

Бурделенко В.І. КМД 

2 Асоціація фізкультурно-оздоровчого напряму Олешків. 

ДНЗ № 2 

упродовж 

року 

Батура К.В. КМД 

3 Асоціація екологічного напряму Ювілейн. 

ДНЗ 

упродовж 

року 

Пустова Л.І. КМД 

4 Засідання  дидактико-екологічної лабораторії Щаслив. 

ДНЗ 

упродовж 

року 

Альохіна С.В. КМД 

Вивчення і впровадження ППД 

1 Створення умов для самоорганізації і самореалізації учнів на 

уроках фізики (Курносенко О.В., Олешківська СШ І-ІІІ ст.№2) 

ЗНЗ упродовж 

року 

Охременко 

І.А. 

узагальнені 

матеріали 

2 Взаємодія учнівського, педагогічного колективу, батьківської 

громади як основа успішної соціалізації дитини (Онопченко 

О.І., Тарасівська ЗОШ) 

ЗНЗ упродовж 

року 

Бойко Л.І. узагальнені 

матеріали 

3 Реалізація діяльнісного підходу на уроках трудового навчання 

(Гришко А.М., Новомаячківська ЗОШ) 

ЗНЗ упродовж 

року 

Спільна І.С. узагальнені 

матеріали 

4 Організація та проведення навчального діалогу в системі 

розвивального навчання (Льода О.Є., Тарасівська ЗОШ) 

ЗНЗ упродовж 

року 

Левицька І.В. узагальнені 

матеріали 

5 Морально-етичне виховання дітей дошкільного віку засобами 

художньої літератури (Черчата Ю.П., ДНЗ № 7 м.Олешки) 

ЗНЗ упродовж 

року 

Альохіна С.В. узагальнені 

матеріали 
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6 Формування предметних компетентностей на уроках 

англійської мови у початкових класах (Сухіх І.М., 

Олешківська СШ № 4) 

ЗНЗ упродовж 

року 

Гуцева С.І. узагальнені 

матеріали 

7 Дидактичне забезпечення процесу виховання духовних 

цінностей українського народу в молодшого школяра  

ЗНЗ упродовж 

року 

Левицька І.В. узагальнені 

матеріали 

Ресурсні центри 

1 Районний Ресурсний центр громадянської освіти і виховання Олешків. 

СШ № 2 

упродовж 

року 

Павлова О.В. інформаційні 

матеріали 

2 Районний Ресурсний центр з розвивального навчання Олешків. 

СШ № 4 

упродовж 

року 

Левицька І.В. інформаційні 

матеріали 

3 Районний Ресурсний центр здоров’язберігаючих технологій 

 

Олешків. 

СШ № 2 

упродовж 

року 

Охременко 

І.А. 

інформаційні 

матеріали 

4 Районний Ресурсний центр для родин дітей з особливими 

освітніми потребами. 

РМК упродовж 

року 

Басюк Н.О. інформаційні 

матеріали 

5 Районний ресурсний центр вчителів іноземних мов з питань 

євроатлантичної інтеграції 

Олешків. 

гімназія 

упродовж 

року 

Гуцева С.І. інформаційні 

матеріали 

Навчання методистів 

1 Механізми реалізації принципів Концепції Нової української 

школи 

РМК жовтень  Павлова О.В. рекомендації 

2 Надання консалтингових послуг: основні принципи РМК листопад  Павлова О.В. рекомендації 

3 Освіта впродовж життя: світовий досвід і українська практика РМК грудень Левицька І.В. рекомендації 

4 Сучасні програми для створення інтерактивних презентацій РМК січень Малина В.Г. рекомендації 

5 Психологічні основи формування готовності вчителя до 

роботи в інклюзивному класі 

РМК лютий Васильєва 

Н.В. 

