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Доповідна записка 

про схвалення досвіду роботи методичного кабінету відділу освіти 

Новоукраїнської райдержадміністрації з проблеми «Науково-методичний 

супровід професійного розвитку педагогів району в умовах модернізації 

освітнього простору» 
 

Досвід роботи методичного кабінету відділу освіти Новоукраїнської 
райдержадміністрації з проблеми «Науково-методичний супровід професійного 
розвитку педагогів району в умовах освітнього простору» вивчено і узагальнено 
центром координації діяльності методичних кабінетів, центрів та методичної 
роботи з педагогічними кадрами протягом 2011-2012 років. 

Даний досвід в умовах інноваційного розвитку освіти є актуальним і 
перспективним, демонструє системну практичну діяльність методичної служби 
щодо здійснення науково-методичного супроводу професійного розвитку 

педагогів району з урахуванням вимог сучасного інформаційного 
середовища та перспектив професійної самореалізації педагогічних працівників. 

Продуктивність досвіду визначається ефективністю управлінської 
діяльності завідувача методичного кабінету Н.Г. Каєнко та обраної моделі 
організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в регіоні. 

 

Провідні ідеї досвіду 
1. Системно-цільовий підхід до планування роботи методичного кабінету 

на принципах гуманізації, всебічності змісту науково-методичної роботи, 
науковості, творчості, динамізму, гнучкості, наступності та практичної 
спрямованості. 

2. Створення цілісної інтегрованої системи науково-методичної роботи, яка 
ґрунтується на диференційованому, особистісно орієнтованому підході і 
спрямована на розвиток професійної компетентності, стимулювання самоосвіти 
та творчих пошуків кожного педагога. 

3. Управління процесом неперервного професійного розвитку 
педагогічного працівника забезпечує реалізацію  завдань розвитку освіти регіону, 
обумовлює модернізацію моделі методичної служби з метою підвищення 
професійної майстерності, творчого зростання та формування компетентного 
вчителя. 

5. Науково-методичне забезпечення удосконалення професійної 
майстерності педагогічних працівників у міжкурсовий період з урахуванням 
рівня їх компетентності та наявного досвіду.  

6. Трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-
методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та 
експериментальна  робота. 

7. Інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних 
працівників. 

8. Створення ефективної системи удосконалення управлінської діяльності 
керівників навчальних закладів у міжкурсовий період.  

9. Створення інформаційно-аналітичної системи управління методичною 
роботою, яка містить: 
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 вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-
виховної роботи педпрацівників відповідно до Державних освітніх та освітньо-
кваліфікаційних стандартів; 

 проведення моніторингів рівня професійної компетентності педагогічних 
працівників, стану викладання навчальних предметів, результатів навчальної 
діяльності учнів; 

 участь у ліцензуванні навчальних закладів міста; 
 підготовку та розгляд питань стану навчально-виховної та методичної 

роботи на засіданнях колегії управління освіти, методичної ради центру та 
нарадах керівників навчальних закладів. 

Підтвердженням ефективної цілеспрямованої діяльності методичного 
кабінету є такі факти: 

 У 2011 році колектив Новоукраїнського РМК занесений на районну 
Дошку пошани. 

 На базі Новоукраїнського РМК щороку проводяться обласні методичні 
заходи з різними категоріями педагогічних працівників, педагогічна практика для 
слухачів курсів підвищення кваліфікації на базі КЗ «КОІППО імені Василя 
Сухомлинського». 

 Колектив Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 – 
переможець конкурсу світлин «Я та моє улюблене видання» проведеного 
видавництвом «Шкільний світ» (2012). 

 Н.І. Ратушна, директор районного центру дитячої та юнацької творчості 
«ЗОРІТ» – переможець Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 
навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Директор районного 
позашкільного навчального закладу» та Всеукраїнського заочного конкурсу 
візитівок таборів загальноосвітніх та позашкільних закладів (2012). 

 Л.В. Талашкевич, учитель Новоукраїнської загальноосвітньої школи       
І-ІІІ ступенів № 8 здобула гранд проекту волонтера Корпусу Миру. 

  Л.А.Савчук, педагог-організатор Новоукраїнської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6, лауреат конкурсу «Кращий виховний захід сезону» 
проведеного газетою «Позакласний час». 

 Протягом 2011/2012 навчального року 37 педагогів стали авторами 60 
публікацій в обласних та всеукраїнських виданнях. 

 За підсумками 2011/2012 навчального року:  
- 18 учнів стали переможцями обласних олімпіад з базових дисциплін; 
- 1 учень – переможець обласного етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН; 
- 2010 учнів здобули перемогу в творчих конкурсах. 
З метою апробації даного досвіду на базі методичного кабінету проведений 

обласний семінар завідувачів, директорів районних (міських) методичних 
кабінетів, центрів з проблеми «Організаційно-координаційні засади управління 
науково-методичною роботою в районі».  

Досвід їх роботи презентувався в рамках обласних семінарів-практикумів, 
науково-практичних конференцій.  

Досвід схвалено науково-методичною радою КЗ «КОІППО імені Василя 
Сухомлинського» та рекомендовано для творчого використання в практичній 
діяльності методичних служб. 
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Вступ 

Зробити творчу думку і творчу 

працю могутнім засобом формування 

нової людини – в цьому полягає суть 

педагогічної майстерності. 

В.О. Сухомлинський 

 

У сучасних умовах реалізації Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на 2012-2021 роки, яка визначає основні напрями, пріоритети, завдання 

державної політики в галузі освіти, кадрову і соціальну політику, спрямовану на 

підвищення якості й конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних 

завдань, що стоять перед національною системою освіти в нових економічних і 

соціокультурних умовах, її інтеграцію в європейський і світовий освітній простір, 

важливого значення набуває діяльність методичних служб. 

Проблема підвищення якості професійної компетентності працівників 

освіти зумовлена зростанням вимог до рівня їх професійної майстерності. 

Особливу роль у здійсненні реформ в освіті відіграє вдосконалення науково-

методичної роботи шляхом формування інноваційного освітнього середовища, 

реалізації особистісно орієнтованого, індивідуального та диференційованого 

підходу до підвищення їхньої професійної компетентності. 

Школа сьогодні відчуває потребу у вчителеві, який постійно прагне до 

творчого пошуку, має навички дослідної, експериментальної діяльності, 

вивчення, узагальнення, впровадження педагогічного досвіду, високий рівень 

інформаційної культури, вміє інтерпретувати новий зміст освіти в методику 

навчання і виховання, здійснювати аналіз результатів професійної діяльності як 

своєї власної, так і педагогічного та учнівського колективів.  

Пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання педагогічних 

працівників, розвиток педагогічної майстерності, формування навичок науково-

дослідницької роботи – пріоритетні завдання методичних служб різних рівнів. 

Методичний кабінет відділу освіти Новоукраїнської райдержадміністрації 

(завідувач Н.Г Каєнко) здійснює в системі науково-методичний супровід 

забезпечення вільного доступу до якісної освіти, розвитку професійної 

компетентності кожного педагога, формування в нього вмінь не лише сприймати 

інновації, а й творчо їх реалізовувати в практичній діяльності.  

Нині методичний кабінет – це установа, яка: 

 здійснює свою діяльність на основі нормативно-правової бази; 

 має сучасну систему науково-методичної роботи з високим рівнем 

ефективності; 

 є центром інноваційних ідей та організатором їх реалізації, 

самоосвітньої роботи педагогів; 

 має професійно підготовлений творчий колектив, якому притаманна 

технологічна компетентність та сформованість інноваційної культури; 

 є центром координації та моніторингу за такими напрямками: 

управлінський, педагогічний, психологічний. 
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Найважливішими напрямками, які окреслив у своїй діяльності районний 

методичний кабінет у роботі з педагогічними кадрами, є: 

- науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної 

середньої освіти в умовах упровадження нових державних стандартів; 

- трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-

методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та 

експериментальна робота; 

- вивчення, впровадження, узагальнення, поширення педагогічного досвіду; 

- системний моніторинг змісту, форм і методів освіти, її якості та 

результативності; 

- створення оптимальної системи інформаційного забезпечення та 

інформаційно-аналітичного обслуговування навчально-виховного процесу та 

управління ним; 

- консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку 

освіти, організації навчально-виховного процесу, впровадження досягнень 

психолого-педагогічних наук; 

- проектування педагогічного простору навчальних закладів. 

Складовими інноваційної діяльності методичної служби є: 

- наукова ідея; 

- наукові пошуки; 

- оформлення пошуків та експериментальних досліджень в інноваційний 

продукт (технології, методики та рекомендації, програми, статті, моделі, макети, 

зразки тощо); 

- планування інноваційної діяльності щодо впровадження новітнього 

продукту: інформаційний аналіз потреб, запитів, пошукові дослідження, 

апробація та впровадження інноваційних технологій, моделей, методичних 

розробок. 

 

 

Лідер професійного розвитку 

 

Майстерність колективу – це 

педагогічні ідеї, але ідеї без 

конкретних справ перетворюються у 

пустоцвіт.  

В.О. Сухомлинський 

 

Ефективність методичної роботи залежить від багатьох факторів, та 

найважливіші серед них – професійна компетентність, організаторський талант, 

загострене відчуття нового, високий творчий потенціал завідувача – головного 

організатора і координатора науково-методичної роботи в регіоні. 

Ці якості притаманні Н.Г. Каєнко. Вона має значний досвід управлінської 

діяльності. Вміє формувати колектив; працювати в команді, ефективно 

використовуючи колективну мудрість й індивідуальну творчість членів своєї 

команди, співпрацюючи з кожним на основі партнерства, взаєморозуміння, 

взаємоповаги і взаємопідтримки. 
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Визначальним у діяльності  завідувача є постійна турбота про зростання 

іміджу РМК, утвердження авторитету кожного працівника. 

Прагнучи до вдосконалення методичної роботи і посилення її впливу на 

ріст творчого потенціалу кожного вчителя, Наталія Георгіївна ефективно 

впроваджує розроблені «Секрети успіху від Новоукраїнського РМК» (додаток 1). 

Компетентність, професіоналізм методистів, на її думку, є найважливішою 

умовою їх успішної діяльності, творчого підходу до реалізації модернізованих 

методичних функцій. 

Кожен методист, вважає вона, має бути фасилітатором, тобто створювати 

умови для особистісного розвитку педагога в системі післядипломної 

педагогічної освіти, володіти змістом сучасної освіти і тенденціями змін в 

освітньому просторі та методологією організації роботи педагогічних кадрів у 

міжкурсовий період, проводити експертне оцінювання творчих знахідок вчителів, 

моделювати педагогічний досвід і узагальнювати одержані результати; 

розробляти методичні рекомендації. 

