


Комунальний заклад
 Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної  освіти

Відділ освіти Хотінської селищної ради
Сумського району Сумської області

Методичний кабінет відділу освіти Хотінської селищної ради 
Сумського району Сумської області 

ПОГОДЖУЮ
Начальник відділу освіти
Хотінської селищної ради
Сумського району
___________ А.В.Іванченко
«___»___________2018

ПОГОДЖУЮ
Ректор КЗ Сумський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
___________Ю. О. Нікітін
«___»___________2018

ПЛАН РОБОТИ
МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

ВІДДІЛУ ОСВІТИ
ХОТІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2019 РІК

СХВАЛЕНО
на засіданні
методичної ради
відділу освіти
Хотінської селищної ради
Сумського району
Протокол № 2 
від «27» листопада 2018 року

1



Зміст

І. Підсумки діяльності  методичного кабінету відділу освіти 
Хотінської селищної ради у 2018 році  та завдання на 2019 
рік…………………………………………………………………...    3

ІІ. Циклограма діяльності методичного кабінету ….…………… 11
ІІІ. Організаційно-методична діяльність…………………………

3.1. Заходи щодо реалізації науково-методичної проблеми….
3.2. План засідання методичної ради МК………………………
3.3. План науково-практичних семінарів для керівників та 
заступників керівників закладів освіти………………………….        
3.4. Графік засідання міжшкільних МО…………………………
3.5. Графік засідання творчих груп……………………………..
3.6. Інформаційно-роз’яснювальна робота з питань підготовки та 
проведення ЗНО……………………………………………….
3.7. План засідань «Школи молодого вчителя»…………………
3.8. Методична робота щодо виявлення, вивчення, узагальнення та
поширення ефективного педагогічного досвіду……………..

12
12
14

15
15
16

17
18

18
ІV. Робота з обдарованою молоддю…………………………………

4.1. Організація та проведення II етапу Всеукраїнських олімпіад з 
базових дисциплін…………………………………………………
4.2. Графік проведення учнівських конкурсів…………………….

19

19
20

V. Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу……….
5.1. Організаційно-аналітична діяльність…………………………
5.2. Організаційно-методична робота……………………………..
5.3. Навчально-методична робота практичних психологів та 
соціальних педагогів закладів освіти………………………………
5.4. Школа молодого спеціаліста…………………………………..
5.5. Дослідницька діяльність……………………………………….
5.6. Консультаційна робота…………………………………………
5.7. Зв’язки з громадськістю………………………………………..

21
21
22

23
23
23
23
23

2



І. Підсумки діяльності  методичного кабінету відділу освіти Хотінської
селищної ради у 2018 році  та завдання на 2019 рік

Українське суспільство розглядає освіту як національне багатство, відносить її
до переліку основних пріоритетів, об’єктів першочергової підтримки.  На  сьогодні
триває реформування освітньої галузі нашої держави, мета якого - стати розвиненою
європейською державою, нарощувати свій науково-освітній потенціал.  Ідеологією
реформи має стати концепція «Нової української школи». У зв’язку з цим, перед
освітянами,  стоїть  завдання  формування  в  молодих  українців  таких  якостей:
прагнення до навчання впродовж усього життя, постійний пошук найкращих шляхів
розв’язання життєвих проблем,  готовність  своєю навчальною, а  потім і  фаховою
працею  закласти  підмурівок  власного  соціального  успіху  і  зробити  внесок  у
громадську та державну справу. 

У  2018  році  мережа  закладів  загальної  середньої  освіти  Хотінської  ОТГ
складала  один  спеціалізований заклад  загальної  середньої  освіти І-ІІІ  ступенів,
який є опорною школою і має 2 філії; дві загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів та три
заклади дошкільної освіти.

Типи закладів
Кількість
закладів

В них дітей

Спеціалізована школа 
(опорний заклад)

1 269

Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

2 149

Всього ЗЗСО 3 418

Заклади дошкільної освіти 3 132

Філії опорного закладу    2 24

Всього ЗДО 3 156

   У  2017-2018  навчальному  році  в  закладах  загальної  середньої  освіти
Хотінської ОТГ навчалося 418 дітей. З 9-х класів закладів загальної середньої освіти
випущено 32 учні. Свідоцтво з відзнакою вручено трьом випускникам. З 11-х класів
випущено 24 учні. Одного учня було  нагороджено золотою медаллю.

Методичний кабінет відділу освіти Хотінської селищної ради було створено
23 серпня 2018 року.
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Забезпечення закладів освіти Хотінської ОТГ
педагогічними кадрами

Відділом  освіти  проводиться  значна  робота  щодо  покращення  кадрового
забезпечення освітнього процесу в закладах освіти Хотінської селищної ради.

Кадрова  політика  здійснюється  планово  і  сприяє  позитивним зрушенням  у
роботі освітянської галузі.  Із  69 педпрацівників, які працюють у  закладах загальної
середньої  освіти  Хотінської  селищної  ради,  66  педагогів  мають  закінчену  вищу
освіту, 2 працівники – базову вищу, 1 педагог – середню спеціальну.
       За освітньо-кваліфікаційним рівнем: 
 -    «спеціалісти вищої категорії» - 24;
-     «спеціаліст І категорії» - 21;
-    «спеціаліст ІІ категорії» – 12; 
 -    категорія «спеціаліст» - 12.
          Із  загальної  кількості  педагогічних  працівників:  1  педагог  має  звання
«учитель-методист», 6 педагогів мають звання  -  «Старший учитель».
       На сьогоднішній день в закладах загальної середньої освіти Хотінської селищної
ради працює 6 учителів пенсійного віку (9 %), учителів зі  стажем роботи до 3-х
років - 3 (4%), від 3 до 10 років  - 11 (16%), від 10 до 20 років  - 12 педпрацівників
(17%),  37 працівників мають стаж роботи більше 20 років (54%.).