рекомендації 

6 Комунікативна культура методиста РМК як ознака його 

професійної компетентності 

РМК квітень Бойко Л.І. рекомендації 

4.3. Обласні й районні педагогічні конкурси 
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1 Всеукраїнський  конкурс “Учитель року-2018” у номінаціях 

“Українська мова та література”, “Німецька мова”,  “Фізика”, 

“Фізкультура” 

РМК 

 

листопад Павлова О.В. положення 

про конкурс, 

КМД 

2 Всеукраїнський конкурс “Школа- сприяння здоров’ю” РМК вересень Охременко І.А. матеріали 

3 Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних 

працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело 

творчості” 

РМК жовтень Бойко Л.І. матеріали 

4 Всеукраїнська українознавча гра “Соняшник-Учитель”  РМК жовтень Бойко Л.І. матеріали 

5 Районний етап обласного конкурсу “Перлина натхнення” РМК грудень Бойко Л.І. матеріали 

6 Районний етап обласного Фестивалю “Простір щасливого 

дитинства”  

РМК квітень Бойко Л.І. матеріали 

7 Організація та проведення районного конкурсу  “Сучасний 

урок -2018” (формуємо соціалізуючий простір) 

РМК жовтень 

березень  

методисти 

РМК 

положення про 

конкурс, КМД 

8 Районний етап Всеукраїнського конкурсу на кращий 

інноваційний урок фізичної культури  та урок фізичної 

культури з елементами  футболу 

РМК лютий Спільна І.С. протокол, 

довідка 

9 Калейдоскоп  педагогічних ідей з правового виховання   

дошкільників 

Раден. 

ДНЗ 

листопад Альохіна С.В. положення 

матеріали 

5.1. Теми досліджень методистів 

1 Концепція постійного контролю за якістю дошкільної освіти у 

дошкільних навчальних закладах району 

РМК упродовж 

року 

Альохіна С.В методичні 

рекомендації 

2 Організація системи неперервної валеологічної просвіти в 

навчальному закладі 

РМК -//- Охременко 

І.А. 

-//- 

3 Психологічний супровід експериментальної роботи в освітніх 

закладах району з теми “Інноваційні підходи до управління 

навчальним закладом як умова успішної соціалізації дітей та 

учнівської молоді” 

РМК -//- Васильєва 

Н.В. 

-//- 

4 Соціально-педагогічний патронаж сімей, у яких виховуються 

діти з особливими потребами , засобами Ресурсного центру 

РМК -//- Басюк Н.О. -//- 
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5 Науково-методичний супровід професійного зростання 

педагогів в умовах модернізації освітнього простору 

РМК -//- Левицька І.В. -//- 

6 Організація методичної роботи  щодо формування готовності 

вчителів технологічного циклу до інноваційної діяльності 

РМК -//- Спільна І.С. -//- 

7 Організація дистанційного навчання молодих педагогів  РМК -//- Павлова О.В. -//- 

5.2. Апробація навчальної літератури, авторських програм, спецкурсів, факультативів 

1 Апробація програм курсів  за вибором та гуртків  РМК 

ЗОШ 

упродовж 

року 

Павлова О.В.,  

адміністрація 

ЗОШ 

результати 

апробації, 

рецензії 

2 Апробація програми курсу “Культура добросусідства”  

(Олешківська гімназія,  Олешківська СШ № 4, Н.Маячківська 

ЗОШ I-III ст., Абрикосівська  ЗОШ I-III ст., Солонцівська 

ЗОШ I-II ст.) 

ЗНЗ упродовж 

року 

Павлова О.В., 

адмін. ЗНЗ 

результати 

апробації, 

рецензії 

VI. Методичний супровід 

6.1. Моніторингу якості освіти та ЗНО 

1 Діагностика вчителів щодо результативності методичної 

роботи 

РМК березень  методисти анкетування 

2 Діагностика професійної підготовки, потреб професійного 

становлення вчителів-предметників 

РМК, 

ЗНЗ 

упродовж 

року 

методисти моніторинг. 

дослідж. 

3 Анкетування вчителів щодо  планування методичних заходів 

на наступний рік 

РМК березень методисти моніторинг. 

дослідж. 

4 Моніторинг участі учнів ЗНЗ у інтерактивних конкурсах РМК протягом 

року 

методисти моніторинг. 

дослідж. 