А тому Н.Г. Каєнко значну увагу приділяє організації навчання методистів: 

проведенню методичних оперативних нарад, семінарських занять, практикумів, 

стимулюванню їх самоосвіти. 

Підвищення кваліфікації методичних працівників здійснюється через: 

- проходження курсової підготовки на базі КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» (розроблений перспективний план проходження курсів 

підвищення кваліфікації на 2010-2015 роки); 

- участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях, педагогічних 

читаннях, семінарах-тренінгах; 

- участь керівників та педагогічних працівників у семінарах-тренінгах 

видавництва «Шкільний світ» (тренери Л. Галіцина, М. Голубенко); 

- участь в обласних постійно діючих семінарах, науково-практичних 

конференціях, педагогічних читаннях. 

З метою підвищення ефективності діяльності РМК, керівництва і 

координації діяльності методистів запроваджені наради при завідувачу 

методичного кабінету. Основними завданнями яких є: визначення конкретної 

програми дій, акцентування уваги педагогічних працівників на розв’язанні певної 

проблеми, попередження можливих помилок, виправлення допущених 

прорахунків тощо. 

Тематика нарад при завідувачу районного методичного кабінету (додаток 

2). 
Підвищити якість навчання методистів допомагає запровадження «методів 

аналізу»: аналіз документів (планів роботи, концепцій розвитку нормативно-

законодавчих документів, посадових обов'язків); аналіз компетентності 

персоналу, аналіз результатів атестації, методів оцінювання. 

У системі навчання методистів перевага надається діалоговим 

інтерактивним методам, упровадженню розвиваючих, особистісно орієнтованих 

технологій.  Додаток 3 вміщує план-графік проведення навчання методистів. 

Завідувач РМК Н.Г. Каєнко постійно здійснює контроль за діяльністю 

методистів через проведення експертної оцінки «Самоаналіз діяльності та 

результативність проведення методичних заходів», анкетування керівників 
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навчальних закладів, голів методичних формувань «Ефективність методичної 

роботи з педагогічними кадрами», «Вивчення результативності курсової 

підготовки». 

Кожен методичний працівник поглиблено досліджує індивідуальну 

науково-методичну проблему. 

Для забезпечення моніторингу професійної діяльності методистів РМК, 

урахування досягнень, своєчасної фіксації реальних змін і зростання професійної 

майстерності розроблено «портфоліо методиста» (додаток 4). Важливим 

напрямком діяльності методичного кабінету (центру) є створення ефективної 

системи навчання методичного активу, побудованої на принципах комплексності, 

систематичності, безперервності, наступності, практичної спрямованості. 

Продумана система навчання методичного активу, чіткі настанови 

керівникам методичних формувань, практичний показ ефективних форм і методів 

роботи, широкий обмін досвідом – все приносить користь, дає поштовх до 

активізації методичної роботи в районній і шкільній ланках.  

Орієнтовні плани проведення занять (додаток 5). 

Зміст своєї діяльності РМК планує та організовує на діагностичній, 

прогностичній, моделюючій основі. Зразки діагностичних анкет (додаток 5). 

Методична служба гнучко реагує на зміни, що відбуваються в освітній 

системі району, здійснює системний моніторинг якісного і кількісного складу 

педагогічних і керівних кадрів. Щороку районним методичним кабінетом 

проводиться діагностування педагогічних працівників. Одержання достовірної 

аналітичної інформації, необхідної для моделювання науково-методичної роботи 

як системи, її корекції та оцінювання, досягається за допомогою сучасних 

діагностичних технологій.  

Діагностичний підхід дозволяє вирішувати в єдності як організацію самої 

науково-методичної системи, так і організацію у цій системі процесу навчання 

педагогічних працівників з метою їх творчого професійного зростання у 

міжкурсовий період. На основі узагальнених матеріалів визначаються напрямки, 

форми методичної роботи, тематика засідань методичних формувань. 

Діагностування допомагає ефективно оцінювати рівень професійної 

підготовленості та прогнозувати динаміку особистого професійного розвитку 

кожного із освітян у системі науково-методичної роботи. Усвідомлення 

результатів андрагогічного діагностування створює передумови для критичного 

осмислення і оцінювання особистого професійного досвіду, що у свою чергу стає 

провідною умовою професійного розвитку педагогічних працівників. 

З метою координування методичної роботи запроваджені щомісячні плани 

роботи РМК, які надходять до кожного навчального закладу. У методичному 

кабінеті наявні візитні картки навчальних закладів, які дають можливість 

ознайомитись з річним планом роботи ЗНЗ, концепцією розвитку навчального 

закладу, наказом «Про організацію методичної роботи», розкладом занять, 

режимом роботи школи. 

На початку навчального року методичний кабінет направляє в школи план-

сітку проведення районних методичних заходів, циклограми методичної роботи з 

кожною категорією педагогічних працівників, план-графік виїздів методистів у 

заклади освіти, графік проведення методичних днів. 
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З метою підвищення результативності науково-методичної роботи, 

ефективності вдосконалення професійної майстерності, розвитку творчості 

педагогів РМК основну увагу зосередив на реалізації науково-методичної 

проблеми «Науково-методичне забезпечення педагогічних працівників. 

Формування творчого освітнього середовища для забезпечення розвитку 

обдарувань дитини».  

Ефективне, результативне дослідження науково-методичної проблеми  

забезпечується через диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу, 

опору в навчанні на професійний досвід педагогів, рейтингову систему 

оцінювання, модульний підхід до навчання, побудову навчального процесу 

дорослих не за предметним принципом, а на основі життєвої (професійної, 

виробничої) проблеми тощо. 

Сучасному суспільству потрібний управлінець нової генерації, який 

досконало володіє теорією соціального управління, специфікою керівного 

процесу, психологією управління, педагогічним менеджментом, педагогічними та 

інформаційними технологіями, вміє спрямувати ввірений йому колектив на 

здійснення науково-дослідної та експериментальної роботи щодо впровадження 

педагогічних інновацій. Тож у центрі уваги РМК стоїть питання удосконалення 

управлінської діяльності керівників навчальних закладів.  

Підвищити ефективність безперервного навчання керівників навчальних 

закладів допомогає створена структура взаємодії освітніх установ району: 

• Відділ освіти визначає мету, завдання розвитку освіти району, аналізує 

систему освітньої діяльності закладів району. 

• Районний методичний кабінет координує діяльність суб'єктів науково-

методичного середовища регіону; 

• Опорні школи здійснюють науково-методичне забезпечення 

трансформування нових педагогічних ідей, інноваційних технологій, 

перспективного педагогічного досвіду в практику роботи освітян району. 

 Враховуючи результати діагностичного опитування та побажання 

керівників навчальних закладів, функціонують: 

-  навчально-методичний семінар для директорів закладів освіти з 

проблеми «Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності в 

умовах освітніх змін» (керівник Н.Г Каєнко); 

- постійно діючий семінар для заступників директорів шкіл з навчально-

методичної роботи з проблеми «Модернізація змісту, форм методичної роботи. 

Підготовка вчителя до впровадження новітніх технологій в навчально-виховний 

процес» (керівник Н.Г Каєнко); 

- школа молодого управлінця з проблеми «Створення системи управління 

закладом освіти» (керівник Н.Г Каєнко); 

- консультативний пункт для керівників закладів освіти з проблеми 

«Актуальні питання організації управлінської діяльності керівника закладу 

освіти» (керівник Н.Г Каєнко); 

- школа резерву керівних кадрів «Перспектива» з проблеми «Підготовка 

керівних кадрів, потенційно здатних до управлінської діяльності у закладах 

освіти» (керівник Т.Г. Стратонова). 
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Новопризначені, молоді керівники проходять стажування на базі опорних  

загальноосвітніх шкіл району, знайомляться з досвідом кращих директорів та їх 

заступників.  

Тематика засідань методичного семінару містила в собі опрацювання таких 

проблем: «Управління системою методичної роботи в школі», «Управлінське  

рішення – ключ до успіху. Наказ як управлінське рішення», «Теорія і практика 

управління сучасною школою», «Ділова документація у школі. Дотримання 

вимог». 

На засіданнях постійно діючого семінару заступників директорів 

розглядалися актуальні питання організації навчально-виховного процесу та 

піднесення результативності методичної діяльності, творчого рівня педагогів. 

Ґрунтовно опрацьовуються такі теми: «Педагогічна рада: зміст роботи, форми, 

вимоги до проведення», «Контрольно-аналітична діяльність заступника 

директора», «Діловодство у закладах освіти – дотримання вимог». 

Особлива увага приділяється управлінню процесом науково-методичного 

супроводу виконання регіональних освітніх програм. 

В умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, 

Державного стандарту базової і повної загальної освіти особлива увага 

звертається на підготовку керівників навчальних закладів до виконання 

стратегічних завдань управління школою: модернізації освітнього середовища 

закладу освіти у зв’язку із запровадженням оновлених стандартів; організації 

методичної та дидактичної підготовки вчителів щодо впровадження нових 

Державних стандартів; удосконалення структури й організації навчально-

виховного процесу; розроблення моделей концепцій виховної роботи, класу, 

закладу освіти. 

Значну увагу методичний кабінет приділяє навчанню новопризначених 

керівників шкіл, підготовці кадрового резерву. У ході занять розглядаються 

питання як теоретичного змісту, так і проводяться практикуми управління. 

Ефективною формою роботи є «майстер-класи» досвідчених керівників.  

Зразок плану роботи (додаток 6). 

Широко застосовуються в системі підготовки керівників тренінгові заняття. 

Завідувач РМК Н.Г. Каєнко ініціювала проведення семінарів-тренінгів «Механізм 

творчості» та «Управлінська культура» видавництвом «Шкільний світ» на базі 

району (додаток 7). 

Про результативність навчання керівників навчальних закладів у 

міжкурсовий період свідчать результати анкетного опитування: 100 % 

респондентів зазначили, що методичні заходи проводилися на високому рівні.  

Такий підхід у методичній роботі з керівниками загальноосвітніх 

навчальних закладів сприяє якісному підвищенню рівня їхньої управлінської 

майстерності. 
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Методичний супровід педагогів  

в умовах формування інноваційного освітнього простору регіону. 

 

Педагогічна діяльність, яка є 

сплавом науки і мистецтва,   

за своїми компонентами завжди 

передбачає творчість. 

В Сухомлинський 

Реалізація компетентнісного підходу в системі підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників зумовила перегляд акцентів як у змісті, так і у формах 

навчання, що спрямовані на вдосконалення педагогічної майстерності. 

Рівень професійної майстерності вчителя, керівника школи зумовлюється їх 

здатністю до творчо-пошукової роботи, ставленням до самоосвіти і саморозвитку, 

відкритістю до інновацій. В регіоні розроблена та успішно реалізується 

багаторівнева циклічна система неперервної освіти педагогічних працівників. 