Сформовано  сталий  досвідчений  колектив  керівних  кадрів.  Кількість
директорів  закладів  загальної  середньої  освіти   І-ІІІ  ступенів  -  3,  заступників
директорів – 4, завідувачів філіями – 2.

З  метою  забезпечення  закладів  освіти  педагогічними  працівниками  з
відповідною  освітою  і  належним  рівнем  професійної  підготовки  щорічно
визначається потреба в педагогічних працівниках, подається відповідна заявка.  

Постійно  здійснюється  контроль  за  комплектуванням  закладів  освіти
педагогічними кадрами та раціональним розподілом навчального навантаження. 

Зростанню  рівня  педагогічної  майстерності  освітян  сприяють  курси
підвищення  кваліфікації,  для  проходження  яких  створено  відповідні  умови.  Так,
протягом 2018 року курсову перепідготовку пройшло  28  педагогів, в т.ч. за очно-
дистанційною та дистанційною формами навчання.

Зміцненню  та  покращенню  кадрового  потенціалу  освітян  Хотінської  ОТГ
сприяє чітка організація атестації. 

У 2018 році  проатестовано 10 педпрацівників (1 – атестаційною комісією І
рівня, 9 – атестаційною комісією ІІ рівня), що складає близько 14 % від загальної
кількості працюючих. Із них: 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» – 1;
присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 5;
підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 4.
Також один вчитель підтвердив педагогічне звання «учитель-методист».
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Комп’ютеризація, забезпечення доступу до мережі Інтернет та матеріально-
технічне забезпечення закладів загальної середньої освіти

Відділом  освіти   у  2018  році  продовжено  роботу  над  комп’ютеризацією
закладів освіти. На кінець 2018 року всі заклади освіти Хотінської ОТГ підключені
до глобальної мережі  Internet. Чотири заклади освіти мають швидкісний доступ до
мережі. На  сьогоднішній день у закладах освіти Хотінської ОТГ налічується 73
одиниці комп’ютерної техніки.
          Для впровадження компетентнісного навчання у закладах загальної середньої
освіти  Хотінської  селищної  ради  створено  нове  освітнє  середовище.   Рішенням
Сумської  обласної  ради від  27.04.2018 «Про внесення змін до рішення Сумської
обласної ради від 20.12.2017 «Про обласний бюджет Сумської області на 2018 рік»
громада  отримала  субвенцію  між  бюджетами  міст,  районів,  об’єднаних
територіальних  громад  на  умовах  співфінансування  з  місцевих  бюджетів  на
закупівлю  дидактичних  матеріалів,  сучасних  меблів,  комп’ютерного  обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для початкових класів у сумі 144,00 тис.
гривень, 531,225 тис. гривень, 120,00 тис. грн із залишків освітньої субвенції.

Придбано  4  інтерактивних  проектори,  4  ноутбуки,   4  багатофункціонуючих
пристрої, 4 ламінатори, 4 акустичні системи, 4 дошки класні стаціонарні, 4 дошки
коркові,  4  екрани  для  проекції,  48  учнівських  комплектів  меблів  та  меблів  для
вчителя (одномісних комплектів для учнів - 48, комплектів для вчителя - 4), 4 шафи
для зберігання засобів навчання,  20 одиниць меблів для зони відпочинку. Придбано
дидактичні матеріали:  набори друкованих засобів навчання, моделі, макети, муляжі,
прилади, пристосування та музичні інструменти.

 
Профільне навчання

Від сучасної школи вимагається швидко й точно реагувати на всі зміни, які
відбуваються у суспільстві. Необхідною умовою  розвитку освіти є підготовка учнів
до подальшого життя через упровадження профільного навчання у старшій школі.
Упровадження профільного навчання  допомагає забезпечити  рівний  доступ   до
якісної   освіти,   створити    умови   вільного   вибору     у  побудові   освітньої
траєкторії  учнів  старшої школи  незалежно  від умов   освітнього середовища. 

У 2018 році у Хотінській спеціалізованій  школі І-ІІІ ступенів впроваджено
профільне навчання за фізико-математичним напрямом (33% від кількості шкіл І-ІІІ
ст.). Профільним навчанням  охоплено 21 учень 10-11-х класів, що складає 46%. Усі
інші заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів працюють за універсальним
напрямом.  За універсальним профілем навчалися 67 % старшокласників.  

Якість  профільного  навчання  в  значній  мірі  залежить  від  допрофільної
підготовки,  яка  проходить  через  поглиблене  вивчення  предметів,   гурткову,
виховну роботу  та  введення   спеціальних  курсів. Так у Хотінській СШ І-ІІІ ст.,
учні 8-9 класів вивчають  математику поглиблено.  

Відділом  освіти  вживаються  заходи  щодо  удосконалення  використання
варіативної  складової  частини,  підвищення  результативності  методичної  роботи,
інформаційного  забезпечення  профільного  навчання,  урізноманітнення  форм
організації  діяльності  закладів  освіти,  поповнення  матеріальної  бази  навчальних
кабінетів.
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З метою сприяння  професійному самовизначенню учнів у закладах загальної
середньої  освіти налагоджено співпрацю з вищими навчальними закладами міста
Суми. 