5 Моніторинг стану викладання математики у загальноосвітніх 

навчальних закладах району 

РМК, 

ЗНЗ 

вересень Малина В.Г. довідка, 

наказ 

6 Моніторинг роботи позашкільних навчальних закладів 

Олешківського району, спрямовану на пошук, розвиток та 

підтримку здібних, обдарованих і талановитих вихованців 

РМК, 

ЗНЗ 

вересень Бойко Л.І. довідка, 

наказ 
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7 Моніторинг стан викладання художньої культури у 

загальноосвітніх навчальних закладах Олешківського району 

РМК, 

ЗНЗ 

листопад Спільна І.С. довідка, 

наказ 

8 Моніторинг методичної роботи з педагогічними кадрами в  

загальноосвітніх навчальних закладах Олешківського району, 

спрямованої на впровадження оновлених навчальних програм 

з базових дисциплін 

РМК, 

ЗНЗ 

листопад Павлова О.В. довідка, 

наказ 

9 Моніторинг діяльності психологічної служби ЗНЗ Олеш-

ківського району щодо профілактики і корекції  відхилень в 

інтелектуальному і психофізичному розвитку учнів 

РМК, 

ЗНЗ 

листопад Васильєва 

Н.В. 

довідка, 

наказ 

10 Моніторинг стану викладання фізики та астрономії РМК, 

ЗНЗ 

грудень Охременко 

І.А. 

довідка, 

наказ 

10 Моніторинг виконання програмових вимог з математики в 

початковій школі 

РМК, 

ЗНЗ 

грудень-

січень 

Левицька І.В. довідка, 

наказ 

11 Моніторинг виконання освітньої лінії “Дитина в соціумі” 

інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти 

України в ДНЗ Олешківського району 

РМК, 

ЗНЗ 

грудень Альохіна С.В. довідка, 

наказ 

12 Моніторинг  формування мовленнєвої компетентності учнів 

при викладанні французької та іспанської мов у 

загальноосвітніх навчальних закладах Олешківського району 

РМК, 

ЗНЗ 

квітень Гуцева С.І. довідка, 

наказ 

13 Моніторинг ролі курсу “Людина і світ” та курсів 

громадянознавчого спрямування у формуванні соціально 

свідомої особистості у загальноосвітніх навчальних закладах 

Олешківського району 

РМК, 

ЗНЗ 

березень-

квітень 

Павлова О.В. довідка, 

наказ 

14 Моніторинг методичного супроводу готовності вчителів 

початкових класів до впровадження нового Державного 

стандарту початкової загальної освіти 

РМК, 

ЗНЗ 

березень-

квітень 

Левицька І.В. довідка, 

рекомендації 

15 Моніторинг стану викладання фізичної культури у 

загальноосвітніх навчальних закладах Олешківського району 

РМК, 

ЗНЗ 

квітень-

травень 

Спільна І.С. довідка 

16 Моніторинг виконання  Закону України від 23.05.2017 р.  № 

6437 “Про внесення змін до закону України “Про освіту” щодо 

особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами 

РМК, 

ЗНЗ 

квітень-

травень 

Басюк Н.О. довідка 
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до освітніх послуг” 

17 Моніторинг стану дослідно-експериментальної роботи у 

навчальних закладах  Олешківського району 

РМК червень Павлова О.В. звіти ЗНЗ, 

інформація 

18 Моніторинг проведення ЗНО РМК червень Малина В.Г.  

19 Інформаційно-консультаційна робота щодо питань організації 

та проведення ЗНО 

РМК упродовж 

року 

Малина В.Г., 

методисти 

рекомендації, 

матеріали 

20 Інструктивно-методичні наради з ЗДНВР, зустрічі з 

вчителями, учнями, батьками щодо питань організації та 

проведення ЗНО 

РМК упродовж 

року 

Малина В.Г. рекомендації,

матеріали 

21 Зв’язки із ЗМІ  РМК -//- Малина В.Г.  статті 

22 Робота з персоналом ЗНО: навчання, сертифікація, 

інструктажі, закріплення за ПТ 

РМК -//- Малина В.Г.  матеріали 

23 Організація та проведення батьківських зборів з питань ЗНО-

2018 

РМК за планом Малина В.Г.  рекомендації 

24 Організація та реєстрація на пробне тестування та ЗНО-2018 РМК за графіком Малина В.Г.    

