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1. Підсумки діяльності  методичного кабінету відділу освіти Хотінської
селищної ради у 2019 році  та завдання на 2020 рік

Методичний кабінет відділу освіти Хотінської селищної ради у 2019 році
працював над удосконаленням структури, змісту і форм методичної роботи з
педагогічними кадрами відповідно вимог Конституції України, Законів України
«Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
мови»,  Державного  стандарту  початкової  загальної  освіти,  Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Методична робота, що
реалізується на базі методичного кабінету, розглядається в сучасних умовах як
система  з  основними  її  ознаками  організаційного  та  науково-методичного
забезпечення  неперервного  духовного  та  професійного  розвитку  особистості
педагогічного працівника. 

Основними пріоритетами діяльності  методичної служби Хотінської ОТГ
у 2019 році були:

-  сприяння  професійному  розвитку  вчителя  як  громадянина-патріота,
особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації;



-  удосконалення  процесу  формування  основних  професійних  якостей,
вироблення власного  стилю роботи,  розвиток фахової  майстерності  молодих
спеціалістів;

-   активне  впровадження  сучасних  інформаційно-комунікаційних
технологій,  створення  оптимальної  системи  інформаційно-методичного
забезпечення та організаційно-аналітичного супроводу освітнього процесу;

-   активізація  використання  технологій  дистанційної  освіти  у  процесі
розвитку професійної компетентності педагогічних працівників;

-  вивчення,  узагальнення,  пропаганда  та  впровадження перспективного
педагогічного досвіду;

-  забезпечення  якісного  моніторингу  змісту,  форм,  методів  освітньої
діяльності учасників освітнього процесу.

Методична  робота  була  спрямована  на  освоєння  та  практичне
застосування  методів  і  прийомів  активізації  навчальної  діяльності  учнів,
формування в них наукового світогляду, упровадження в практику передового
педагогічного досвіду. Переважна більшість засідань міжшкільних методичних
об’єднань  мала  практичний  характер.  Методична  робота  з  педагогічними
кадрами  спрямована  на  пошук  ефективних  методів  роботи  з  педагогічними
працівниками,  на  розвиток  творчої  активності,  удосконалення  педагогічної
майстерності.  Діяльність методичного кабінету спрямовувалася на реалізацію
впровадження сучасних освітніх технологій та інтерактивних форм і  методів
навчання.

 

Забезпечення закладів освіти Хотінської ОТГ
педагогічними кадрами

Методичним кабінетом відділу 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 педагогічних працівників  закладів 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» - 23;
-    «спеціаліст І категорії» - 23;
-    «спеціаліст ІІ категорії» – 12; 
 -    «спеціаліст» - 11.



          Із загальної кількості педагогічних працівників: 1 педагог має звання
«учитель-методист», 8 педагогів мають звання  -  «Старший учитель».
       У закладах загальної середньої освіти Хотінської селищної ради працює 4
вчителя зі стажем роботи до 3-х років (6 %), від 3 до 10 років  - 10 (14 %), від 10
до 20 років  - 14 (20 %),  41 педагогічний працівник має стаж роботи більше 20
років (59 %.).

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 2019 року курсову перепідготовку пройшли 64 педагоги, а саме:

1) курси за вибором – 21;
2) курси за очно-дистанційною формою навчання – 17;
3) курси за очною формою навчання – 6;
4) експрес-курси – 7;
5) курси підвищення кваліфікації  керівних та педагогічних працівників

закладів  загальної  середньої  освіти  у  зв’язку  із  запровадженням
Концепції  реалізації  державної  політики  у  сфері  реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» у ІІ півріччі 2019
року – 13.

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

У  2019  році   проатестовано  15  педпрацівників  (10  –  атестаційною
комісією І рівня, 5 – атестаційною комісією ІІ рівня), що складає близько 22 %
від загальної кількості працюючих. Із них: 

підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 4;
підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст I категорії» – 4;
встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІI категорії» – 5;
встановлено педагогічне звання «Старший учитель»  – 2.