У березні-квітні 2018 року випускники шкіл Хотінської ОТГ ознайомилися з
професіями,  які  здобувають  у  ДПТНЗ  «Хотінський  ПАЛ»  та  інших  закладах
профтехосвіти міста Суми. З метою більш раннього вибору майбутньої професійної
діяльності у закладах загальної середньої освіти удосконалюється профорієнтаційна
робота з учнями 5-9 класів   (анкетування, проведення групових та масових заходів,
екскурсій,  залучення  фахівців  різних  спеціальностей).  Відділом  освіти  та
методичним кабінетом проводиться робота щодо  залучення учнів  ЗЗСО  до мережі
предметних  гуртків,  факультативів,  здійснення  допрофільної  підготовки  через
роботу  обласного   відділення  МАН,  залучення  учнів   до  участі  у  предметних
олімпіадах, конкурсах.

Державна підсумкова атестація та зовнішнє незалежне оцінювання
          У 2018 році 32 учні 9-х  класів проходили державну підсумкову атестацію.
Свідоцтво з відзнакою вручено 3-м випускникам, що становить 9% від загальної їх
кількості. Свідоцтва з відзнакою отримали учні Хотінської спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів.

Відповідно  до  плану  підготовки  до  проведення  зовнішнього  незалежного
оцінювання  (ЗНО)  2018  року  у закладах  загальної  середньої  освіти  Хотінської
селищної ради  відділом освіти була проведена змістовна та послідовна робота щодо
організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році.

2018 навчальний рік відзначився  тим,  що  вперше  випускники старшої  школи
проходили  підсумкову  державну  атестацію  у  формі  ЗНО  з  трьох предметів
української мови, математики або історії України та предмету за власним вибором. 

Про  якість  освіти  у ЗЗСО  свідчать  результати ДПА(ЗНО).  Із 24 випускників
на   достатньому   та   високому   рівні   ДПА   з  української  мови  склали  15
випускників, з математики – 6, з історії України – 5 учнів. Учениця Кіндратівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрина Валерія підтвердила свої оцінки на
ЗНО та отримала золоту медаль.

Державну підсумкову атестацію з української  мови складали 24 учні  трьох
закладів загальної середньої освіти.

Середній бал склав 7,1,  у  2017 році  –  6,5,  тобто приріст  склав – 0,6  бали.
Найкращий показник –  Кіндратівська   ЗОШ – 8,5 бали.  Один учень  Хотінської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів не склав ДПА.

Математика була умовно-вибірковою, тобто учні обирали її як альтернативу
історії. Загальна кількість учнів, яка обрала математику - 14 дітей. Середній бал   -
5,7, у минулому році – 6,4, що на 0,38 більше. Найвищий результат – Кіндратівська
ЗОШ  – 6,5 бала.

Історію складало 18 учнів. Середній бал по ОТГ – 6,4. Найвищий результат –
Кіндратівська  ЗОШ, Хотінська СШ – 7,2.

Фізику, як предмет на вибір, обрав 1 учень,  який склав на 5 балів.  
 Біологію  як  ДПА  складали  8  учнів.  Їх  середній  бал  –  6,0.  Найкращий

результат за  двома учнями Хотінської СШ, які написали на 8.  
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Німецьку мову здавало 2 дітей. Середній бал  – 8,5. Найкращим результатом
стала ДПА 1 учня Кіндратівської ЗОШ – 10 балів.  

Географію складали 5 учнів. Середній бал – 5,6.
Свідченням необ’єктивного оцінювання є  те, що не всі претенденти на атестат

з відзнакою підтвердили свої річні результати. Так, із 2 претендентів із двох закладів
освіти залишилося 1 із однієї школи.  

Методична робота
         Методичний кабінет відділу освіти Хотінської селищної ради було створено 23
серпня 2018 року.

Впродовж I семестру 2018-2019 навчального року методичний кабінет надавав
допомогу педагогічним кадрам не лише у розвитку їхньої професійної майстерності,
а й активізував творчий потенціал педагогічних працівників. 

Головною  метою у  роботі  методичного  кабінету  відділу  освіти  є  науково-
методичне  забезпечення  та  інформаційний  супровід  педагогічного  процесу,
організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних,
керівних працівників методичного кабінету та закладів освіти. 

Ключова роль у вирішенні пріоритетного завдання сучасної державної 
політики в галузі освіти – поліпшення якості надання освітніх послуг – належить 
Вчителю, який спроможний вибудувати індивідуальну модель роботи з кожною 
дитиною, розвинути її  здібності, здатність пристосуватися до динамічних умов 
соціального і професійного життя.

 Протягом 2018 року, відповідно до плану роботи відділу освіти,  активно 
проходили семінари за різними напрямками роботи. 05 січня 2018 року у 
Олексіївській загальноосвітній  школі I-III ступенів Хотінської селищної ради було 
проведено майстер-клас для учителів трудового навчання Хотінської ОТГ по 
виготовленню Різдвяних прикрас. 31 січня 2018 на базі Хотінської спеціалізованої 
школи  І-ІІІ ступенів Хотінської селищної ради відбувся семінар заступників 
директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти 
об’єднаних територіальних громад на тему «Нові стандарти - нова українська 
школа». 14 березня 2018 року у Хотінському дошкільному навчальному закладі 
«Струмочок» Хотінської селищної ради було проведено семінар вихователів 
закладів дошкільної освіти на тему «Впровадження інноваційних педагогічних 
технологій – неодмінна умова для розвитку особистості» для вихователів закладів 
дошкільної освіти Сумського району. 
03 квітня 2018 року на базі Кіндратівського  дошкільного навчального закладу 
«Вербиченька»  Хотінської селищної ради відбувся семінар вихователів закладів 
дошкільної освіти об’єднаних територіальних громад.