6.2. Роботи з обдарованими дітьми 

1 КМД щодо проведення шкільних  предметних олімпіад: 

складання завдань  

РМК вересень методисти рекомендації 

2 II етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін 

РМК листопад, 

грудень 

Малина В.Г., 

методисти 

протоколи 

довідки 

3 Організація участі переможців II етапу у III етапі  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін   

РМК січень, 

лютий 

Малина В.Г. участь 

4 I етап  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН 

РМК грудень Малина В.Г. протоколи 

довідка 

5 Організація участі переможців I етапу у II етапі конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт в рамках МАН 

РМК січень 

лютий 

Малина В.Г. участь 

6 Організація та проведення II етапу конкурсу знавців 

української мови ім. П.Яцика 

РМК листопад Малина В.Г., 

Бойко Л.І. 

наказ 

 

7 Організація участі переможців  II етапу у III етапі  конкурсу 

знавців української мови імені П.Яцика 

КВНЗ 

“ХАНО” 

грудень Малина В.Г., 

Бойко Л.І. 

наказ 
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8 Організація та проведення II етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 

РМК листопад Малина В.Г., 

Бойко Л.І. 

наказ 

 

9 Організація участі переможців II етапу у III етапі   

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка 

КВНЗ 

“ХАНО” 

грудень Малина В.Г., 

Бойко Л.І. 

наказ 

10 Районний етап Всеукраїнської експедиції “Моя батьківщина- 

Україна” 

ЦДЮТ вересень- 

жовтень 

керівники 

гуртків 

участь 

11 Районний етап Чемпіонату України зі спортивних туристських 

походів серед учнівської та студентської молоді 

ЦДЮТ листопад кер. тур.-краєзн. 

гуртків 

участь 

12 Районний етап Всеукраїнського конкурсу на кращу  

туристсько-краєзнавчу експедицію з активним способом 

пересування “Мій рідний край” 

ЦДЮТ листопад кер. тур.-краєзн. 

гуртків 

участь 

13 Огляд-конкурс “Таврійський барвограй” ЦДЮТ березень керівники 

худ.-ест. гурт. 

участь 

14 Обласний очний конкурс “Мирний космос” СЮТ листопад кер. техн. гурт. участь 

15 Районний етап обл.. заочного конкурсу “Космічні фантазії” СЮТ грудень кер. техн. гурт. участь 

16 Районний етап обласної виставки з декоративно-ужиткового 

мистецтва “Знай і люби свій край” 

ЦДЮТ лютий кер. гуртків участь 

17 Заочний конкурс юних фотоаматорів “Пам’ять”, “Моя 

Україно” 

СЮТ, 

ЗНЗ 

березень 

квітень 

керівники 

фотогуртків 

участь 

18 Виставка - конкурс з початкового технічного моделювання СЮТ березень кер. техн. гурт. участь 

19 Виставка дитячої технічної творчості СЮТ березень кер. техн. гурт. участь 

20 Конкурс юних винахідників і раціоналізаторів СЮТ квітень кер. техн. гурт. участь 

21 Виставка-конкурс з науково-технічної творчості учнівської 

молоді “Наш пошук і творчість тобі, Україно!” 