Методична робота
         

 У  2019  році  методичний  кабінет  спрямовував  свою  діяльність  на
виконання проблеми «Розвиток професійної компетентності педагога, як умова
забезпечення  ефективності  та  якості  освіти  «Забезпечення  якісної  освіти
шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в
реалізації  державних  стандартів,  формуванні  національно  свідомої,  творчої,
життєво компетентної  особистості»

Для реалізації даної мети були визначені такі завдання:



-   інформаційне  забезпечення  педагогічних  працівників  з  питань
педагогіки, психології, фахових дисциплін;

-   апробація та введення нових освітніх технологій і систем;
-  підвищення  рівня  методологічної  підготовки,  перенесення  акценту  з

інформаційних на інтерактивні аспекти навчання;
-   всебічний розвиток творчих здібностей педагогів,  формування в них

навичок самостійної науково-дослідницької роботи;
-    створення  колективу  однодумців,  позитивного  психологічного

мікроклімату в педагогічних колективах;
-   стимулювання ініціативи та творчості.

       Колективне керівництво методичною роботою здійснювала методична
рада,  на  засіданнях  якої  обговорювались  плани  роботи  міжшкільних
методичних об’єднань, інформація про підсумки проведення моніторингу стану
викладання  та  рівня  навчальних  досягнень  учнів,  підсумки  проведення
предметних олімпіад, конкурсу «Учитель року», заслуховувались творчі звіти
учителів, які атестуються на присвоєння педагогічних звань, звіти методистів
про  підсумки  методичної  роботи,  обговорювались  методичні  доробки
педагогічних  працівників. 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. 
       Протягом 2019 року повноцінно функціонували міжшкільні методичні
об’єднання  вчителів  -  предметників,  школа  молодого  вчителя,  семінари  -
практикуми, творчі групи та інші форми методичної роботи.
       В  своїй  роботі  вчителі  міжшкільних  методичних   об’єднань
використовують інноваційні педагогічні технології: 

- здоров’язберігаючі; 
- інформаційні; 
- особистісно-орієнтовані;
- ігрові; 
- інтерактивні; 
- технологія групової діяльності.

       Використання інноваційних технологій не є самоціллю, це інструмент для
формування  ключових  компетентностей  учня,  досягнення  завдань  сучасної
освіти.

             Велика увага в роботі методичних об’єднань відводиться на ознайомлення
учителів з методикою впровадження та використання ІКТ в освітньому процесі,
на застосування  ігрових  технологій навчання, розвивального навчання тощо.
       Більшість засідань ММО проводились з застосуванням нестандартних форм,
таких як: 

- методичний діалог;  
- відкриті перегляди; 
- педагогічний калейдоскоп; 
- ділова гра;
- методичний експеримент;



- відео-уроки.
Впродовж 2019 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. 

Відповідно  до  плану  роботи  методичного  кабінету  відділу  освіти,
методистами  МК  у  2019  році   було  проведено  організаційно-методичне
забезпечення  діяльності  всіх  форм  методичної  роботи.  Діяли  міжшкільні
інтегровані  методичні  об’єднання,  заняття  «Школи  молодого  вчителя»,
засідання методичної  ради МК,  засідання творчої  групи,  готувалися проекти
наказів  і  методичні  рекомендації.  Здійснювалися  виїзди  у  ЗЗСО,  ЗДО,
проводилися  індивідуальні  консультації,  огляди  навчальних  кабінетів  та
методичних  кабінетів  ЗЗСО,  відвідувалися  відкриті  уроки.  Протягом  року
проводились  інструктивно-методичні  наради  керівників  закладів  освіти  та
заступників  директорів  шкіл  із  навчально-виховної  та  виховної  роботи,
проведено семінари.

 
№
з/п

Дата Назва семінарів
Місце

проведення
Відповідальні

1. 08.02.
2019

Школа молодого вчителя 
«Використання дидактичних 
ігор для активізації 
пізнавальної діяльності учнів на
уроках математики»

Писарівська філія
Хотінської СШ I-
III ступенів 
Хотінської 
селищної ради 

Лохоня Л.Л.

