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На допомогу керівникові закладу 
 

  
  

ІІ  НН  ФФ  ОО  РР  ММ  АА  ЦЦ  ІІ  ЯЯ    
щщооддоо  ппллааннуувваанннняя  уу  22001188--22001199  ннааввччааллььннооммуу  ррооцціі  

 

Науково-методичний проект області: 

Освітні стратегії соціалізації  особистості  громадянського  суспільства. 

 У 2018-2019 навчальному році заклади освіти  міста будуть працювати                                  

на IV (коригуючому) етапі роботи над обласним науково-методичним 

проектом, мета якого на даному етапі: 

● аналіз та корекція накопиченого досвіду, визначення його основних ідей 

для широкого запровадження;  

● аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку 

соціальних компетенцій учнів та їх навчальних досягнень; 

● вивчення та експертна оцінка накопиченого досвіду. 

Очікувані позитивні результати на рівні регіональної системи освіти:  

- активізація творчої активності педагогічних кадрів, підвищення рівня 

психолого-педагогічної культури та фахової майстерності педагогів; 

- запровадження педагогічних стратегій та  інноваційних  навчально-

виховних технологій, спрямованих на розвиток соціальної компетентності 

учасників педагогічного процесу; 

-  підвищення якості освіти та виховання; 

- вдосконалення системи психолого-педагогічного супроводу розвитку 

особистості вихованців, що забезпечує максимально сприятливі умови для 

задоволення освітніх потреб, розвитку самосвідомості, самореалізації кожної 

дитини у творчому середовищі;  

- збільшення кількості випускників, що обрали професію, яка в найбільшій 

мірі відповідає їхнім здібностям та потребам суспільства, конкретного регіону 

тощо.  

Науково - методичний проект міста: 

  Запровадження гнучкої системи організації навчально-виховної 

роботи, спрямованої на розвиток соціальної компетентності та 

громадянської активності учасників педагогічного процесу.  

  Відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська 

школа», рекомендацій КЗВО «ДАНО» інформаційно-методичним центром 

визначено на 2018-2019 навчальний рік такі пріоритетні напрямки 

діяльності:  

*  удосконалення системи методичної роботи у закладах освіти; 

* забезпечення належних умов для підвищення професійної майстерності              

педагогів через курси підвищення кваліфікації, участь у різних формах 

методичного навчання, методичних та професійних заходах, атестацію 

педагогічних працівників; 



 2 

*  здійснення компетентнісного підходу у навчально-виховному процесі;  

       забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у                          

загальноосвітній простір, створення інклюзивного освітнього середовища; 

 * забезпечення нового освітнього середовища для учнів 1-х класів (методичне 

обгрунтування використання дидактичного обладнання, комп'ютерної техніки 

тощо); 

* забезпечення необхідних умов для проходження вчителями,  які будуть вести 

1-і класи у 2019 році, дистанційного навчаня; 

* методичний супровід впровадження оновлених програм для 5-9 класів 

закладів загальної середньої освіти; 

* посилення розвитку природничо-математичної та STEM-освіти у навчальних 

закладах міста; 

* здійснення належної  підготовки до участі у ріного рівня досліджень якості 

освіти, до проходження ДПА у формі ЗНО; 

*  впровадження системи моніторингових  досліджень освітнього процесу; 

*посилення та урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного 

виховання.  

              Відповідно  до Закону  України     «Про  освіту»,  Концепції  Нової 

української  школи, розпоряджень  Кабінету  Міністрів  України  №988-р від 

14.12.2016 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року», №903-р від 13.12.2017 «Про затвердження плану заходів  на  2017-

2029  роки  із  запровадження  Концепції  реалізації державної  політики  у 

сфері  реформування  загальної  середньої  освіти «Нова  українська  школа»,      

постанови  КМУ  від  21.02.2017  №87 «Про затвердження  Державного  

стандарту  початкової  освіти», інших нормативно-правових  актів  і 

розпорядчих  документів  з  1  вересня  2018 року  в  закладах  загальної 

середньої  освіти  стартує Нова  українська школа. 
 