Заклади дошкільної освіти прийняли активну участь у І етапі обласного 
фестивалю-огляду фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ 
дошкілля».   Матеріали переможця І етапу обласного фестивалю-огляду фахової 
майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля»  Шапаренко 
Людмили Миколаївни, вихователя Кіндратівського дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) «Вербиченька»  Хотінської селищної ради Сумського району 
Сумської області на тему «Використання методики Ляльки-персони для соціального
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та психологічного розвитку дитини старшого дошкільного віку» було представлено 
для участі у  ІI етапі обласного фестивалю-огляду фахової майстерності педагогів 
закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля».
         17 вересня 2018 року було створено методичну раду методичного кабінету
відділу  освіти  Хотінської  селищної  ради.  До  складу  методичної  ради  входять  2
методисти  відділу  освіти,  1  заступник  директора  школи  з  навчально-виховної
роботи,  5  учителів  закладів  загальної  середньої  освіти  та  1  завідувач  закладу
дошкільної освіти. Члени методичної ради є керівниками міжшкільних методичних
об’єднань. Створено 9 міжшкільних методичних об’єднань.

 Таким чином  у  2018 році організація методичної роботи у закладах освіти
Хотінської ОТГ здійснювалась через основні форми, які  вивчали  питання змісту  й
методики викладання предметів, упровадження елементів нових освітніх технологій
у освітній процес.  Серйозно працювали над  обговоренням  новинок методичної
літератури. 

Дошкільна освіта
             Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи
безперервної освіти в Україні. Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти
та створює належні умови для її здобуття.   

У  цих  умовах  дошкільні  заклади  освіти  Хотінської  ОТГ  повинні  набути
нового  статусу,  розширити  свої  функції,  стати  обов’язковими  для  відвідування
дітьми, особливо старшого дошкільного віку.

Створення  в  кожному   закладі  сприятливого  середовища,  спрямованого  на
збереження здоров’я дітей, формування здорової  особистості  –  головне завдання,
яке  стоїть перед відділом освіти та закладами освіти Хотінської ОТГ.

 Дошкілля Хотінської ОТГ  – це мережа, що нараховує 3 дошкільні навчальні
заклади та 2 дошкільні підрозділи філій опорної школи. 

Із  загальної  кількості  дитячого  населення,  що  підлягає  охопленню
дошкільною освітою, різними формами дошкільної освіти охоплено 93%. 

На 100 місцях в середньому виховувалося 47 дітей.   
Усі  діти  п’ятирічного  віку  залучені  до  різних  форм  здобуття  дошкільної

освіти.
У дошкільних установах функціонували 10 груп, з яких 2 для дітей раннього

(до 3-х років) віку, 3 групи середні, 3 старших і 2 – різновікові (у філіях опорного
закладу). 

Освітній  процес  здійснювався  у  відповідності  до  комплексних  програм
«Дитина», «Я у Світі» (нова редакція), «Українське дошкілля».

Заради  успішного  особистісного  зростання  кожної  дитини  важливо  на
сучасному етапі реалізовувати особистісно-зорієнтований підхід не тільки в роботі з
дітьми,  а  й  з  батьками,  використовуючи  принцип  активної  взаємодії  закладу
дошкільної освіти і сім’ї. Основними векторами цієї роботи є  залучення батьків та
інших членів родин вихованців до участі в освітньому процесі закладу, групи та їх
медико-психолого-педагогічна просвіта. 
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Загальна середня освіта
         Обов'язковою основною складовою безперервної освіти є загальна середня
освіта.  Повноцінний і всебічний розвиток особистості  школяра може забезпечити
лише якісна шкільна освіта, а це ставить завдання максимально наблизити навчання
дитини  до  конкретних  її  здібностей.  Ми  маємо  допомогти  дитині  пізнати  себе,
розвинути  свої  таланти,  щоб  у  дорослому  житті  вона  була  здатна
самореалізовуватися.

У  2018  році  мережа  закладів  загальної  середньої  освіти  складала   один
спеціалізований заклад загальної  середньої  освіти І-ІІІ  ступенів,  який є  опорною
школою  і  має  2  філії,  дві  загальноосвітні  школи  І-ІІІ  ступенів,  три  заклади
дошкільної освіти.
         Рівень завантаженості  закладів загальної середньої  освіти 38%. Один  із
шляхів  подолання  цієї  проблеми  є  оптимізація  закладів освіти. 

У  2017-2018  навчальному  році  в  закладах  загальної  середньої  освіти
Хотінської ОТГ навчалося 418 дітей. З 9-х класів закладів загальної середньої освіти
випущено 32 учні. Свідоцтво з відзнакою вручено трьом випускникам. З 11-х класів
випущено 24 учні. Одного учня було  нагороджено золотою медаллю.