2. 18.02.
2019

Практичний семінар для 
учителів англійської мови 
ЗЗСО Сумського району 
«Англійська мова в умовах 
нової української школи»

Олексіївська 
ЗОШ I-III 
ступенів 
Хотінської 
селищної ради 

Лохоня Л.Л.

3. 15.03.
2019

Семінар-нарада
«Творчий звіт учителів, які 
атестуються»

Хотінська  СШ  I-
III ступенів
Хотінської
селищної ради

Лохоня  Л.Л.,
Шабаль М.С.

4. 20.03.
2019

Науково-практичний семінар 
для учителів початкових класів 
ЗЗСО ОТГ Сумського району 
«Здоров’язбережувальні 
технології на уроках в 
початковій школі як одна із 
сучасних освітніх технологій»

Хотінська СШ I-
III ступенів 
Хотінської 
селищної ради

Лохоня Л.Л.

5. 22.03.
2019

Звіт – презентація учителів 
української  мови ЗЗСО 
«Інноваційні методи 

Кіндратівська 
ЗОШ I-III 
ступенів 

Лохоня Л.Л.



формування навчальних 
компетентностей на уроках 
української мови,  літератури  
та в позакласній роботі»

Хотінської 
селищної ради

6. 04.06.
2019

Семінар  завідувачів  ЗДО  ОТГ
Сумського району «Мовленнєво-
рухливі ігри як ефективний засіб
з  розвитку  мовлення  дітей
дошкільного віку»

Кіндратівський 
ДНЗ 
«Вербиченька»  
Хотінської 
селищної ради

Лохоня Л.Л.

7. 29.08.
2019

Інструктивно-методичний 
семінар-нарада «Методичні 
рекомендації щодо викладання 
навчальних предметів у 
закладах загальної середньої 
освіти у 2019-2020 н.р.»

Кіндратівська 
ЗОШ I-III 
ступенів 
Хотінської 
селищної ради

Лохоня Л.Л.

8. 26.11.
2019

Семінар для учителів 
математики ЗЗСО ОТГ 
Сумського району 
«Національно-патріотичне 
виховання на уроках 
математики»

Кіндратівська 
ЗОШ I-III 
ступенів 
Хотінської 
селищної ради

Лохоня Л.Л.

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»
Білокур  Яни  Вікторівни,  вихователя Хотінського  дошкільного  навчального
закладу  (ясла-садок)  «Струмочок»   Хотінської  селищної  ради  Сумського
району Сумської області у номінації «Сучасне середовище закладу дошкільної
освіти  для  дітей  раннього  віку»  було  представлено  для  участі  у   ІI етапі
обласного  фестивалю-огляду  фахової  майстерності  педагогів  закладів
дошкільної освіти «Світ дошкілля».

Вихователі закладів дошкільної освіти також прийняли участь у І та  II
етапах виставки-огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників
закладів  дошкільної  освіти  у  2019  році.    Матеріали  переможця  ІI етапу
виставки-огляду  Шапаренко  Людмили  Миколаївни,  вихователя
Кіндратівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Вербиченька»
Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області на тему «Статеве
виховання дітей старшого дошкільного віку» було представлено для участі у
III етапі  виставки-огляду  кращих  методичних  розробок  педагогічних
працівників закладів дошкільної освіти у 2019 році.    

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  заклади
дошкільної освіти 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. 

 

Заклади загальної середньої освіти

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 самореалізуватися.

У 2019 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 2018-2019 навчальному році в закладах загальної середньої освіти Хотінської
ОТГ навчалося 421 учень. Початкова ланка поповнилась 48 першокласниками,
у 10-11 класах навчалося 32 учні.

Індивідуальною  формою  навчання   було   охоплено   15   дітей,   що
становить  4 %  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
ступенів було організовано інклюзивне навчання для 1 дитини з особливими
освітніми потребами.
         

Державна підсумкова атестація та зовнішнє незалежне оцінювання
          

В  2019  році  в зовнішньому  незалежному  оцінюванні  взяли  участь  21
випускник закладів загальної середньої освіти Хотінської селищної ради.