          1 вересня 2018р. – День знань. 

          Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. 

          Завершується навчальний рік проведенням державної підсумкової 

атестації випускників початкової, основної  і старшої школи. Перелік предметів 

для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення 

Міністерством освіти і науки України затверджується додатково.   

   Упродовж  навчального  року  проводяться  канікули. Орієнтовні 

терміни канікул: 

         осінні- з 29.10.по 04.11.2018р.; 

         зимові – з 31.12. по 13.01.2018р.; 

         веснянні – з 25.03. по 07.04.2018р.; 

 

  31.08.2018р. - педагогічні ради в закладах освіти  міста. 
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          Відповідно до наказу МОН України від 07.06.2018р. №603 «Про 

проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» визначено  

номінації  Всеукраїнського  конкурсу  «Учитель  року - 2019»: 

- вчитель інклюзивного класу; 

  -  французька мова; 

  -  географія; 

  -  захист Вітчизни; 

  - основи здоров'я. 

  Реєстрація педагогічних працівників для участі в Конкурсі відбудеться з 

17.09.2018р. до 15.10.2018р. 

          Предметні олімпіади проводяться відповідно до Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади   з базових і спеціальних дисциплін, турніри, 

конкурси - захисти  науково-дослідницьких робіт та конкурси  фахової 

майстерності, затвердженого наказом МОН України від  22.09.2011р. № 1099: 

 І  етап (шкільний) – жовтень 2018. 

 ІІ етап (міський) – листопад - грудень 2018р. 

 ІІІ етап (обласний) – січень - лютий 2019р. 

 ІV етап (Всеукраїнський) – за графіком МОН України. 

 

Циклограма роботи управління освіти з керівниками шкіл 
І-й вівторок щомісяця - апаратна нарада при начальнику управління освіти 

з директорами шкіл; 

ІІ-й  вівторок через місяць - засідання колегії управління освіти . 

 

Тематичні вивчення питань: 
*Готовність освітніх закладів міста до нового навчального року та до 

роботи в осінньо-зимовий  період.                                                                                                                                                 

Серпень 2018р. 

*Контроль за використанням бланків документів суворої звітності у 

закладах загальної середньої освіти. 

Серпень 2018р. 

*Укомплектованість груп КДНЗ, 1-х, 10-х класів закладах загальної 

середньої освіти міста.                                                                                                                                                

Вересень 2018р.   

*Підсумки оздоровлення та відпочинку дітей у період літньої оздоровчої                   

кампанії  2018р. 

                                                                                                     Вересень 2018р.  

*Психолого-педагогічні умови організації навчання та утримання учнів у 

перших класах. 

Вересень 2018р.. 

*Щодо дотримання законодавства про загальну середню освіту у школах 

міста. 

                                                             Жовтень 2018р., квітень 2019р. 
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*Дотримання безпечних умов праці, аналіз виробничого й невиробничого 

травматизму в закладах освіти міста. 

Жовтень 2018 р. 

 

        *Організація харчування у закладах освіти міста. 

За графіком упродовж 2018-2019 н.р.. 

*Правильність підготовки замовлень на виготовлення документів про 

освіту випускникам 9-х та 11-х класів закладв загальної середньої освіти міста. 

Листопад 2018 р. 

*Хід реєстрації учасників пробного тестування. 

За графіком УЦОЯО. 

*Виконання Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування».  

               Щокварталу.  

*Забезпечення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей і 

підлітків  влітку в закладах освіти міста . 

                                                                                Квітень-травень 2019р.    

          *Моніторинг навчальних досягнень учнів за результатами ДПА, ЗНО з 

української мови, історії України, математики, англійської мови. 

                                                                                     Жовтень-листопад 2018р. 

*Організація психологічного супроводу навчально-виховного процесу в 

ДНЗ та ЗНЗ міста уформаті сучасних освітніх вимог.  