У змісті роботи районних методичних об’єднань, шкіл фахового росту і 

професійної майстерності, лабораторій, творчих груп переважають проблеми 

впровадження досягнень сучасної педагогічної науки і практики, інноваційних 

технологій навчання і виховання. 

Зокрема, методичні об’єднання досліджували проблеми: 

«Реалізація проектно-технологічної діяльності на уроках», (РМО вчителів 

трудового навчання); 

«Впровадження в практику елементів новітніх технологій навчання» (РМО 

вчителів історії та основ правознавства); 

«Творче використання особистісно орієнтованих технологій, інтерактивних 

методів навчання» (РМО вчителів образотворчого мистецтва) та ін. 

У спрямуванні творчих пошуків педагогів щодо вивчення і впровадження 

досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного досвіду у навчально-

виховний процес особлива увага приділяється творчим групам, які забезпечують 

розвиток творчої активності педагогічних кадрів, сприяють розвитку сучасного 

стилю педагогічного мислення, формуванню в них умінь самоаналізу, 

самовираження, самоствердження та саморозвитку власної професійної 

діяльності.  

Протягом трьох останніх років ефективно і результативно працювали 

творчі групи вчителів української мови та літератури, світової літератури, 

початкових класів, працівників дошкільних навчальних закладів.  

Серед нетрадиційних форм організації науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами широко запроваджуються інноваційні технології: 

• технології педагогічного моделювання; 

•проектні технології; 

• технології розв΄язання професійних задач стосовно конкретних ситуацій, 

перевірки правильності та ефективності розв΄язання і внесення необхідних 

корективів; 

• технології проблемного навчання; 

• технології, які розвивають рефлексивні дії; 

• технології з розвитку нової культури; 
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• діагностичні технології; 

• мультимедійні технології. 

Прикладами методичних проектів є: «Методичний родовід. Із історії 

створення районного методичного кабінету», «Секрети успіху від районного 

методичного кабінету». 

Використання у навчальному  процесі  педагогічного моделювання, 

дозволяє забезпечити більш високий рівень навчально-пошукової діяльності 

педагогічних працівників у системі НМР. 

Найбільшої популярності набули ділові ігри, які проводились у 

різноманітних формах, таких, як прес-конференція, круглий стіл, проблемний 

семінар тощо.  

Основним джерелом для вибору тем ділових ігор є найбільш актуальні 

проблеми професійної діяльності педагогів у світлі сучасних вимог та типові 

труднощі, що ускладнюють їх діяльність. 

У структурі методичної роботи поряд із традиційними формами все більше 

утверджуються і нові: проблемні лабораторії, творчі групи, школи педагогічної 

майстерності, клуби творчої педагогіки та ін. 

Прослідковується результативність науково-методичної роботи з розвитку 

інформаційної культури та ІКТ-компетентності педагогічних кадрів.  

Активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

управлінську, науково-методичну діяльність, навчально-виховний процес 

забезпечує вільний доступ педагогічних працівників району до активного 

використання ними сучасних інформаційних технологій.  

Як інформаційний центр, РМК здійснює: 

 оперативне інформаційне забезпечення освітньої діяльності 

навчальних закладів району; 

 довідково-бібліографічне забезпечення навчально-виховного процесу 

та консультування педагогічних працівників закладів освіти району; 

 формування фонду наукової, методичної і навчальної літератури та 

періодичної педагогічної преси бібліотеки районного методичного кабінету; 

 методичне забезпечення діяльності шкільних бібліотек та 

координацію їх роботи щодо забезпечення закладів освіти підручниками, 

навчально-методичною літературою, навчальними програмами; 

 випуск і розповсюдження інформаційно-методичних вісників; 

 формування замовлень на видання підручників, навчально-

методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних 

програм та забезпечення ними закладів освіти району; 

 підготовку картотек та банків педагогічної інформації; 

 інформаційне забезпечення районних педагогічних конференцій, 

семінарів, круглих столів, нарад педагогічних та керівних працівників закладів 

освіти району. 

Сайт методичного кабінету створює необмежене інформаційне поле, як для 

працівників РМК, так і для користувачів. У методичному кабінеті сформовано 

електронний інформаційний банк педагогічних інновацій, методичних 

рекомендацій. Також є банк даних, що містить: 

 мережу освітніх установ; 
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 аналіз якісного і кількісного складу працівників РМК; 

 аналіз якісного і кількісного складу керівних та педагогічних кадрів; 

 дані про кількість дітей у закладах; 

 дані про обдарованих дітей; 

 картотеку педагогічного досвіду; 

 дані про заклади, які впроваджують інноваційні технології; 

 плани-графіки курсової підготовки, атестації педагогічних працівників; 

 дані про науково-методичні теми (проблеми) шкіл району; 

 планування РМК (річне, квартальне, місячне, тижневе). 

РМК здійснює на високому рівні організаційно-методичне забезпечення 

апробації навчальної літератури, підручників: визначена опорна школа, щороку 

готується проект наказу «Про апробацію навчальної літератури», проводяться 

тематичні консультації для вчителів, які здійснюють апробацію підручників, 

епізодично вивчається результативність здійснення апробації підручників, 

готуються узагальнені матеріали з апробації підручників, електронних засобів 

навчання. 

Поінформованості вчителів про досягнення психолого-педагогічної науки, 

ППД сприяє участь керівників ЗНЗ, членів методичного активу, вчителів у 

Всеукраїнських, обласних науково-практичних конференціях, семінарах, 

тренінгах, конкурсах, зокрема: 

С.М. Хівренко – учасник семінару-тренінгу з питань профілактики 

тютюнопаління та вживання алкоголю серед молоді «PROMHEAL» за підтримки 

Європейської комісії; 

О.А. Усач брала участь у семінарах-тренінгах, які були організовані 

видавництвом «Шкільний світ», пройшла стажування в США з теми «Екологічна 

освіта молоді» за програмою громадських зв’язків; 

Г.А Шилова, О.І. Таровик – учасники навчального заняття для тренерів у 

рамках програми «Безпека дітей в Інтернеті»; 

С.О. Луговська – учасник Всеукраїнського семінару-тренінгу партнерських 

організацій в межах проекту молодіжного розвитку при Корпусі Миру; 

Л.В., Талашкевич, перемігши у програмі педагогічної майстерності та 

досліджень учителів, проходила шеститижневе стажування у США. 

У методичному кабінеті склалась система постійного консультування 

педагогічних працівників регіону. Організовані консультативні пункти з 

питань: «Створення системи управління закладом освіти», «Документування 

діяльності закладу освіти», «Упровадження нових державних стандартів у 

практику роботи закладів освіти», «Викладання навчальних предметів за 

новими навчальними програмами», «Організація навчання дітей із особливими 

освітніми потребами».  

З метою розвитку творчого потенціалу педагогів щороку проводяться 

методична декада «Моє покликання – учитель» і панорама досвіду вчителів, які 

атестуються на встановлення (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії та 

педагогічних звань «старший учитель», «учитель-методист» (наказ начальника 

відділу освіти районної державної адміністрації від 8 жовтня 2010 року № 421). 
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Найважливішим напрямком діяльності РМК є науково-методичне 

забезпечення трансформування педагогічних ідей, інноваційних технологій, 

педагогічного досвіду в практику роботи освітян району. 

Вивчення педагогічного досвіду методисти розглядають як дослідницьку 

діяльність, що потребує спостереження педагогічного процесу, наукового 

осмислення проблеми досвіду, аналізу й порівняння результатів.  

Науково-методична робота в опорних школах району являє собою цілісну 

систему, яка, ґрунтуючись на досягненнях науки і перспективному педагогічному 

досвіді, забезпечує неперервний інноваційний розвиток опорного закладу, його 

творчого потенціалу, формування професійної компетентності вчителів. 

Наказом відділу освіти визначено 14 опорних навчальних закладів, які 

працюють над такими актуальними проблемами:  

«Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників у процесі 

атестації» (Новоукраїнська ЗШ І-ІІІ ступенів № 4); 

«Науково-методичне забезпечення зростання педагогічних працівників. 

Формування творчого педагогічного середовища для розвитку здібностей і 

обдарувань дитини» (Новоукраїнська гімназія № 7); 

«Піднесення ефективності управлінської діяльності на основі творчого 

впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, перспективного досвіду в 

умовах функціонування школи-родини» (Глодоська ЗШ І-ІІІ ступенів); 

«Розвиток життєвих навичок учнів у процесі викладання навчальних 

дисциплін «Основи здоров’я», «Основи безпеки життєдіяльності», «Сучасні 

форми  і  методи  апробації  навчальної  літератури»    (Новоукраїнська    ЗШ       

І-ІІІ ступенів № 3). 

Основними напрямками їх діяльності є: 

 практичний показ оптимальних підходів, форм та методів реалізації 

визначених проблемних питань; 

 інформація про нові теоретичні матеріали та нормативні документи; 

 конструювання особистого досвіду на основі узагальнення способів 

розв’язання педагогічних проблем; 

 презентація і поширення перспективного педагогічного досвіду. 

Творчий потенціал майстрів педагогічної праці, опорних шкіл РМК 

ефективно використовує при визначенні структури, змісту і форм методичної 

роботи з педагогічними кадрами. 

На базі кожного опорного закладу створені й успішно функціонують 

районні постійно діючі методичні формування (творчі групи, лабораторії, школи 

професійної адаптації, педагогічної майстерності, перспективного досвіду, 

майстер-класи) та проводяться епізодичні методичні заходи для різних категорій 

педагогічних працівників. 

Ефективною формою передачі педагогічного досвіду є майстер-класи. Їх 

проводять педагоги-професіонали, переможці конкурсів, які володіють 

інноваційним досвідом роботи, індивідуальним стилем педагогічної діяльності, 

досягли високих результатів у навчанні, розвитку, вихованні учнів. 

Популяризація досвіду роботи освітян району здійснюється на сторінках 

районного тижневика «Новоукраїнські новини», обласної газети «Освітянське 

слово» та всеукраїнських фахових видань. 
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Одним із провідних аспектів діяльності методичного кабінету є робота з 

молодими вчителями.  

На відповідному рівні працює школа молодого вчителя «Становлення», 

слухачами якої є вчителі-початківці. 

Школа працює над проблемою «Становлення особистості вчителя – основа 

розвитку освіти», її заняття зорієнтовані на здобуття практичних навичок; уміння 

застосовувати теоретичні знання, набуті у ВНЗ; засвоєння різних методів 

навчання, вивчення перспективного досвіду; використання сучасних засобів 

навчання; впровадження нетрадиційних форм і методів навчання і виховання. 

Заняття школи проходять на базі Новоукраїнських ЗШ І-ІІІ ступенів № 6,8,4, 

гімназії №7. 