Індивідуальною  формою  навчання  було  охоплено  21  дитину,  що становить
5 %  від  загальної  кількості  школярів, в тому числі за станом здоров’я – 2 дитини.
Було забезпечено реалізацію заходів з впровадження інклюзивного навчання. Так, у
Кіндратівській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ст.  було  організовано  інклюзивне
навчання для 1 дитини з особливими освітніми потребами.
          У  2018/2019  навчальному  році  початкова  ланка  поповнилась  48
першокласниками, у 10-11 класах налічується 32 учні.

Забезпеченість  підручниками  та  навчальними  посібниками  учнів  закладів
загальної середньої освіти становить 98,5% (  1кл., 10 кл. – 95%, 2-4 кл. - 100%, 5 кл.
- 89%, 6-8 кл. – 100%, 11 кл. – 100%).  

Організованим  підвезенням  охоплено  73  учні,  які  проживають  за  межею
пішохідної  доступності  у  3 школах громади.  Зокрема,  70 школярів підвозяться 2
шкільними автобусами та 1 маршруткою та 3 учні рейсовим автобусом.  

Разове  гаряче  харчування  організоване  у  всіх  закладах  загальної  середньої
освіти.  Середня  вартість  харчування  на  одну  дитину  1-4  класів  встановить  15,0
гривень. 

Завдання на  2019 рік

 інформаційне та методичне забезпечення впровадження Державних стандартів
освіти та нових навчальних програм у практику роботи вчителів;

 систематизацію роботи усіх ланок методичної служби;
 реалізацію нових підходів до здійснення цільової орієнтації процесу навчання,

змісту і методики викладання;
 підвищення професійного рівня вчителів, удосконалення методики роботи за

навчальними програмами Нової української школи;
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 навчання  вчителів  початкових  класів,  які  розпочнуть роботу  за  Державним
стандартом Нової української школи;

 створення у кожному закладі освіти необхідної матеріально-технічної бази для
ефективного впровадження Державних  стандартів освіти;

 укомплектування навчальних кабінетів  фаховими періодичними виданнями,
навчально-методичною літературою відповідно до навчальних програм.

Робота методичного кабінету відділу освіти спрямована  також  на 
реалізацію цільових та організаційних функцій:

 організаційно-методичний  супровід   закладів  освіти,  їх  діяльності  щодо
підвищення якості освіти;

 нормативно-правове та науково-методичне забезпечення розвитку методичної
роботи;

 підвищення  рівня  діяльності  методичного  кабінету  та  міжшкільних
методичних об’єднань;

 оновлення  бази  даних  нормативно-правового,  програмного  забезпечення
викладання інваріативної та варіативної складових, підручників і навчально-
методичної  літератури,  бази даних перспективного педагогічного   досвіду,
банку здоров’язберігаючих технологій;

 здійснення моніторингових досліджень діяльності  міжшкільних методичних
об’єднань, професійної діяльності педагогічних працівників, рівня навчальних
досягнень учнів, основних тенденцій розвитку освіти; 

 здійснення  аналізу  кадрового  забезпечення,  програмового  і  навчально-
методичного забезпечення учасників освітнього процесу;

 удосконалення системи роботи з молодими та малодосвідченими фахівцями,
здійснення науково-методичного супроводу наставництва;

 підвищення  рівня  професійної  компетентності  педагогічних  працівників,
удосконалення  форм,  методів  навчання  шляхом  диференційованого
направлення на курси підвищення кваліфікації та курси за вибором; 

 активізація  роботи  по  виявленню,  вивченню,  та  узагальненню ефективного
педагогічного  досвіду  та  забезпечення  результативності  упровадження
новітніх досягнень педагогічної науки в практику;

 удосконалення  системи  та  підвищення  результативності  роботи  з
обдарованою молоддю.
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ІІ. Циклограма діяльності методичного кабінету
№ 
з/п

Зміст роботи Термін, місце, 
час

Учасники Відповідальний

1. Поточне планування методичної 
роботи на квартал

Згідно з планом 
роботи відділу 
освіти

Методисти Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

2. Поточне планування методичної 
роботи на місяць

Пропозиції до 
20 числа 
попереднього 
місяця

Методисти Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

3. Засідання методичної ради 1 раз у квартал Лохоня Л.Л., члени методичної ради Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

4. Засідання керівників міжшкільних 
методичних об’єднань

1 раз на рік Керівники міжшкільних методичних
об’єднань

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

5. Засідання міжшкільних 
інтегрованих методичних об’єднань 

2 рази на рік Учителі закладів загальної середньої
освіти

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

6. Засідання творчих груп 2 рази на рік Учителі закладів загальної середньої
освіти, практичні психологи, 
соціальні педагоги, шкільні 
бібліотекарі

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

7. Засідання «Школи молодого 
вчителя»

1 раз на квартал Учителі закладів загальної середньої
освіти 

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

8. Методично-аналітичні наради 
керівників та заступників керівників
закладів освіти  

Щомісяця Керівники та заступники керівників 
закладів освіти

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

9. Науково-практичні семінари для 
керівників та заступників керівників
закладів освіти

1 раз на рік Керівники та заступники керівників 
закладів освіти 

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

10. День надання методичної допомоги 
в закладах освіти (ДМД)

2 рази на 
семестр

Методисти Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету



ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Заходи щодо реалізації науково-методичної проблеми

«Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в
реалізації державних стандартів, формуванні національно свідомої, творчої, життєво компетентної  особистості»

№ Назва заходу Термін 
виконання

Тема Відповідальні  

1. Школа молодого вчителя Січень Використання дидактичних ігор для 
активізації пізнавальної діяльності учнів на 
уроках математики