                                                                                                    Листопад 2018р.                                                                                                                         

 
Традиційні щорічні заходи: 

- День знань; 

- Місячник щодо дотримання законодавства про загальну середню освіту 

(жовтень, квітень); 

- Конкурс «Учитель  року – 2019»  (листопад-грудень); 

- І-ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

(жовтень-грудень);  

- ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (січень-

березень); 

- Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка (листопад – 

березень); 

- Обласний конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика (січень); 

- Конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» (грудень-травень);  

- Найкращий читач України (січень-березень);  

- Фестиваль дитячої творчості «Моє Придніпров’я» та «Повір у себе» 

(квітень-травень); 
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- Конкурс малюнків, літературних творів «Олімпійський рух: історія  та 

сьогодення» і конкурс вікторин «Знавець олімпійського спорту» серед 

учнівської молоді (січень); 

- Всеукраїнський конкурс на кращий інноваційний урок фізичної культури 

та урок фізичної культури з елементами футболу (березень); 

- Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я» (квітень); 

- Всесвітній день боротьби з туберкульозом - 24 березня; 

- Всесвітній день здоров’я - 7 квітня; 

- Всесвітній день без тютюну - 31 травня; 

- Всеукраїнська акція «Живи, книго!»; 

- Тиждень безпеки дитини  (листопад, травень); 

- Всеукраїнський тиждень права – грудень.; 

- Молодіжний квест до Дня Європи – травень;  

- Патріотичні заходи до Дня Перемоги – травень; 

- Акція «Молодь за здоров’я» (листопад); 

- Акція «16 днів протидії гендерному насильству» (грудень); 

- Атестація педагогічних працівників (жовтень-квітень); 

- Державна підсумкова атестація; 

- ЗНО-2019; 

- Надання методичних розробок до науково-методичної ради ДОІППО 

педагогів, що атестуються на присвоєння педагогічного звання «Вчитель-

методист» (жовтень-грудень); 

- Відзначення Міжнародних і вітчизняних свят, пов’язаних із вшануванням 

мови, ювілейних дат, історичними подіями, життям видатних осіб; 

- Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті» 

(жовтень); 

- Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» (березень). 

                                                         Обласні проекти 

                             * Електронна атестація педагогічних працівників 

                         * Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх» 

                         * Віртуальна майстерня Петриківського розпису 

                         * Міжнародний проект «Міксіке» 

 

               Експериментальна діяльність закладів освіти на рівні області 

 

          Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у 

навчально-виховний процес (науковий керівник: Висоцька О.Є., КЗВО 

«ДАНО»)                                                                                           

                                                                                        КЗ «СЗШ №9» (дир. О.О. Матвєєва)  
                                                                                                                                                                                                            

Розвиток аксіосфери особистості в сучасному навчальному закладі  на 

засадах традиційних духовних цінностей (науковий керівник:Рогова О.Г., 

КЗВО «ДАНО») 

                                                                    КЗ «СЗШ №4» (дир. С.І.Главацька) 
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Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти 

(науковий керівник: Бутурліна О.В., КЗВО «ДАНО»)  

                                                                      КЗ «НВК №1» (дир.Г.А.Годована)  
 

Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів 

наскрізного навчання(науковий керівник: Піщанська В.М., КЗВО «ДАНО») 

                                                                                          КЗ «СЗШ №2» (дир. Л.С.Мякотіна) 
 

         Розвиток громадянських компетентностей в Україні в умовах 

загальноосвітньої школи (науковий керівник: Романенко К.М., КЗВО 

«ДАНО») 

                                                                                      КЗ «СЗШ №6» (дир. І.В.Бондаренко) 
 

 

            У 2018-2019 н. р. передбачаються такі педагогічні заходи: 

 

засідання міських методичних об'єднань вчителів – предметників 

● Особливості організації освітнього процесу при вивченні базових дисциплін у 

2018-2019 навчальному році. 

                                                                                                Серпень 2018року 

● Інновації в освіті. Підведення підсумків міських, обласних заходів, 

презентація досвіду роботи вчителів, що атестуються у 2018-2019 навчальному 

році. 