Цікаво пройшли практикуми: «Основна документація вчителя, класного 

керівника», «Як вести класний журнал?», «Оцінювання навчальних досягнень 

учнів: поточне та тематичне оцінювання». Відбувся круглий стіл «Сучасний 

педагог. Який він?». Щороку в освітніх закладах проходить тиждень молодого 

вчителя. 

Традиційним став районний конкурс молодого вчителя «Шанс».  

З метою підготовки педагогічних кадрів до впровадження нових Державних 

стандартів освіти, формування готовності до творчого пошуку, здатності 

самостійно засвоювати нові знання й уміння, районним методичним кабінетом: 

  розроблені заходи з підготовки педагогічних працівників до 

впровадження Державних стандартів; 

  розміщені на сайті нормативні та інструктивно-методичні матеріали; 

  створені консультативні пункти «Нові стандарти – нова школа»; 

  протягом березня-травня 2013 року проводився моніторинг кадрового 

забезпечення загальноосвітніх шкіл учителями інформатики, іноземної мови, які 

викладатимуть у 2, 5 класах; 

  проведені інструктивно-методичні наради для вчителів-предметників, які 

будуть викладати у 5-х класах за новими навчальними програмами; 

  розроблені методичні рекомендації, бюлетень «Бібліографічний компас», 

каталоги корисних посилань на інтернет-ресурси, які висвітлюють досвід 

упровадження Державного стандарту; 

  у травні 2012 року проведені районні навчальні семінари для вчителів, які 

викладатимуть у перших класах, за участю викладачів кафедри дошкільної та 

початкової освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». Під час семінарів 

детально проаналізовані новий Державний стандарт початкової загальної освіти, 

нові програми та дано короткий коментар щодо нових підручників; 

  у рамках серпневих нарад педагогічних працівників 2012 року проведено 

обговорення Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти; 

  проводиться відповідна робота щодо вивчення стану готовності 

навчальних закладів до впровадження нових стандартів. 

РМК здійснює інформаційно-аналітичне управління методичною роботою 

через: 

  тематичні вивчення стану методичної роботи школи, рівня освітньо-

кваліфікаційного забезпечення навчально-виховної роботи педагогічних 
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працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних 

стандартів; 

 критеріальне оцінювання ефективності організації методичної роботи 

школи, участі педагогічних працівників у методичній роботі (у додатку наведені 

орієнтовні критерії оптимального функціонування методичної роботи); 

 проведення моніторингів рівня професійної компетентності педагогічних 

працівників, стану викладання навчальних предметів, результатів навчальної 

діяльності учнів.  

Зокрема, у 2012/2013 навчальному році проведені моніторингові 

дослідження: стану профільного навчання в закладах освіти району, стану й 

розвитку системи освіти дітей дошкільного віку, адаптації молодого вчителя до 

роботи в школі. 

Результати досліджень розглянуті на колегіях, нарадах керівників 

навчальних закладів, засіданнях районних методичних об’єднань. Ведеться книга 

обліку виїздів методистів у навчальні заклади. 

З метою підвищення результативності методичної роботи в регіоні на 

засідання колегії відділу освіти виносяться питання: 

  Про стан методичної роботи з педагогічними кадрами у навчальних 

закладах. 

  Про організацію роботи педагогічних колективів з обдарованою молоддю. 

  Про інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи у 

загальноосвітніх школах. 

  Про результативність та дієвість методичної роботи з педагогічними 

кадрами в навчальних закладах. 

  Про підсумки роботи над науково-методичною проблемою 

«Удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення 

ефективності науково-методичної роботи». 

  Про результативність дослідницької роботи на базі Петрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

Колегіальним органом управління є рада районного методичного кабінету. 

На засіданнях ради РМК розглядались актуальні питання модернізації 

освіти, піднесення результативності методичної роботи з педагогічними кадрами 

в умовах упровадження нових державних стандартів. План роботи науково-

методичної ради (додаток 8). 

РМК через навчання керівників шкіл, членів методичного активу впливає 

на підвищення ефективності внутрішньошкільної методичної роботи.  

Система методичної роботи в навчальних закладах спрямована на 

формування та творчий розвиток професійної компетентності педагогів, 

продукування нових ідей, технологій. Динамічні структури методичної роботи 

містять колективні, групові та індивідуальні форми, які взаємодіють та 

доповнюють одна одну. 

Системна діяльність педколективів спрямована на розв’язання актуальних 

науково-методичних задач модернізації сучасної школи. Стратегічний напрям 

роботи РМК по реалізації проблемного питання знаходить своє логічне 
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продовження в дослідженні педагогічними колективами споріднених науково-

методичних проблем. 

 Пріоритетними напрямками методичної роботи в закладах є: 

- створення освітнього середовища навчального закладу; 

- розвиток професійних компетентностей педагогів; 

-залучення вчителів до пошукової, дослідницької діяльності; 

- організація роботи з молодими вчителями; 

- цілеспрямованість та плановість самоосвітньої діяльності педагогічних 

працівників. 

 Центрами методичної роботи в навчальних закладах є шкільні методичні 

кабінети. 

 Адміністраціями навчальних закладів створені умови для підвищення 

фахової майстерності вчителів, забезпечено системне управління самоосвітньою 

діяльністю вчителів у міжкурсовий період. 

 Організована робота психолого-педагогічних семінарів з метою 

формування психологічної культури вчителів. 

Педагоги району є авторами 61 публікації у всеукраїнських та обласних 

фахових виданнях. 

У березні 2013 року на базі Новоукраїнського району відбулися 

всеукраїнські тренінги, проведені видавництвом «Шкільний світ» для керівників 

та педагогічних працівників із тем «Управлінські студії: керівництво та 

лідерство» та «Управління конфліктами в колективі». 73 педагоги стали 

учасниками зазначених заходів. 

Досвід роботи районного методичного кабінету презентувався у рамках 

Всеукраїнського науково-практичного семінару «Роль методичного кабінету 

(центру) у формуванні науково-методичного освітнього середовища в регіоні: 

критерії ефективності» (2013); 

О.В. Баркар, педагог-організатор Іванівської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів, учасник Всеукраїнської національної програми партнерської ініціативи 

«ЕлітРегіон – перспектива-3000». 

За підсумками 2012/2013 навчального року педагоги закладів освіти 

здобули перемоги у фахових конкурсах:  

Н.І. Ратушна, директор РЦДЮТ «ЗОРІТ», переможець обласного, 

Всеукраїнського етапів конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» та переможець 

Всеукраїнського заочного конкурсу візитівок таборів загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів;  

керівники гуртків І.Порхун та В. Лихоліт здобули перемогу в обласному 

етапі конкурсу «Джерело творчості» серед керівників гуртків;  

В.В. Черненко, учитель Новоукраїнської ЗШ I-III ступенів № 6, переможець 

Всеукраїнського конкурсу «Краса і сила мистецтва слова»;  

Н.В. Дробот, учитель Новоукраїнської ЗШ I-III ступенів № 6, переможець 

конкурсу «Краща літературно-музична композиція», який проводився 

видавництвом «Шкільний світ»; 
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Н.І. Кріцька, учитель Новоукраїнської ЗШ I-III ступенів № 6, лауреат 

обласного конкурсу «Краща літературно-музична композиція», який проводився 

видавництвом «Шкільний світ», лауреат обласного конкурсу «Учитель року» в 

номінації «Фізика»; 

Л.А. Савчук, педагог-організатор Новоукраїнської ЗШ I-III ступенів № 6, 

лауреат конкурсу «Кращий виховний захід сезону», організованого газетою 

«Позакласний час»;  

Л.В. Талашкевич, учитель Новоукраїнської ЗШ I-III ступенів № 8, лауреат 

обласного конкурсу «Класний керівник року».  

Протягом 2012/2013 навчального року педагогічні працівники закладів та 

установ освіти брали участь у роботі обласних методичних формувань, творчих 

майстерень, творчих груп, лабораторій.  

Досвід роботи як окремих педагогічних працівників, так і педагогічних 

колективів презентувався у рамках науково-практичних конференцій:  

Усач О.А., директор Іванівської ЗШ I-III ступенів брала участь у 

Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська мережа шкіл 

сприяння здоров’ю України: стан і перспективи розвитку» (2013), Всеукраїнській 

науково-пошуковій конференції «Здоров’яспрямовуюча діяльність навчального 

закладу в умовах превентивного виховного середовища» (2012), семінарі-

тренінгу «Школа громадської участі» (2012). 

Досвід роботи Новоукраїнського районного методичного кабінету 

презентувався в рамках обласних семінарів-практикумів, науково-практичних 

конференцій, був схвалений радою обласного навчально-методичного центру 

освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб та 

рекомендований для схвалення науково-методичною радою КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» і творчого використання в практичній діяльності 

методичних служб. 

Процеси модернізації змісту освіти, нові пріоритети освітньої політики, 

зміна концептуальних орієнтирів стимулює пошук нових підходів до методичної 

діяльності; розробку моделі системи методичної роботи в умовах інформаційного 

суспільства; визначення, апробацію та обґрунтування комплексу педагогічних 

умов підвищення ефективності методичної роботи у сучасних умовах. 

Новими векторами розвитку методичного кабінету є: 

 Оновлення змісту та напрямків роботи районного методичного 

кабінету з урахуванням вимог нових Державних стандартів. 

 Динамічний розвиток науково-методичного середовища на 

регіональному рівні. 

 Маркетингова діяльність методичної служби. 

 Активне впровадження в систему науково-методичної роботи 

інформаційно-комунікаційних технологій, методу дослідницьких проектів, 

тренінгів, майстер-класів. 

 Інформатизація методичного супроводу організації навчально-

виховного процесу. 

 Здійснення мультимедійного супроводу методичних заходів. 

 Участь у міжнародних проектах, програмах.
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Додаток 1 

Секрети успіху методичної роботи  

від Новоукраїнського районного методичного кабінету 

 

Ми з вами живемо в часи, коли слово «успішний» стало обов’язковою 

характеристикою людини, котра зуміла піднятися над умовною лінією «золотої 

середини», досягти більш високого рівня в змаганні з буденністю. Утім, успіх – 

поняття неоднозначне. За одними визначеннями – це удача в діяльності, 

досягнення бажаних результатів, визнання; за іншими – позитивний наслідок 

роботи, справи, змагання, значні досягнення, удача, талант. На наш погляд, 

успіх – це коли ти робиш те, що тобі подобається, і отримуєш від цього 

задоволення.  

Якщо відкинути думку про приреченість певних людей на успіх від 

народження (це коли Бог, відміряючи долю немовляті замість стандартної 

ложки раптом сипнув талантів щедрою рукою), то доведеться визнати, що будь-

які успіхи чи невдачі прямо пропорційні докладеним зусиллям. І якщо є 

можливість такі зусилля оптимізувати, активізувати і поліпшити – ото і буде 

шлях до успіху. 