СЮТ квітень кер. техн. гурт. участь 

22 Районний конкурс обласного заочного конкурсу  

комп’ютерної графіки та анімації 

СЮТ травень кер. техн. гурт. участь 

23 Районний етап акції “Птах року-2016” РМК жовтень Охременко І.А. участь 
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24 Районний етап акції “Галерея кімнатних рослин” РМК листопад Охременко І.А. участь 

25 Районний етап обласної акції “Букет замість ялинки” РМК грудень Спільна І.С. участь 

26 Районний етап обласної акції “Допоможемо зимуючим 

птахам” 

РМК грудень 

лютий 

Охременко І.А. участь 

27 Конкурс “В об’єктиві натураліста” РМК лютий Охременко І.А. участь 

28 Конкурс “Юний дослідник” РМК березень Охременко І.А. участь 

29 Районний етап Всеукраїнської акції “Місячник екології” РМК березень  

квітень 

Охременко І.А. участь 

30 Участь в обласному зльоті юних лісівників РМК квітень Охременко І.А. участь 

31 Участь в обласному конкурсі з квітництва РМК травень Охременко І.А. участь 

32 Обласний конкурс “Поетичний вернісаж” РМК лютий  

березень 

Бойко Л.І. участь 

33 Районний конкурс на кращу методичну розробку розвивальної 

гри для дітей дошкільного віку “Гра в житті дитини” 

РМК лютий Альохіна С.В. організація 

 Організація участі учнів у Міжнародних та Всеукраїнських 

інтерактивних конкурсах: 

РМК упродовж 

року 

методисти рекомендації 

34 “Колосок” ЗНЗ листопад координатор  матеріали 

35 “Кенгуру” ЗНЗ березень координатор  матеріали 

36 “Левеня” ЗНЗ квітень координатор матеріали 

37 “Геліантус” ЗНЗ листопад координатор  матеріали 

38 “Бобер” ЗНЗ листопад координатор матеріали 

39 “Лелека” ЗНЗ листопад координатор матеріали 

40 Організація та проведення  конкурсів з ІМ “Грінвіч”, “Галлус”, 

“Орлятко”, “Пазл”, “FLEX” 

ЗНЗ за графіком координатори 

конкурсів 

матеріали 

6.3. Інклюзивної освіти 

1 Надання методичної допомоги батькам, педагогам з питань 

впровадження інклюзивного навчання 

РМК упродовж 

року 

Басюк Н.О. матеріали 

2 Розробка методичних рекомендацій “Організація навчально-

виховної діяльності учнів у класах з інклюзивною формою 

РМК лютий Басюк Н.О. рекомендації 
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навчання” 

3 Виступи на батьківських зборах з питань інклюзивної освіти РМК за потребою 

упродовж 

року 

Басюк Н.О., 

логопеди, 

пихологи 

доповідь 

4 Діагностична робота щодо вивчення рівня готовності до 

школи учнів 1 класу 

ПМПК жовтень Басюк Н.О. довідка 

5 Діагностика адаптації учнів у 1 класі ЗНЗ листопад Басюк Н.О., 

Васильєва Н.В. 

інформація 

6 Діагностика адаптації учнів у 5 класі ЗНЗ листопад Басюк Н.О., 

Васильєва Н.В. 

інформація 

7 Діагностичні обстеження дітей, які прибули у логопедичні 

групи ДНЗ 

ДНЗ жовтень Басюк Н.О. довідка 

8 Засідання районної ПМПК ПМПК вересень 

грудень 

Басюк Н.О. протокол 

9 Засідання РПМПК щодо обстеження дітей логопедичних груп ПМПК квітень 

травень 

Басюк Н.О. протокол 

10 Засідання РПМПК щодо обстеження випускників старших 

груп ДНЗ 

ПМПК лютий 

березень 

Басюк Н.О. протокол 

6.4.  Державної підсумкової атестації 

1 Інформаційно-методична нарада “Організоване закінчення 

навчального року  та  проведення ДПА” 

РМК березень Павлова О.В. рекомендації 

2 Консультативно-методична допомога  щодо проведення ДПА РМК упродовж 

року 

методисти рекомендації 

3 Виїзди у ЗНЗ з метою забезпечення дотримання вимог 

Положення про ДПА 

ЗНЗ травень, 

червень 

методисти довідка 

4 Проведення консультацій для вчителів щодо підбору 

матеріалів для проведення ДПА 

РМК квітень методисти методичні 

рекомендації 

5 Методичні рекомендації щодо закінчення 2017-2018 н.р. та 

проведення ДПА у 4,9,11 класах 

РМК березень Павлова О.В., 

методисти 

методичні 

рекомендації 
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6.5. Виховної роботи та соціалізації дитини 

1 Про роль  курсів громадянознавчого спрямування у 

формуванні соціально свідомої особистості  

РМК квітень Павлова О.В. методичні 

рекомендації 

2 Практика реалізації освітньої лінії “Дитина в соціумі” 

інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти 

РМК травень Альохіна С.В. метод. реком. 