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного кабінету

2. Практичний семінар для учителів 
англійської мови закладів 
загальної середньої освіти

Лютий Англійська мова в умовах нової української 
школи

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного кабінету

3. Науково-практичний семінар для 
учителів математики закладів 
загальної середньої освіти 

Лютий Використання ІКТ на уроках математики Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного кабінету

4. Звіт – презентація учителів 
української  мови закладів 
загальної середньої освіти

Березень Інноваційні методи формування навчальних 
компетентностей на уроках української 
мови,  літератури  та в позакласній роботі

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного кабінету

5. Науково-практичний семінар для 
учителів початкових класів 
закладів загальної середньої 
освіти

Березень Здоров’язбережувальні технології на уроках 
в початковій школі як одна із сучасних 
освітніх технологій

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного кабінету

6. Практичний семінар для 
вихователів закладів дошкільної 
освіти

Квітень Експериментально-дослідницька діяльність 
як чинник пізнавального розвитку

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного кабінету

7. Звіт – презентація заступників 
директорів з навчально-виховної 
роботи

Травень Фестиваль науково-методичної творчості Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного кабінету

8. Засідання круглого столу для Травень НУШ: проблемні питання та шляхи їх Лохоня Л.Л., 



вчителів початкових класів вирішення завідувач 
методичного кабінету

9. Нарада керівників спільних 
методичних об’єднань 

Серпень Аналіз роботи за 2018/2019 н.р. та завдання 
на 2019/2020 н.р.

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного кабінету

10. Практичний семінар для учителів 
початкових класів закладів 
загальної середньої освіти

Вересень Вироблення навичок швидкісного читання - 
запорука успішного навчання

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного кабінету

11. Науково-практичний семінар для 
учителів математики закладів 
загальної середньої освіти

Жовтень Національно-патріотичне виховання на 
уроках фізико-математичного циклу в 
умовах модернізаційних суспільних змін

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного кабінету

12. Практичний семінар для 
вихователів закладів дошкільної 
освіти

Жовтень Інноваційні підходи до формування 
мовленнєвої компетентності дитини 
дошкільного віку

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного кабінету

13. Звіт – презентація педагогів-
організаторів закладів загальної 
середньої освіти

Листопад Формування національної свідомості, 
патріотичних почуттів учнів засобами 
національно-патріотичного виховання

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного кабінету

14. Спільні уроки на базі опорного 
закладу

Протягом 
року

Предмети природничо-математичного 
напрямку

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного кабінету

15. Моніторинг якості  викладання  
дисциплін, професійної 
компетентності вчителя 

Протягом 
року

Підвищення професійної компетентності 
вчителя, моніторинг якості навчальних 
досягнень учнів.

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного кабінету

16. Дні методичної допомоги Протягом 
року

Впровадження інноваційних технологій в 
освітній в умовах упровадження  нових  
Державних стандартів базової та повної 
загальної середньої освіти  

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного кабінету



2. План засідань методичної ради МК

№
з/п

Термін
проведення

Засідання Зміст питань Відповідальні

1 Лютий І засідання 1.Науково-методичний супровід підготовки та участі у ЗНО-2019. 
2.Підсумки  проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
дисциплін. 
3.Ознайомлення з досвідом роботи вчителів, які атестуються.

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного 
кабінету

2. Травень ІІ 
засідання

1.Про підсумки моніторингових  досліджень щодо рівня навчальних досягнень 
учнів, які навчаються в профільних класах.
2.Реалізація науково-методичної проблеми.
3.Про підсумки роботи з обдарованими учнями.

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного 
кабінету

3 Вересень ІІІ 
засідання

1.Розгляд нормативних документів щодо викладання навчальних предметів у 
2019/2020 навчальному році.
2. Завдання методичної роботи на новий навчальний рік.
3. Про роботу міжшкільних методичних об’єднань.
4.Затвердження планів усіх форм методичної роботи.
5.Про підготовку та проведення  I (зонального) етапу конкурсу «Учитель року-
2020».

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного 
кабінету

4 Листопад ІV 
засідання

1.Організаційно – методичне забезпечення проведення ІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових дисциплін.
2.Затвердження  структури методичної роботи  в закладах освіти на 2020 р.
3.Підсумки роботи МК за 2019 рік та пріоритетні завдання на 2020 рік  щодо 
формування професійної мобільності педагогічних працівників закладів освіти 
Хотінської ОТГ. 

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного 
кабінету



3. План науково-практичних семінарів для керівників
та заступників керівників закладів освіти

№
п/п

Дата
проведення

Місце проведення Тема засідання Відповідальний

Керівники закладів освіти
1. Березень

2019
Олексіївська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст.

Реалізація наукової теми: «Створення умов для розвитку 
професійної компетентності педагога щодо формування 
ціннісних орієнтацій особистості»

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

Заступники директорів з навчально-виховної роботи
2. Листопад

2019
Хотінська 
спеціалізована 
школа І-ІІІ ст. 