Отже, маленькі секрети успіху методичної роботи від Новоукраїнського 

РМК. 

СЕКРЕТ №1 

БАЖАНННЯ БУТИ УСПІШНИМ 

Необхідною передумовою будь-якої діяльності є просте бажання. З 

бажання починається і крихітний перший крок, і глобальний процес оновлення. 

Недаремно українці кажуть: «Під лежачий камінь вода не тече». Тому усі 

успішні люди – це активні  люди, що постійно йдуть уперед. 

У русі наше життя, його сенс і глибинна сутність. Людина, яка прагне 

досконалості, переганяє тих, хто попереду, і не чекає тих, хто позаду. Але 

починає вона, як ми вже знаємо, з бажання рухатися. 

СЕКРЕТ №2 

МОЖЛИВІСТЬ ПРОГНОЗУВАТИ ТА МОДЕЛЮВАТИ 

ОСОБИСТИЙ РОЗВИТОК 

Не можна створити шедевр, не зробивши до нього ескізів. Ніхто не збудує 

палацу, не маючи на руках його креслення. Моделювання ситуації успіху не 

менш важливе, ніж сам успіх.  

Як річку утворюють струмки, що біжать звідусіль до єдиної цілі, так і 

успіх роботи колективу залежить від успішності його складових. 

Прогнозування роботи кожної ланки допомагає чітко і логічно вибудувати 

загальний ескіз, заздалегідь скоригувати роботу і скоординувати зусилля. 

Важливим інструментом роботи в цьому напрямку, на наш погляд, є 

діагностичне опитування. 

Традиційно, в останню декаду березня, ми проводимо діагностичне 

опитування всіх категорій педагогічних працівників, врахувавши результати 

якого, визначаємо напрямки роботи на наступний період. 
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СЕКРЕТ №3 

СТРАТЕГІЯ + СИСТЕМНИЙ ПІДХІД 

Досвід світової історії вчить: неможливо чогось досягти, якщо ви не 

знаєте до чого прагнути. Що б там не говорили, але навіть тисяча мавп, 

озброєна друкарськими машинками чи клавіатурами, навряд чи надрукує не те 

що Шекспіра, а бодай одне пристойне речення. І навіть відомий зі студентських 

років закон переходу кількості у якість, можливий лише за умови стратегічного 

підходу до вирішення проблеми. Успіх методичної роботи залежить від того, 

наскільки чітко визначені пріоритети, окреслені шляхи їх досягнення. Такий 

собі дієвий комплекс: і мета, і шлях до її досягнення – як на карті.  

Новоукраїнський РМК намагається прогнозувати як завдання діяльності 

(шляхи), так і очікувані результати (мету). 

Скажімо, на 2012/2013 навчальний рік були визначені наступні завдання: 

  Створення умов для особистісно орієнтованої системи неперервної 

освіти. 

  Забезпечення співпраці науковців для задоволення потреб у наукових 

знаннях, дослідницькій діяльності, створення системи науково-методичного 

супроводу педагогічних інновацій. 

  Створення системи інформаційної підтримки. 

  Забезпечення мережевої взаємодії між усіма ланками методичної 

роботи. 

На нашу думку, вони дають можливість досягти поставленої мети. 

Відповідно до завдань, враховуючи результати діагностичного 

опитування, визначилися і форми роботи. У 2012/2013 навчальному році до їх 

числа входять: 

- 25 районних методичних об’єднань; 

- 14 постійно діючих семінарів; 

- 5 семінарів-практикумів; 

- 3 майстер-класи; 

- 5 проблемних семінарів; 

- 3 творчі групи; 

- 4 консультативні пункти. 

Крім того, в районі діють традиційні школи: школа молодого вчителя 

«Становлення», школа резерву на керівні кадри «Перспектива», школа 

практичної психології, «Школа молодого управлінця» та «Школа педагогічної 

майстерності». 

Усі ці форми є ефективними, бо визначаються самими педагогами, а не 

створюються шляхом «циркуляру зверху».  

СЕКРЕТ №4 

ЧІТКЕ ПЛАНУВАННЯ 

Здається, головні складові успіху вже окреслені. Бажання є, прогноз є, 

стратегія визначена, шляхи спрямовані. Чого не вистачає? Плану! Недаремно 

планова економіка ефективніша від своєї хаотичної ринкової сестри. 

Планування життя чи діяльності подібне до налаштування радіоприймача. Ви 

спочатку обираєте, яку радіостанцію хочете слухати, і тільки потім шукаєте її. 



22 

Якщо ви не знаєте, що ви хочете слухати, то будете блукати у пошуках, 

заходити то на одну радіостанцію, то на іншу. При цьому більшість часу буде 

витрачено на слухання шумовиння між станціями. Тому, якщо не буде чіткої 

системи планування роботи, ми матимемо «суцільне шумовиння». 

У своїй діяльності наш РМК використовує таку систему планування: 

-  перспективний план роботи (на 5 років); 

-  річне планування на навчальний рік (за визначеними розділами); 

-  плани роботи РМК на місяць; 

-  особисте планування методистів; 

-  плани самоосвіти; 

-  плани роботи на тиждень; 

-  план-сітка методичних закладів. 

Якщо комусь здається, що такий підхід лише породжує лавину 

малокорисних паперів, можемо посперечатися. З планами значно легше 

координувати колективну працю, слідкувати за дотриманням графіку, 

своєчасно реагувати на затримки чи збої в роботі окремих ланок. 

СЕКРЕТ №5 

ФОКУС 

У нашому випадку мова піде не про діставання кроликів з капелюха. 

Мається на увазі фокус, як термін фізики, а точніше, вміння зосереджуватися на 

одному виді діяльності, а не розпорошуватися на велику кількість різних, часто 

непоєднуваних речей. У нашому випадку – зосередитися саме на виконанні 

безпосередніх функцій і завдань. 

На жаль, методистові сьогодні відводиться роль «статиста». Тому дуже 

хочеться, щоб учитель учителів не перетворився на фабрику з переробки 

паперу в накази та інструкції, а залишався консультантом, порадником. 

СЕКРЕТ №6 

СТИМУЛЮВАННЯ 

Давні греки називали «стимулом» палицю, якою підганяли до роботи не 

надто швидких биків. Традиційний метод керування – «батіг і медівник» – за 

останні десятки років дещо модернізувався, але суть його не змінилася.  

Є така думка, що успішність роботи організації – це здібності, помножені 

на ефективні технології нематеріального і матеріального стимулювання. На 

жаль, матеріальні стимули все частіше стають захмарними, проте і тут ми 

могли б поділитися певними здобутками.  

Проте не забуваймо, що кращий і найдоступніший спосіб надихнути 

людей робити більше – визнавати і хвалити їх за те, ким вони стали.  

СЕКРЕТ №7 

ЗНАННЯ ВЛАСНОЇ ІСТОРІЇ, ТРАДИЦІЙ 

«Минуле належить історії, майбутнє – це таємниця, а мить, в яку ти 

живеш, – подарунок». Можливо, це так, але подарунки теж хтось дарує. 

Мільярди років тому світ виник з первісного хаосу силою добра і любові, з тих 

пір удосконалює і облагороджує його людина. Тому важливо, рухаючись 

уперед, не забувати про тих, хто працював до тебе. Анархічні пориви, бажання 

зруйнувати все, щоб почати з чистого листа – справа невдячна. Взяти з чиєїсь 
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долоні живий вогник, підтримати його, не згубити і передати далі – важче, але 

набагато ефективніше. 

Сьогоднішній успіх плекала праця наших попередників. Віддати їм 

належне – означає скористатися їх досвідом, традиціями, знахідками. 

СЕКРЕТ №8 

ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ  

Англійське слово «image» у перекладі означає образ, зображення, 

відображення. Іншими словами, – це те, як установа виглядає в очах клієнта, 

відвідувача. Якщо нас сприйматимуть виключно як інструмент покарання 

(перевірки, контролю тощо) – гріш нам ціна. Сучасний методкабінет – це свого 

роду комплекс, що поєднує довідкове бюро, швидку методичну допомогу і 

службу психологічного розвантаження. Хочеш бути успішним – стань життєво 

потрібним.  

СЕКРЕТ №9 

ПСИХОЛОГІЯ КОМАНДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

Кожна людина унікальна! Проте успіх роботи колективу залежить не від 

кількості чи якості наявних у ньому «зірок», а від чіткої взаємодії всіх 

коліщаток великого механізму. Гравці «Що? Де? Коли?» знають простеньку, 

але перевірену часом формулу: програє капітан – програє команда. Працювати 

в команді непросто, треба вміти йти на компроміс, не принижуючи одночасно 

себе до рівня нуля. Тут варто пам’ятати два основні принципи: 

● У кожному з нас є необмежений потенціал, який необхідно просто 

розкрити і скористатися ним. 

● Кожен член колективу має право бути почутим і обов’язково почути 

іншого. 

Колектив РМК – сім’я. Тож відносини мають бути, як у великій, проте 

дружній родині. 

СЕКРЕТ №10 

УПЕВНЕНІСТЬ У ВЛАСНИХ СИЛАХ 

Відверто кажучи, усі попередні секрети не варті були б навіть паперу, на 

якому записані, якби ми не вірили у власні сили. Скільки хороших справ губить 

млявість і нерішучість виконавців! Правду кажуть, що наші думки матеріальні, 

– тому потрібно вірити у себе та свої можливості. Потрібно час від часу 

переконувати себе: «Я можу! Я все можу!». 

Дерзайте, і все у вас вийде! 
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Додаток 2 

Тематика нарад при завідувачу районного методичного кабінету  

відділу освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації 

 

№ 

з/п 
Зміст наради 

Термін 

проведення 
Відповідальний 

1. Про підготовку до серпневих нарад 

педагогічних працівників 

12.08.2013 Н.Г. Каєнко 

2. Про стан готовності загальноосвітніх 

навчальних закладів до впровадження 

Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти 

26.08.2013 Н.Г. Каєнко 

методисти РМК 

3. Про підготовку до обласного семінару 

керівників ЦДЮТ на базі 

Новоукраїнського РЦДЮТ «ЗОРІТ» 

09.09.2013 Н.Г. Каєнко 

4. Особливості проведення районного 

конкурсу «Учитель року – 2014» 

23.09.2013 Н.Г. Каєнко  

Т.І. Стратонова  

5. Про заходи щодо здійснення атестації 

педагогічних працівників у 2013/2014 

навчальному році  

07.10.2013 Н.Г. Каєнко 

6. Про підготовку та проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад з навчальних 

предметів 

21.10.2013 Н.П. Овчаренко 

7. Про підготовку до проведення 

методичних заходів КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» на базі закладів 

освіти Новоукраїнського району у 2014 

році  

04.11.2013 Н.Г. Каєнко 

8. Про преміювання педагогічних 

працівників, які підготували переможців 

обласних олімпіад, турнірів, конкурсів, 

олімпіад 

16.12.2013 Н.Г. Каєнко 

9. Про формування плану підвищення 

кваліфікації на курсах у КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

30.12.2013 Н.Г. Каєнко 

11. Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських 

олімпіад з навчальних предметів 

20.01.2014 Н.П. Овчаренко  

12. Про виконання плану роботи РМК за І 

півріччя  2013/2014 навчального року 

20.01.2014 Звіти методистів 

РМК 

13. Про підготовку до участі педагогів у 

обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року» 

03.02.2014 методисти РМК 
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14. Про особливості проведення ЗНО у 

2013/2014 навчальному році 

17.02.2014 Т.І. Стратонова 

15. Про підсумки участі школярів у ІІІ етапі 

Всеукраїнських олімпіад з навчальних 

предметів 

17.03.2014 Н.П. Овчаренко 

методисти РМК 

16. Про підготовку до проведення 

діагностування педагогічних працівників 

з метою визначення напрямків роботи на 

наступний навчальний рік 

31.03.2014 Н.Г. Каєнко 

Хівренко С.М.. 