3 Формування громадянської компетентності учасників 

освітнього процесу у світлі Концепції Нової української 

школи 

РМК лютий Павлова О.В. збірка 

матеріалів 

6.6. Робота з реалізації науково-методичної проблеми “Науково-методична підготовка педагогів до створення 

сучасного освітнього простору, спрямованого на соціалізацію учнівської молоді” 

1 Проведення для вчителів педагогічних дискусій, засідань 

круглих столів за темою науково-методичної проблеми 

РМК 

ЗНЗ 

упродовж 

року 

методисти інформаційні 

матеріали 

2 Залучення педагогічних працівників до оволодіння 

дистанційними курсами, розробленими науковцями ХАНО, з 

питань, пов'язаних з проблемою соціалізації особистості 

РМК 

ХАНО 

-//- методисти інформаційні 

матеріали 

3 Забезпечення участі навчальних закладів у районному та 

обласному етапах конкурсу “Простір щасливого дитинства” 

РМК -//- Бойко Л.І. інформаційні 

матеріали 

4 Надання практичної допомоги навчальним закладам у 

підготовці та проведенні методичних заходів із залученням 

провідних науковців з питань соціалізації особистості 

РМК -//- методисти КМД 

5 Розробка для педагогів переліку тем за обласною проблемою 

для індивідуального науково-методичного дослідження в 

міжатестаційний період 

РМК -//- методисти банк науково-

методичних 

тем НЗ 

6 Створення картотеки досвіду роботи учителів, які мають 

сертифікати на право викладання громадянознавчих курсів, 

курсів (факультативів) соціалізуючого спрямування 

РМК -//- методисти банк даних 

7 НМР:  Про виконання освітньої лінії “Дитина в соціумі” 

інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти 

України в ДНЗ Олешківського району 

РМК лютий Альохіна С.В. довідка 

8 НМР:  Про формування мовленнєвої компетентності учнів при 

викладанні французької та іспанської мов у загальноосвітніх 

РМК квітень Гуцева С.І. довідка 



 
 

59 
 

6.7. Профільного навчання 

1  Анкетування  вчителів та учнів РМК упродовж 

року 

методисти розробка 

анкет 

2 Школа методичного супроводу впровадження профільного 

навчання 

ЗНЗ упродовж 

року 

методисти рекоменда

ції 

6.8. Атестації педпрацівників 

1 Планування індивідуальної роботи з педпрацівниками, які 

атестуються, щодо вивчення досвіду їхньої роботи 

РМК жовтень методисти план 

2 Відвідування уроків вчителів, які атестуються (за графіком 

атестації, відповідно до індивідуального плану) 

РМК упродовж 

року 

методисти аналіз 

роботи 

3 Організація роботи з адміністрацією ЗНЗ щодо дотримання 

вимог Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників 

РМК упродовж 

року 

методисти КМД 

4 Участь у засіданнях МО учителів з аналізу результативності 

вивчення досвіду роботи вчителів, які атестуються 

 

 

РМК упродовж 

року 

методисти інформація 

навчальних закладах Олешківського району 

9 НМР:  Про роль курсу “Людина і світ” та курсів громадяно-

знавчого спрямування у формуванні соціально свідомої осо-

бистості у ЗНЗ Олешківського району 

РМК квітень Павлова О.В. довідка 

10 НМР:  Про виконання  Закону України від 23.05.2017 р.  № 

6437 “Про внесення змін до закону України “Про освіту” щодо 

особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами 

до освітніх послуг” 

РМК червень Басюк Н.О. довідка 

11 Районна конференція з громадянської освіти “Формування 

громадянської компетентності учасників освітнього процесу у 

світлі Концепції Нової української школи” 

Олешків. 