Роль педагога в реалізації функції ЗЗСО щодо соціалізації
випускника

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету 

4. Графік засідання міжшкільних МО 

№
з/п

Спільні МО І засідання ІІ засідання

1. МО заступників директора з навчально-
виховної роботи

Січень
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

Вересень
Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів

2. МО вчителів української мови та 
літератури, англійської мови та 
зарубіжної літератури

Січень
Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Вересень
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

3. МО вчителів математики, фізики, 
астрономії

Січень
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

Вересень
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

4. МО вчителів історії, правознавства, 
етики, мистецтва

Лютий
Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Жовтень
Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів

5. МО вчителів біології, екології, 
природознавства, географії, основ 
економіки, хімії

Лютий
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

Жовтень
Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів



6. МО вчителів інформатики, хімії та 
технології

Лютий
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

Жовтень
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

7. МО вчителів початкових класів та 
вихователів ГПД

Березень
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

Листопад
Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів

8. МО вчителів фізичної культури, 
захисту Вітчизни та основ здоров’я

Березень
Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Листопад
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

9. МО вихователів закладів дошкільної 
освіти

Березень
Кіндратівський ДНЗ

Листопад
Хотінський ДНЗ

5. Графік засідання творчих груп 

№ 
з/п

Спільні творчі групи І засідання ІІ засідання

1 ТГ учителів образотворчого та музичного
мистецтва

Лютий
Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Жовтень
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

2 ТГ практичних психологів і соціальних 
педагогів

Березень
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

Листопад
Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

3 ТГ шкільних бібліотекарів Квітень
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

Грудень
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

6. Інформаційно-роз’яснювальна робота з питань підготовки та проведення ЗНО



№ Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Відмітка про
виконання

1. Забезпечення оперативного інформування закладів 
загальної середньої освіти  з питань організації, 
підготовки та проведення  ЗНО

Протягом року Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

2. Підготовка та висвітлення інформації про ЗНО на 
офіційному сайті відділу освіти

Протягом року Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

3. Контроль за станом інформаційно-роз'яснювальної 
та організаційно-методичної роботи закладів 
загальної середньої освіти з питань підготовки 
випускників до ЗНО 

Протягом року Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

4. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи 
серед учнів закладів загальної середньої освіти 
щодо проведення пробного тестування ЗНО

Протягом року Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

5. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи 
щодо реєстрації випускників до участі у ЗНО

Згідно з термінами, 
визначеними МОН 
України

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

6. Підготовка та організація проведення пробного 
безкоштовного тестування для дітей пільгових 
категорій

Листопад – грудень Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

7. Участь в організаційно-методичних нарадах та 
семінарах ХРЦОЯО з питань підготовки та 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання 
та забезпечення своєчасного виконання заходів, що 
входять до компетенції відділу освіти

Протягом року Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету



7. План засідань «Школи молодого вчителя»

№ 
з/п

Зміст роботи Термін 
виконання

Форма узагальнення Відповідальний за 
виконання

Відмітка 
про 
виконання

1. Декада молодого вчителя. Методичний 
супровід професійного становлення 
молодого вчителя

Лютий Довідка, аналіз уроків 
молодих спеціалістів

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

2. Галерея творчих доробок «Мій перший 
успіх»

Квітень Портфоліо творчих 
доробок, презентації.

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

3. Методичний діалог «Застосування ігрових 
технологій навчання у процесі 
професійного становлення молодого 
вчителя»

Вересень База даних молодих 
спеціалістів. 
Розробки уроків, 
методичні рекомендації

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

4. Засідання круглого столу «Урок – 
дзеркало загальної та педагогічної 
культури вчителя»

Листопад Методичні 
рекомендації, майстер-
клас

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

8. Методична робота щодо виявлення, вивчення, узагальнення
та поширення ефективного педагогічного досвіду

№
з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний

1.

Пошук та вивчення досвіду роботи кращих учителів громади, 
описати його та розглянути на засіданні методичної ради з метою 
експертизи, узагальнення та розповсюдження серед педагогічних 
працівників

Протягом 
навчального року

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

2.
Використовувати цілеспрямоване моделювання досвіду з 
актуальних для закладів освіти питань .

Постійно
Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

3.
Провести місячник педагогічної майстерності вчителів та 
вихователів, які атестуються

Лютий 
Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету



4.
Організувати і провести виставку-презентацію педагогічних ідей та 
технологій

Січень – травень 
Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

5.
Провести І етап конкурсу «Учитель року». Організувати участь 
переможців у обласному етапі конкурсу «Учитель року»

Листопад – грудень 
Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

ІV. РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ
1. Організація та проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

№
з/п

Зміст заходу Термін
виконання

Форма
узагальнення

Відповідальні Відмітка
про

виконання
1. Узагальнення та поширення досвіду організації 

ефективної роботи з обдарованими учнями ЗЗСО
Березень

Досвід роботи
ЗНЗ

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

2. Організувати стимулювання вчителів, які підготува-
ли переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових дисциплін

Вересень 
Грошова 
винагорода 

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

3. Поновити електронну базу даних обдарованих учнів. До 
10.09.2019

Електронна 
база даних

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

4. Залучення вчителів до підготовки учнів до участі у 
ІІ, ІІІ, ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад

Протягом 
року

Нарада 
керівників

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

5. Організувати проведення ІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових дисциплін

Листопад-
грудень

Наказ відділу 
освіти 

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

6. Провести І та ІІ етапи та взяти участь в обласних 
етапах Міжнародних літературних конкурсів імені 
Тараса Шевченка та імені Петра Яцика

Згідно з 
графіком 

Наказ 
Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

7. Організація участі учнів у Міжнародних та 
Всеукраїнських інтерактивних конкурсах

Протягом 
року

Нарада 
заступників 
директорів 

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету



8. Провести ІІ етапи та взяти участь в обласних етапах 
конкурсів учнівської творчості.