17. Про підсумки вивчення результативності 

діяльності педагогічних працівників, які 

атестуються у 2013/2014 навчальному 

році районною атестаційною комісією 

07.04.2014 Т.І. Стратонова 

методисти РМК 

18. Про особливості закінчення 2013/2014 

навчального року та проведення ДПА 

21.04.2014 Н.Г. Каєнко 

19. Про підготовку до районного свята 

обдарованих дітей 

19.05.2014 Н.П. Овчаренко 

20. Про підсумки діагностування працівників 

та визначення напрямків роботи на 

наступний навчальний рік 

19.05.2014 Н.П. Овчаренко 

21. Про підсумки роботи РМК у                    

2013/2014 навчальному році 

02.06.2014 Звіти методистів 

РМК 

22. Про визначення напрямків роботи РМК 

на наступний навчальний рік  

09.06.2014 Н.Г. Каєнко 
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Додаток 3 

 

 

План-графік проведення навчання методистів  

районного методичного кабінету  

№ 

з/п 
Зміст питань 

Термін 

проведення 
Відповідальній 

1. «Серпневі конференції – 2013». Методичні рекомендації 

кафедр, центрів, науково-методичних лабораторій КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» щодо 

визначення змісту, орієнтовних форм проведення 

серпневих методичних заходів для педагогічних 

працівників у 2013 році. 

12.08.13 Н.Г. Каєнко  

2. Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х 

класах загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення 

базових дисциплін в основній школі  

(лист МОН від 24.05.13 року № 1/9-368) 

19.08.13 Р.М. Савицька 

3. Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних 

закладів та структуру 2013/2014 навчального року 

(лист МОН від 20.05.13 року № 1/9-349) 

02.09.13 Т.І. Стратонова  

4. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання 

предметів у новому навчальному році 

02.09.13 Н.П. Овчаренко 

5. Портфоліо як інструмент оцінювання й самооцінювання 

педагога  

16.09.13 С.М. Хівренко 

6. Особливості проведення державної атестації навчальних 

закладів. Критерії оцінювання діяльності закладу освіти.  

30.09.13 Л.М. Клименко 

7. Управління розвитком інноваційного середовища  14.10.13 Л.М. Савенко  

8. Майстер-клас-трансферт майстерності  28.10.13 С.І. Іванов 

9. Інноваційні технології в управлінській діяльності  11.11.13 Т.І. Колесник  

10. Організація роботи із законодавчими, правовими, 

інструктивно-методичними документами 

2511.13 Р.М. Савицька 

11. Використання кваліметричних вимірювань при атестації 

вчителів 

09.12.13 Т.І. Стратонова 

12. Інтерактивні технології навчання в роботі вчителя 23.12.13 Л.М. Клименко  

13. Моніторинг професійної компетентності вчителя  13.01.14 С.І. Іванов  

14. Практикум «Аналітична довідка за підсумками 

тематичного контролю» 

27.01.14 Н.Г. Каєнко 

15. Наука керувати. 3D-простір функціонування районного 

методичного кабінету  

10.02.14 С.М. Хівренко 

16. План роботи методиста 24.02.14 Т.І. Колесник 

17. Формування та розвиток ІКТ-компетентності педагогів  11.03.14 Г.В. Андріяш 

18. Про порядок закінчення навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації  

24.03.14 Р.М. Савицька  

19. Науково-дослідна експериментальна робота педагогічних 

працівників  

14.04.14 С.М. Хівренко 

20. Організація самоосвітньої діяльності вчителя  28.04.14 Т.І. Стратонова 

21. Особливості планування роботи  районного методичного 

кабінету  

12.05.14 Н.Г. Каєнко 
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Додаток 4  

 

 

Орієнтовна структура портфоліо методиста 

 

1. Розділ І 

Творчий портрет методиста РМК (фото, професійне кредо, посадові 

обов’язки, здобутки та досягнення) 

2. Розділ ІІ 

Плани, перспективи (особистий план роботи  на навчальний рік, річні 

плани атестації педагогічних працівників, курсової підготовки) 

3. Розділ ІІІ 

Самоосвіта (програма дослідження індивідуальної науково-методичної 

проблеми, план самоосвіти на навчальний рік) 

4. Розділ ІV 

Науково-методична діяльність (плани, структури, моделі, інші матеріали 

науково-методичної роботи) 

5. Розділ VI 

Науково-методичний супровід (нормативні та інструктивно-методичні 

матеріали, розроблені на допомогу педагогічним працівникам методичні 

матеріали) 

6. Розділ VII 

Експертно-аналітична діяльність (проекти наказів, довідки, інформації, 

пам’ятки, довідковий матеріал, комплекти діагностичних матеріалів, 

інструментарій для вивчення стану навчально-методичного забезпечення 

організації навчально-виховного процесу тощо) 

7. Розділ VIIІ 

Результативність роботи методиста 
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Додаток 5 

Анкета  

 директора закладу освіти  

__________________________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Над розв’язанням якої проблеми працюватиме педколектив Вашого 

закладу у наступному навчальному році? 

2. Над якою проблемою працюватимете Ви особисто як керівник? 

3. З яких проблем Ви можете поділитися досвідом роботи? 

4. З яких проблем Ви особисто потребуєте допомоги з боку відділу освіти, 

методичного кабінету? 

5. Які питання варто включити для опрацювання на семінарах-

практикумах, методичних семінарах керівників закладів освіти? 

6. З чиїм досвідом управлінської діяльності Ви хотіли б познайомитися 

детальніше? 

7. Які районні методичні заходи радите провести? 

8. З яких питань організації навчально-виховного процесу, управлінської 

діяльності Ви потребуєте допомоги?  

9. Для яких категорій Вашого закладу необхідна допомога з боку відділу 

освіти, методичного кабінету?  

10. Чий досвід (педколективу, керівників ЗНЗ, учителів)  пропонуєте для 

вивчення і узагальнення спільно з РМК? 

11. Ваші пропозиції щодо удосконалення методичної служби в районі.  

12. Якою Ви бачите серпневу конференцію вчителів (за формою і 

змістом)?  

13. Для яких категорій педпрацівників можна було б провести на базі 

Вашого навчального закладу районні семінари-практикуми? 

14. Які категорії педпрацівників Вашого закладу потребують навчання у 

районних школах педагогічної майстерності?  

 

Діагностична анкета заступника директора з навчально-виховної роботи  

1. Оцініть, будь ласка, рівень методичної роботи із заступниками 

директорів загальноосвітніх шкіл у 2012/2013 навчальному році ? 

 

1  2  3  4  5 

         

 

2. Чи були питання, з тих, що розглядалися на семінарах, нарадах 

заступників директорів, актуальними особисто для Вас?  

3. Які проблеми виникали у Вашій роботі протягом року? 

4. Які питання, на Вашу думку, потрібно розглянути на семінарах у 

наступному році?  

5. У яких школах Ви хотіли б побувати?  

6. Ваші пропозиції щодо організації методичної роботи із заступниками 

директорів загальноосвітніх шкіл у 2010/2011 навчальному році. 
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Діагностична карта прогнозування методичної роботи із заступниками 

директорів з навчально-виховної роботи 

 

Прізвище, ім’я по батькові ______________________________________________ 

Заклад освіти __________________________________________________________ 

Стаж педагогічної роботи ____________________________________________ 

Стаж роботи заступником директора _____________________________________ 

Рік проходження курсів підвищення кваліфікації __________________________ 

 

 

№ 

з/п 
Перелік проблем 

Володію 

питанням 

Можу 

поділитися  

досвідом 

Потребую  

допомоги 

1 Управління процесом упровадження  

сучасних освітніх технологій  

   

2 Створення умов для усебічного 

розвитку і саморозвитку особистості,  

самореалізації вчителя та учня в 

системі навчання і виховання  

   

3 Особистісно орієнтоване навчання:  

шляхи реалізації  

   

4 Організація самостійної навчально-

пізнавальної роботи учнів як 

основного виду їхньої діяльності   

при впровадженні сучасних освітніх 

технологій 

   

5 Суть і прояви формалізму та шляхи  

його подолання в оцінюванні рівня  

навчальних досягнень учнів та  

визначенні ефективності навчальної  

діяльності вчителя 

   

6 Управління процесом формування  

загальноосвітніх умінь і навичок  

школярів – основа процесу здобуття 

знань  

   

7 Забезпечення наступності між  

дошкільною освітою і початковою 

школою, основною і старшою 

школою; загальноосвітньою 

шкільною підготовкою та вимогами 

професійно-технічної і вищої освіти  

   

8 Система роботи з обдарованими 

дітьми  
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9 Впровадження комп’ютерних 

технологій в управлінську роботу  

   

10 Забезпечення об’єктивності в оцінці    

результатів навчальної діяльності   

вчителя, учнів 

   

11 Проектно-цільове планування роботи 

школи  

   

12 Створення системи методичного 

забезпечення роботи вчителя в 

умовах модернізації системи освіти  

   

13 Вдосконалення аналітичної роботи 

керівника – основа ефективного 

управління  

   

14 Нові підходи в організації роботи 

сільської школи  

   

15 Аналіз, організація навчання і  

контролю за станом викладання 

основ наук у школі  

   

16 Контрольно-аналітична діяльність     

17 Використання інноваційних  

технологій в методичній роботі з  

педагогічними кадрами  

   

18 Організація самоосвітньої роботи 

вчителів 

   

19 Використання інформаційних  

технологій в методичній роботі 

   

20 Використання інновацій в діяльності   

педагогічної ради  

   

 

 Оцінка якості методичної роботи з педагогічними кадрами 

загальноосвітніх шкіл Новоукраїнського району 

(для голів шкільних методичних об’єднань, заступників директорів, директорів) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові________________________________________ 

Заклад освіти____________________________________________________ 

 

№ 

з/п 

Показники Бали 

1. Методична робота в районі сприяє:  

 Підвищенню рівня аналізу й оцінці педагогічної діяльності. 