СШ № 2 

жовтень Павлова О.В.  

12 Друк матеріалів в ЗМІ з даної науково-методичної проблеми РМК упродовж 

року 

методисти брошури, 

публікації 
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6.9. Експертна оцінка якості та результативності роботи педагогічних працівників,  якості освіти у ЗНЗ, ДНЗ 

1 Участь у атестації Олешківського ДНЗ № 3 ДНЗ квітень методисти висновки 

експертів 

2 Участь у атестації Олешківського СЮТ СЮТ жовтень методисти -//- 

6.10.Тематичне вивчення питань щодо якості освіти   методисти висновки 

експерта 1 Стан викладання математики у загальноосвітніх навчальних 

закладах району 

РМК, 

ЗНЗ 

вересень Малина В.Г. довідка, 

наказ 

2 Моніторинг роботи позашкільних навчальних закладів 

Олешківського району, спрямовану на пошук, розвиток та 

підтримку здібних, обдарованих і талановитих вихованців 

РМК, 

ЗНЗ 

вересень Бойко Л.І. довідка, 

наказ 

3 Стан викладання художньої культури у загальноосвітніх 

навчальних закладах Олешківського району 

РМК, 

ЗНЗ 

листопад Спільна І.С. довідка, 

наказ 

4 Стан методичної роботи з педагогічними кадрами в  

загальноосвітніх навчальних закладах Олешківського району, 

спрямованої на впровадження оновлених навчальних програм 

з базових дисциплін 

РМК, 

ЗНЗ 

листопад Павлова О.В. довідка, 

наказ 

5 Діяльність психологічної служби ЗНЗ Олешківського району 

щодо профілактики і корекції  відхилень в інтелектуальному і 

психофізичному розвитку учнів 

РМК, 

ЗНЗ 

листопад Васильєва Н.В. довідка, 

наказ 

6 Стан викладання фізики та астрономії РМК, 

ЗНЗ 

грудень Охременко І.А. довідка, 

наказ 

7 Виконання програмових вимог з математики в початковій 

школі 

РМК, 

ЗНЗ 

грудень-

січень 

Левицька І.В. довідка, 

наказ 

8 Виконання освітньої лінії “Дитина в соціумі” інваріантної 

складової Базового компонента дошкільної освіти України в 

ДНЗ Олешківського району 

РМК, 

ЗНЗ 

грудень Альохіна С.В. довідка, 

наказ 

9 Формування мовленнєвої компетентності учнів при 

викладанні французької та іспанської мов у загальноосвітніх 

навчальних закладах Олешківського району 

РМК, 

ЗНЗ 

квітень Гуцева С.І. довідка, 

наказ 
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10 Роль курсу “Людина і світ” та курсів громадянознавчого 

спрямування у формуванні соціально свідомої особистості у 

загальноосвітніх навчальних закладах Олешківського району 

РМК, 

ЗНЗ 

березень-

квітень 

Павлова О.В. довідка, 

наказ 

VII. Співпраця з професійними асоціаціями, громадськими організаціями, науково-методичними установами, ВНЗ 

1 Співпраця з Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та 

суспільних дисциплін “Нова доба” 

РМК упродовж 

року 

Павлова О.В. матеріали, 

КМД 

2 Співпраця з КЗ “Мала академія наук” учнівської молоді 

Херсонської   обласної  ради  

РМК упродовж 

року 

Малина В.Г.  матеріали 

КМД 

3 Співпраця з районним управлінням юстиції, районною 

бібліотекою для дітей  

РМК упродовж 

року 

Бойко Л.І., 

Басюк Н.О. 

матеріали 

4 Співпраця з ГО та благодійними фондами РМК упродовж 

року 

методисти  

VIII. Аналітико-експертна діяльність 

1 Аналітичні матеріали РМК (звіти, доповіді, довідки, 

рекомендації) за напрямками роботи 

РМК упродовж 

року 

методисти  

2 Діагностика професійної підготовки, потреб професійного 

становлення педагогічних працівників 

РМК серпень методисти анкетуван. 