                                                                                                   Січень 2019 року 

● Методичні рекомендації Міністества освіти і науки України щодо організації 

та проведення ДПА з базових дисциплін у 2018-2019 навчальному році. 

                                                                                               Березень 2019 року 

● Аналіз роботи ММО вителів за 2018-2019 навчальний рік. Планування роботи 

ММО на 2019-2020 навчальний рік. 

                                                                                   Квітень-травень 2019 року 

 

майстер-класи: 
  для вчителів математики 
«Міждисциплінарні веб-квести як засіб залучення учнів до STEM-освіти» 

                                      Годована Г.А., учитель-методист КЗ «НВК №1» 

   для вчителів української мови та літератури 
«Формування основних життєвих компетентностей учнів шляхом використання 

інноваційних технологій» 

                                                         Нагорна І.А., учитель-методист КЗ «НВК №1» 

  для вчителів англійської мови 
«Система вправ для формування навичок та вмінь іншомовного 
мовлення учнів 7, 8 класів»  
                                                             Кеніг Ю.В., учитель-методист КЗ «НВК №1» 
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  для вчителів хімії 

«Використання кількісних розрахунків при вивченні хімії як невід'ємної 

складової математичної компетентності» 

                                                   Собіщанська В.І., учитель-методист КЗ «СЗШ №2» 

 

  для вчителів початкових класів 

««Формування математичної компетентності при розв'язуваннні сюжетних 

задач». 

                                                              Швець Т.М.. вища категорія, КЗ «НВК №1» 

 «Формування компетентнісного підходу до вивчення природознавства в учнів 

початкової школи на уроках-екскурсіях» 

                                                Плужник О.В., вища категорія,  КЗ «СЗШ №9» 

  для вчителів історії  

«Дослідницький метод навчання при викладанні суспільствознавчих 

дисциплін» 

                                                                 Балак І.А., старший учитеь КЗ «СЗШ №9» 

 

  для вчителів трудового  навчання 

 «Розвиток творчого потенціалу учнів через впровадження проектно-

технологічної діяльності на уроках трудового навчання» 

                                                      Бондаренко В.М., вища категорія КЗ «СЗШ №9» 

 

семінари-практикуми: 
  для вчителів інформатики 

- Формування професійної компетентності учителів інформатики з 

інформаційних технологій із метою організації роботи з обдарованими учнями 

                                                                                              на базі КЗ «Ліцей» 

- Використання інтерактивних методів на уроках інформатики для розвитку 

всіх видів мислення та пізнавального інтересу учнів 

на базі КЗ «СЗШ №6» 

:Дацишина О.О., керівник ММО вчителів інформатики 

. 

  для вчителів фізичної культури 

- Індивідуально-диференційований підхід як важливий компонент фізичного 

виховання учнів 

                                                                                         на базі КЗ «СЗШ №6»            

- Методична підготовленість вчителя до уроку з фізичної культури: актуальні 

питання, орієнтири, поради 

                                                                                          на базі КЗ «НВК №1»     

Федоренко О.Ф., керівник ММО вчителів фізичної культури  
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для вчителів  курсу «Захист Вітчизни» 

- Впровадження ідей Нової української школи в практику роботи вчителів 

основ здоров’я 

                                                                                         на базі КЗ «СЗШ №4» 

- Використання тренінгових вправ та технологій на уроках основ здоров’я» 

                                                                                         на базі КЗ «НВК №2» 

                                     Сабітов В.О., керівник ММО вчителів фізичної культури  

 

           для заступників директорів з навчально-виховної роботи 

- Діяльність заступника директора з навчально-виховної роботи щодо розвитку 

та творчої реалізації результатів інноваційного пошуку педагогів закладу освіти 

на базі КЗ «НВК №1»  

 Відповідальна: Усенко Л.В., заступник директора з НВР 

- Мистецтво досягати успіху(методологія та ключі досягнення успіху, риси і 

якості успішної людини) 

на базі КЗ «СЗШ №6» 

    Відповідальна: Гоцелюк В.А., заступник директора з НВР    

 
 

 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційно-методичний центр 

управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради 
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Червень, 2018р. 