 Плануванню й організації педагогічної діяльності. 

 Результативності застосування на практиці 

загальнопедагогічних та методичних знань 
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2. Чи є форми роботи з педагогічними працівниками у районі: 

 оригінальними; 

 результативними; 

 доцільними 

 

3. На якість методичної роботи з педагогічними кадрами 

впливають: 

 РМО; 

 психолого-педагогічні семінари; 

 творчі групи вчителів; 

 традиційні форми роботи з учителями; 

 нетрадиційні форми методичної роботи з учителями; 

 наявність і цілеспрямована робота районного 

методичного кабінету; 

 самоосвіта; 

 постійно діючі районні семінари; 

 інші форми ( зазначте які) 

 

4. Робота яких районних методичних формувань, на Ваш погляд, 

була найбільш доцільною і результативною 

(перелічіть) 

 

5. Робота яких районних методичних формувань була 

недостатньо результативною (зазначте конкретні форми або 

категорії) 

 

6. Робота яких районних методичних формувань була 

незадовільною та потребує корекції і вдосконалення (зазначте 

конкретні назви) 

 

           

  Примітка:  

 завжди реалізується – 5 балів; 

 частково реалізується – 4 бали; 

 частіше реалізується, ніж не реалізується – 3 бали; 

 частіше не реалізується, ніж реалізується – 2 бали; 

 епізодично реалізується – 1 бал; 

 ніколи не реалізується – 0 балів.  
 

 

Діагностична карта вчителя 

 

Мета: виявлення утруднень педагогічних працівників при організації 

методичної діяльності 

Прізвище, ім’я, по батькові_____________________________________________ 

Заклад освіти, у якому працюєте________________________________________ 

Який предмет викладаєте______________________________________________ 

Педагогічний стаж___________________________________________________ 
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Види методичної діяльності 

Самооцінка вчителя 

Відчуваю 

утруднення 

Володію 

питанням 

Можу 

допомогти 

колегам 

1. Цільовий компонент    

Визначення мети уроку    

Визначення мети позакласного заходу    

Визначення мети планування    

Визначення мети будь-якої діяльності    

2. Змістовий компонент    

Засвоєння ідей і понять науки  

(у межах предмета, що викладається) 

   

Оволодіння змістом підручника    

Оволодіння новітніми методичними 

прийомами, технологіями 

   

3. Проектований компонент    

Розподіл матеріалу теми за уроками    

Складання плану, конспекту уроку    

Підбір теоретичного матеріалу до уроку    

Підбір системи завдань і вправ    

Підбір діагностичного матеріалу    

Вибір форм і методів навчання    

Вибір структури уроку    

4. Організаційний компонент    

Постановка мети уроку і забезпечення 

сприйняття її учнями 

   

Організація сприйняття того, що 

вивчається 

   

Організація осмислення навчальної 

інформації 

   

Організація закріплення і застосування на 

практиці отриманих знань 

   

Організація власної діяльності на уроці    

Організація колективної діяльності на 

уроці 

   

Поєднання індивідуальної і групової 

діяльності учнів 

   

Підтримання необхідного темпу уроку    

Організація індивідуально-

диференційованого підходу до учнів 

   

Використання елементів проблемного 

навчання 
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Навчання учнів: 

 прийомам планування; 

 самоконтролю; 

 раціональній витраті часу; 

 умінням висловлювати свою думку 

   

Володіння методикою проведення 

навчальних занять: 

 перевірка підсумків попередньої роботи; 

 презентація нового матеріалу; 

 практика під керівництвом учителя; 

 незалежна самостійна практика учнів; 

 самоконтроль і самооцінка результатів 

роботи; 

 узагальнення навчального матеріалу; 

 визначення домашнього завдання; 

 підбиття підсумків заняття 

   

5.Контрольно-оціночний компонент    

Визначення з кожної теми обов’язкового 

для учнів обсягу знань, умінь та навичок 

відповідно до рівнів навчальних досягнень 

   

Структурування завдань для тематичної 

атестації 

   

Застосування критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

   

Визначення форми проведення тематичної 

атестації 

   

Методика проведення різних форм 

тематичної атестації 

   

Обґрунтування виставлених оцінок    

Дотримання такту при виставленні оцінок    

Організація корекційної роботи за 

результатами тематичної атестації 

   

Форми проведення повторної атестації    

Самоконтроль    

Проведення уроків розвитку зв’язного 

мовлення 
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Додаток 6 

План проведення семінару-практикуму  

голів шкільних методичних об’єднань 

 

Організаційно-змістовний модуль 

Нормативно-правові аспекти нового 2012/2013 навчального року   

В.І. Горбатенко, головний спеціаліст відділу освіти  

Про особливості атестації педагогічних працівників відповідно до змін до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників  

Т.І. Стратонова, методист РМК  

Практичний модуль 

Вироблення рекомендацій щодо змісту і форм проведення перших засідань 

шкільних методичних об’єднань у 2012/2013 навчальному році  

О.М. Демченко, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Рівнянської ЗШ I-III ступенів № 2 

Майстер-клас 

Інноваційні підходи до організації та проведення науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами  

О.М. Демченко, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Рівнянської ЗШ I-III ступенів № 2 

Психологічний практикум 

Формула здорового способу життя. Моделювання змісту та форм проведення 

першого уроку у 2012/2013 навчальному році  

С.М. Хівренко, методист РМК  

 

План проведення наради-семінару  

керівників шкільних методичних об’єднань 

1. Офіційно 

Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах 

загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення дисциплін в основній школі 

(лист Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 року № 119-368) 

Н.Г. Каєнко Н.Г., завідуюча РМК 

Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру                 

2013/2014 навчального року (лист Міністерства освіти і науки України від 

24.05.2013 року № 119-368) 

Н.Г. Каєнко, завідуюча РМК  

2. Заняття школи практичної психології 

Психолого-педагогічний супровід адаптації учнів 5-х класів з 

урахуванням вимог нового Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти 

С.М. Хівренко, методист РМК  

3. Педагогічний практикум 

Шляхи активізації роботи з обдарованими дітьми (методичні поради 

вчителям, які працюють з обдарованими дітьми)  
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Додаток 7 

План роботи майстер-класу 

заступника директора з навчально-виховної роботи 

Рівнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Демченко Ольги Михайлівни 

 

Проблема «Використання інноваційних підходів до організації та науково-         

методичного забезпечення навчально-виховного процесу в школі» 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи Дата Примітка 

Визначення завдань майстер-класу. 

Система роботи над проблемою школи 

1. Відкриття майстер-класу.  

Анкетування «Вивчення запитів слухачів майстер-класу» 

  

2. Методичний діалог по проблемі майстер-класу   

3. Теоретичні основи створення системи роботи над 

проблемою школи 

  

4. Педагогічний практикум «Річне планування роботи школи, 

наказ про організацію методичної роботи в школі» 

  

Робота між засіданнями 

1. Проаналізувати наказ про організацію методичної роботи в 

школі на 2012/2013 навчальний рік, внести корективи 

  

2. Розробити план самоосвіти керівника школи   

3. Скласти схему вивчення стану викладання предмета з 

використанням моніторингових досліджень 

  

Планування роботи адміністрації  

та основних методичних структур 

1. Педагогічний тренінг «Індивідуальний творчий план 

підвищення майстерності керівника школи. Тижневе 

планування». 

  

2.  Обмін досвідом. Планування роботи методичних об’єднань, 

методичної ради, школи молодого вчителя тощо 

  

3.  Конструктивна розмова. Вивчення стану викладання 

предметів як один із напрямків внутрішкільного контролю 

  

4. Бліц-інтерв’ю. Моніторингові дослідження у навчально-

виховному процесі 

  

Робота між засіданнями 

1. Проаналізувати плани роботи методичних структур школи, 

внести корективи 

  

2. Розробити тематику педагогічних рад на рік   

3. Скласти порівняльну таблицю змін у новому положенні про 

атестацію педагогічних працівників 
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Актуальні аспекти керівництва навчально-виховним процесом у школі 

1. Аргументована полеміка: яка ділянка роботи адміністрації 

школи найважливіша? 

  

2. Інформаційний сюжет: планування роботи та підготовка 

засідань педагогічної ради  

  

3. Методичний коловорот: від атестації педагогічних 

працівників та організації роботи з обдарованими учнями 

до охорони праці учасників навчально-виховного процесу 

  

4. Скринька цікавих думок: підсумки роботи майстер-класу   
 

 

 

 

 

Додаток 8 

Програма 

семінару-тренінгу  

«Управлінські студії. Керівництво та лідерство» 

 

Ведуча Людмила Галіцина, головний редактор газети «Управління 

освітою», відмінник освіти України, арт-терапевт-психолог, випускник 

програми Американської Ради 
 

9. 00-9.30     Відкриття семінару. 

«Золоті правила» тренінгів. 

Вправа «Броунівський рух» 

Цель воспитания одна на все времена — это 

внутренняя свобода человека, свобода для правды.  

Симон Соловейчик 

9.30-10.45    Педагогічна гра-дослідження «Що робить людину щасливою 

на роботі, або мотивація колективу» 

Теоретичний блок. 

Опорні схеми та таблиці. 

Практичний блок 

Успіх – це не відповідність єдиному для всього 

світу стандарту. Це безперервний розвиток і 

прагнення досягти СВОЇХ власних цілей. 

Джон Вон Ейкен 

10.45-11.00  Перерва.  
Творчий відпочинок + веселі розмови + можливість перепочити, щоб рухатися далі 

11.00-12.00  Гра «Пташина ферма» 

12.00-12. 30 Презентація «Управління змінами у колективі» 

12.30-13.00  Обід.  
Творчий відпочинок + веселі розмови + можливість перепочити, щоб рухатися далі 
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«Сьогодні ми знаємо: щоб вивчити щось швидко 

й надовго, треба побачити, почути й відчути це». 
Тоні Стоквелл, 

освітній психолог із Великобританії 

13.00-14.30   Робота з емоціями.  

Знайомство з арт-терапевтичними методиками. 

Методика «Витинанка «Дерево. Відчуй силу роду». 

14.30-15.00   Закриття семінару-тренінгу. 

Підбиття підсумків. 

«Ніжна естафета». 

Вручення сертифікатів від видавництва «Шкільний світ» 

 

Дякуючи моїй професії, я маю можливість 

допомагати людям і собі.  

Це робить моє життя багатшим і наповнює 

його змістом.  