3 Анкетування вчителів щодо  планування методичних заходів 

на наступний рік 

РМК березень методисти Анкетув., 

аналіз 

4 Діагностика вчителів щодо результативності методичної 

роботи 

РМК березень-

квітень 

методисти монітор. 

Дослідж. 

ІХ. Видавнича діяльність 

1 Створення умов для самоорганізації і самореалізації учнів на 

уроках фізики (Курносенко О.В., Олешківська СШ І-ІІІ ст.№2) 

РМК упродовж 

року 

Охременко І.А. рекоменда

ції 

2 Взаємодія учнівського, педагогічного колективу, батьківської 

громади як основа успішної соціалізації дитини (Онопченко 

О.І., Тарасівська ЗОШ) 

РМК упродовж 

року 

Бойко Л.І. метод. 

посібник 

3 Реалізація діяльнісного підходу на уроках трудового навчання 

(Гришко А.М., Новомаячківська ЗОШ) 

РМК упродовж 

року 

Спільна І.С. метод. 

посібник 

4 Організація та проведення навчального діалогу в системі РМК упродовж Левицька І.В. метод. 
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розвивального навчання (Льода О.Є., Тарасівська ЗОШ) року посібник 

5 Морально-етичне виховання дітей дошкільного віку засобами 

художньої літератури (Черчата Ю.П., ДНЗ № 7 м.Олешки) 

РМК упродовж 

року 

Альохіна С.В. метод. 

посібник 

6 Формування предметних компетентностей на уроках 

англійської мови у початкових класах (Сухіх І.М., 

Олешківська СШ № 4) 

РМК упродовж 

року 

Гуцева С.І. метод. 

посібник 

7 Дидактичне забезпечення процесу виховання духовних 

цінностей українського народу в молодшого школяра  

РМК упродовж 

року 

Левицька І.В. метод. 

посібник 

Х. Робота щодо формування та збереження книжкових фондів 

1 Аналіз стану забезпечення ЗНЗ підручниками та посібниками РМК вересень, 

травень 

Басюк Н.О. інформація 

2 Складання Плану завозу підручників до ЗНЗ відповідно до 

Плану завозу управління освіти і науки Херсонської ОДА 

РМК в міру 

надходження 

Басюк Н.О. план  

3 Розподіл підручників по ЗНЗ згідно Плану завозу РМК за потребою Басюк Н.О. рознарядка  

4 Ведення сумарного, інвентарного обліку, надходження та 

вибуття підручників, посібників, художньої літератури 

РМК упродовж 

року 

Басюк Н.О. книги  

5 Складання звітів про підручники, які надійшли впродовж року РМК грудень-січень Басюк Н.О. звіти  

6 Проведення інвентаризації бібліотечного 

фонду підручників та бібліотечного фонду бібліотек ЗНЗ 

РМК травень – 

червень 

Басюк Н.О. відомості, 

акти 

7 Списання навчальної літератури, яка непридатна до 

використання 

РМК упродовж 

року 

Басюк Н.О. акти  

8 Складання таблиць про забезпеченість учнів  підручниками на 

наступний  навчальний рік (станом на 01.09 поточного року) 

РМК травень – 

червень 

Басюк Н.О. таблиці  

9 Оформлення передплати на періодичні видання РМК травень, лист. Басюк Н.О. бланки  

10 Технічне опрацювання періодичних видань (реєстрація, 

підшивка) 

РМК упродовж 

року 

Басюк Н.О. картки  

11 Методичний супровід ЗНЗ щодо роботи на репозитарії 

навчального контенту 

 

 

РМК лютий-

травень 

Басюк Н.О. КМД 
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ХІ. Фінансово-економічна діяльність 

1 Придбання навчально-методичної літератури РМК упродовж 

року 

Павлова О.В.  

2 Оформлення підписки на педагогічну періодичну пресу РМК упродовж 

року 

Басюк Н.О.  

3 Формування бюджетного запиту на 2018 рік РМК грудень Павлова О.В.  

 