Протягом 
року

Нарада 
заступників 
директорів 

Лохоня Л.Л., завідувач
методичного кабінету

2. Графік проведення учнівських конкурсів

№
з/п

Назва конкурсу Термін
виконання

Відповідальний Відмітка

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

Листопад Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

2. Всеукраїнська гра з англійської мови «Пазл»
Лютий

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

3. Всеукраїнський інтерактивний конкурс  юних суспільствознавців 
«Кришталева сова»

Лютий
Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

4. Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»
Березень

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

5. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»
Березень

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

6. Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»
Квітень

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

7. Міжнародний інтерактивний природничий конкурс «Колосок» Листопад, 
квітень

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

8. Всеукраїнський інтерактивний історичний конкурс «Лелека»
Квітень

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

9. Всеукраїнський учнівський конкурс з англійської мови «Гринвіч»
Грудень

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

10. Всеукраїнський конкурс з українознавста «Патріот» 
Лютий

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

11. Міжнародний природничий конкурс «Геліантус»
Грудень

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету



V. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

№ Зміст заходу Термін
виконання

Відповідальні Відмітка про
виконання

1. Організаційно-аналітична діяльність
1. Узагальнення роботи з обдарованими учнями  Січень Лохоня Л.Л., завідувач 

методичного кабінету
2. Узагальнення результатів дослідження  профорієнтації учнів 

9,11-х класів
Лютий Лохоня Л.Л., завідувач 

методичного кабінету
3. Узагальнення результатів профілактики злочинності та 

насильства (9-11 класів)
Березень Лохоня Л.Л., завідувач 

методичного кабінету
4. Узагальнення роботи з розвитку рефлексії, аналізу та 

планування в учнів 4-х класів
Березень Лохоня Л.Л., завідувач 

методичного кабінету
5. Узагальнення роботи з профілактики суїцидальної поведінки 

учнівської молоді
Квітень Лохоня Л.Л., завідувач 

методичного кабінету
6. Узагальнення роботи з важковиховуваними дітьми Травень Лохоня Л.Л., завідувач 

методичного кабінету
7. Створення соціальних паспортів ЗЗСО Вересень Лохоня Л.Л., завідувач 

методичного кабінету
8. Погодження річних планів роботи практичних психологів та 

соціальних педагогів
Вересень Лохоня Л.Л., завідувач 

методичного кабінету
9. Оновлення банку даних дітей пільгових категорій закладів 

освіти
Вересень Лохоня Л.Л., завідувач 

методичного кабінету
10. Складання аналітичного звіту роботи психологічної служби Травень Лохоня Л.Л., завідувач 

методичного кабінету
11. Складання статистичних звітів роботи психологічної служби Травень Лохоня Л.Л., завідувач 

методичного кабінету
12. Посилення контролю за дотриманням нормативно-правових 

документів, що регламентують діяльність психологічної 
служби

Протягом 
року

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету



13. Продовження діагностичної, корекційної та консультативно- 
методичної допомоги всім учасникам навчально-виховного 
процесу

Протягом 
року

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

14. Організація роботи працівників психологічної служби з 
різними цільовими групами (батьками, учителями, учнями, 
адміністрацією, керівниками)

Протягом 
року

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

15. Організація роботи за напрямками соціально-психологічного 
супроводу до виявлення та підтримки обдарованих дітей, 
дітей групи ризику.

Протягом 
року

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

16. Проведення навчально-методичних семінарів для працівників
психологічної служби з питань впровадження психолого-
педагогічних інновацій, реалізації державних програм

Протягом 
року

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

17. Інформація «Про розгляд фактів щодо учнів навчальних 
закладів, які потерпіли від насильства в сім’ї відносно дітей/ 
вчинені дітьми» 

Березень 
Червень 
Вересень 
Грудень 

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

18. Інформація «Про стан виконання заходів програми протидії 
торгівлі людьми»

Листопад - 
грудень

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

19. Узагальнення результатів дослідження  адаптації  учнів 1-х 
класів до школи

Жовтень Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

20. Узагальнення результатів дослідження  особистісної 
адаптованості до навчання учнів 5-х класів

Листопад Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

2. Організаційно-методична робота
1. Складання річного плану роботи психологічної служби Серпень Лохоня Л.Л., завідувач 

методичного кабінету
2. Організація участі практичних психологів та соціальних 

педагогів в спільних заходах 
За окремим 
планом 

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

3. Участь у навчально-методичних семінарах, супервізіях, 
тренінгах, нарадах методистів

Протягом 
року

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету



4. Розробка методичних рекомендацій щодо аналізу діяльності 
практичних психологів та соціальних педагогів, керівників 
ЗЗСО та ЗДО

Протягом 
року

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

5. Самоосвіта Протягом 
року

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

3. Навчально-методична робота практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти
1. Організація та проведення спільних творчих груп для 

практичних психологів та соціальних педагогів  
Згідно з 
графіком

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

4. Школа молодого спеціаліста
1. Ведення ділової документації психологічної служби закладу Протягом 

року
Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

2. Індивідуальні консультації Протягом 
року

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

3. Закріплення наставників Протягом 
року

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

5. Дослідницька діяльність
1. Реалізація «Програми розвитку психологічної служби 

Сумської області на 2018-2020 роки»
Протягом 
року

Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету

6. Консультаційна робота
1. Індивідуальні консультації педагогам, батькам Постійно Лохоня Л.Л., завідувач 

методичного кабінету
7. Зв’язки з громадськістю

1. Співпраця з громадськими організаціями та установами Постійно Лохоня Л.Л., завідувач 
методичного кабінету