Хелен Хейєс 

 

Програма семінару-тренінгу 

«Управлінські студії. Проектна діяльність навчального закладу» 

 

Ведуча Людмила Галіцина, головний редактор газети «Управління 

освітою», відмінник освіти України, арт-терапевт-психолог, випускник 

програми Американської Ради 

 

9. 00-9.30     Відкриття семінару. 

«Золоті правила» тренінгів. 

Вправа «Броунівський рух» 

Осмелиться - значит на мгновение потерять опору. 

Не осмелиться - навсегда потерять себя..  

Что выбираете Ви? 

Сорен Киеркегаард  

 

9.30-11.00 Управлінська майстерня «Освітній менеджмент: принципи   

управління та закони організації. Проектний менеджмент». 

Теоретичний блок; інформаційний блок. 

Практичний блок (вправи, схеми) 

 

Дякуючи моїй професії, я маю можливість 

допомагати людям і собі. Це робить моє життя  

багатшим і наповнює його змістом.  

Хелен Хейєс 

11.00-11.15 Перерва. 
Творчий відпочинок + веселі розмови + можливість перепочити, щоб рухатися далі 
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11.15-12.45 Робота над проектом. 

Перегляд та робота за презентацією. 

Структура управління проектами. 

Ролі в проекті; визначення робіт у проекті, управління термінами у 

проекті. 

Практичний блок 

 

12.45-14.15  Перегляд презентації «Управління змінами в організації» 

14.15-15.00  Закриття семінару-тренінгу. 

Підбиття підсумків. 

Створення альтернативного проекту та його захист. 

«Ніжна естафета». 

Вручення сертифікатів від видавництва «Шкільний світ» 

Не торопитесь бросать то, что трудно. 

Через неделю это станет привычкой. 

Луис Ламу 

 

 

 

Додаток 9 

 

План роботи 

методичної ради районного методичного кабінету 

на 2013/2014 навчальний рік 

Засідання 1 

Серпень 2013 року 

1. Про організацію науково-методичної роботи науково-методичної ради на 

2013/2014 навчальний рік 

Н.Г. Каєнко, завідувач РМК 

2. Обговорення та затвердження плану роботи районного методичного 

кабінету на 2013/2014 навчальний рік  

Н.Г. Каєнко, завідувач РМК 

3. Затвердження планів роботи районних методичних формувань  

вчителів-предметників на новий навчальний рік 

Методисти 

4. Про підсумки інвентаризації бібліотечних фондів підручників та стан 

забезпечення підручниками, навчальними посібниками, програмами 

закладів освіти на 2013/2014 навчальний рік 

Р.М. Савицька, методист РМК 

5. Про стан готовності навчальних закладів району до впровадження 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

Т.І. Стратонова, методист РМК 

6. Розгляд методичних розробок вчителів-методистів, які атестуються на 

присвоєння педагогічного звання  

Методисти, педагогічні працівники 
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Засідання 2 

Жовтень 2013 року 

1. Про виконання плану курсової підготовки педпрацівників ЗШ та ДНЗ за 

2012/2013 навчальний рік 

Г.В. Андріяш, методист РМК 

Р.М. Савицька, методист РМК 

2. Про стан екологічного виховання і ЗНЗ на уроках біології та в позаурочний 

час 

Н.П. Овчаренко, методист РМК 

3. Про схвалення досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються у 

2013/2014 навчальному році на присвоєння педагогічного звання «учитель-

методист» 

Члени ради 

4. Про проведення панорами досвіду вчителів, які атестуються у 2013/2014 

навчальному році на підтвердження, встановлення кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та присвоєння або на підтвердження раніше 

присвоєного звання  «старший учитель», «учитель-методист» 

Т.І. Стратонова, методист РМК 

 

Засідання 3 

Січень 2014 року 

1. Про результативність методичної роботи з керівниками навчальних закладів 

Н.Г. Каєнко, завідувач РМК 

2. Звіт голови РМО вчителів української мови та літератури про використання 

елементів ППД у практиці роботи вчителів району 

Р.М. Савицька, методист РМК 

3. Про результативність роботи районної школи молодого управлінця 

Т.І. Стратонова, методист РМК 

4. Про підсумки районного конкурсу «Учитель року» 

Н.Г. Каєнко, завідувач РМК 

5. Про підсумки роботи районних олімпіад з базових дисциплін 

Н.П. Овчаренко, методист РМК 

 

Засідання 4 

Лютий 2014 року 

1. Звіт голови РМО вчителів фізики щодо використання ІКТ у навчально-

виховному процесі 

Н.П. Овчаренко, методист РМК 

2. Використання нових технологій популяризації бібліотечної книги в 

Новоукраїнській ЗШ I-III ступенів № 6, Рівнянській ЗШ I-III ступенів № 2 

Р.М Савицька, методист РМК 

3. Про результативність впровадження базової програми «Я у світі» 

Г.В. Андріяш, методист РМК 
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Засідання 5 

Березень 2014 року 

1. Про психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу у 

Рівнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 

С.М. Хівренко, методист РМК 

2. Звіт голови РМО вчителів початкових класів про методичну роботу 

Т.І. Колісник Т.І., методист РМК 

3. Упровадження ПД в практику роботи вчителів району як методу 

вдосконалення методичної майстерності вчителів 

Р.М. Савицька, методист РМК 

4. Про діяльність закладів освіти по переходу на новий Державний стандарт 

базової та повної загальної середньої освіти 

Методисти РМК, керівники РМО 

 

Засідання 6 

Травень 2014 року 

1. Про підсумки панорами досвіду роботи вчителів, які атестуються у 

2013/2014 навчальному році на підтвердження, встановлення 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння 

педагогічних звань «старший учитель», «учитель-методист» 

Т.І. Стратонова, методист РМК 

2. Про результати проведення моніторингових досліджень в закладах освіти 

Р.М. Савицька, методист РМК 

3. Про підготовку та проведення серпневої конференції педагогічних 

працівників 

Робоча група 

4. Про відзначення педагогічних працівників за активну участь у методичній 

роботі за підсумками навчального року 

Методисти 

5. Про затвердження матеріалів до анотованого каталогу ПД району 

Методисти 

6. Про стан та результативність методичної роботи з педагогічними кадрами у 

2013/2014 навчальному році 

Н.Г. Каєнко, завідувач РМК 

7. Звіти голів РМО та методистів РМК про реалізацію проблемного питання 

діяльності районного методичного кабінету 
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Додаток 10 

Критерії 

оптимального функціонування методичної роботи 

 

1. Оптимальність цілей і завдань методичної роботи як системи та її рівнів: 

 Чітко визначені прогнозовані проміжні та кінцеві результати на 

достовірній діагностичній основі. 

 Урахування рівня професійної компетентності педагогічних працівників 

та стану навчально-виховного процесу. 

 Урахування в процесі визначення цілей, завдань досягнення 

педагогічної теорії та перспективної педагогічної практики, вимог 

реформування освіти. 

 Доцільне охоплення педагогічних проблем, необхідних для 

професійного розвитку педагогічних працівників. 

2. Оптимальність визначення змісту та його інформаційна насиченість: 

 Актуальність проблематики та її спрямованість на практику. 

 Пріоритетність та генералізація змісту. 

 Оптимальність об’єму змісту. 

 Інформаційне забезпечення змісту. 

 Відповідність змісту визначеним цілям та завданням. 

3. Оптимальність педагогічних засобів, адекватних цілям і змісту методичної 

роботи: 

 Забезпечення єдності змісту, засобів і цілей навчання. 

 Доцільність поєднання традиційного та нового, об’єм евристичної 

діяльності. 

 Активізація творчої активності педагогічних працівників. 

 Можливість здійснення диференціації та діалогічного підходу. 

 Стимули до професійного саморозвитку. 

4. Організація методичної роботи як системи визначається за ознаками: 

 Забезпеченість взаємозв’язку та якості (реалізація вимог) усіх 

структурних компонентів системи. 

 Діагностичний та системний підходи організації; діагностичність 

визначених цілей. 

 Визначеність чітких пріоритетів методичної роботи. 

 Раціональність витраченого часу на організацію та проведення 

методичних заходів. 

 Спрямованість усіх заходів на кінцевий результат. 

 Керованість методичної роботи. 
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Рівні функціонування методичної роботи як системи 

 

Високий рівень: 

- чітке бачення прогнозованих проміжних та кінцевих результатів; 

- зосередження зусиль на вирішенні актуальних проблем; 

- приріст професійно необхідних ЗУН в окремих заходах і в цілому не 

менше як на 20%; 

- задоволеність педкадрів функціонуванням методичної системи не менше 

як 75%; 

- зацікавленість у методичній роботі не менше як 50%; 

- стала тенденція до зменшення контрасту між позитивним і недоліками у 

стані викладання предметів, масовий прояв творчості. 

 

Достатній рівень: 

- приріст необхідних ЗУН не перевищує 25%; 

- задоволення потреб у методичній роботі до 75%; 

- окремі питання стану викладання предметів практично не вирішуються. 

 

Середній рівень: 

- система методичної роботи існує формально; 

- методичні заходи не підпорядковані кінцевим результатам; 

- приріст ЗУН до 15%; 

- задоволення потреб у методичній роботі: повністю – до 10%, частково – 

до 40%; 

- стан викладання предметів у цілому залишається без суттєвих змін, 

уроки стандартизовані, методика викладання однотипна. 

 

Початковий рівень: 

- відсутність методичної роботи як системи; 

- приріст ЗУН у педагогів до 5%; 

- задоволення потреб у методичній роботі: повністю – до 0,5%, частково – 

до 35%; 

- до 60% педагогів нейтрально або негативно ставляться до методичної 

роботи. 
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Додаток 11 

Модель маркетингової діяльності методичного кабінету 

 
 

 

 
Вивчення стратегій 

розвитку освіти в Україні: 

Інформаційно-методична 

аналітична діяльність 

Систематизація 

Прогнозування 

Проектування 

 

Вивчення запитів і 

потреб у методичних 

послугах: 

Моніторинг 

Анкетування 

Діагностування 

Тестування 

Спостереження  

Аналіз і систематизація отриманих результатів з урахуванням 

тенденцій розвитку освітньої галузі 

Моделювання структури науково-методичної роботи 

Вибір форм, методів навчання дорослих 

Визначення поля мережевої взаємодії суб’єктів освітньої системи 

Надання маркетингових послуг: 

інформаційних, 

навчально-методичних, науково-методичних, 

організаційно-методичних,  

соціально-психологічних, 

експертно-аналітичних 

Створення методичних матеріалів 

Моніторинг якості методичних послуг 



44 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Науково-методичний супровід професійного 

розвитку педагогів району в умовах 
модернізації освітнього простору 

 
З досвіду роботи методичного кабінету відділу освіти 

Новоукраїнської районної державної адміністрації 
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