Уже третій рік поспіль результати зовнішнього незалежного оцінювання
випускників закладів повної загальної середньої освіти поточного року з трьох
навчальних  предметів  (українська  мова  і  література  (українська  мова),
математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття), а також з
 навчального предмета за вибором випускника, зокрема математика або історія
України) зараховуються як результати державної підсумкової атестації (далі  –
ДПА). 

Так у 2019 році випускники закладів загальної середньої освіти Хотінської
селищної ради складали ЗНО/ДПА з таких предметів:

Заклад ЗСО Всього 
учнів 11
класів

Укр. 
мова

Мате-
матика

Історія 
України

Геогра
-фія

Біо-
логія 

Фізика

Хотінська спеціалізована школа І-ІІІ 
ст.. 8 8 8 7 1 0 2

Кіндратівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ст 7 7 0 7 5 2 0

Олексіївська загальноосвітня школа І-
ІІІ ст.. 6 6 1 5 0 6 0

Всього 21 21 9 19 6 8 2

Результати ЗНО у порівнянні з річними оцінками
Заклад ЗСО Українська

мова
Математи-
ка

Історія 
України

Географія Біологія Фізика

Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО Річна ЗНО
Хотінська 
спеціалізована 
школа І-ІІІ ст..

6,9 5,9 7,4 5,1 6,8 8,4 8 7 - - 10 7

Кіндратівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст..

5,6 5,0 - - 5,6 6,4 5,6 5,0 7,5 6 - -

Олексіївська 4,8 4,2 8 6 5,4 6,8 - - 5,8 4,7 - -



загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст..
Середній бал 
по ОТГ 

5,8 5,03 7,7 5,6 5,9 7,2 7,3 6,0 6,7 5,35 10,0 7,0

 
  У 2019 році збільшилась кількість учнів, які не подолали поріг «склав/не

склав» по ОТГ – 19%, середній показник  - 11,3% 
українська мова – 4 учні (19%,  ) у 2018 році – 1 учень (4%) (серед 29 ОТГ

– 21)
математика – 2 учні (22%)  у 2018 році – 0 учнів; (серед 29 ОТГ – 23);
історія України – 2 учні (11%,) у 2018 році – 0 учнів (серед 29 ОТГ – 26);
географія – 1 учень (17%) у 2018 році – 0 учнів (серед 29 ОТГ – 28);
біологія – 3 учні (38%) у 2018 році – 0 учнів (серед 29 ОТГ – 27).

Кількість учнів по закладах загальної середньої освіти, які не подолали
поріг «склав/не склав»:
Заклад ЗСО К-ть учнів, що не 

подолали поріг
Укр. 

мова
Мате-
матика

Історія 
України

Геогра-
фія

БіологіяФізика

Хотінська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів

1 учень - 3 предм
1 учень – 1 пред 1 2 1 0 - 0

Кіндратівська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів

1 учень - 2 предм.
1 - 0 1 0 -

Олексіївська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів

1 учень - 3 предм
1 учень – 2 предм
2 учні по 1 предм-

3 0 1 - 3 -

Всього 7 учнів 4 2 2 1 3 0

Учнів, які отримали високі результати (195-200 балів) у 2019 році не має. 
Зауважимо,  що розбіжність  з  річними оцінками не  дуже велика,  учні  з

більшості предметів підтвердили свої знання:
Українська мова та література
Українська мова та література є обов’язковим предметом, її складали 21

випускник.
Кіндратівська  ЗОШ:  4  учні  підтвердили  свої  оцінки  (54%),  1  учень  не

подолав поріг «склав/не склав» (14%), 2 учні отримали на один бал нижчий за
річну, якість знань склала 14%. 

Олексіївська  ЗОШ:  3  учні  підтвердили  свої  знання  (50%),  3  учні  не
подолали поріг «склав/не склав», якість знань17%.

Хотінська СШ: 4 учні підтвердили свої знання (50%), 1 учень не подолав
поріг «склав/не склав»(13%), якість знань 50%.

Історія України
Історію України складали 19 учнів, що становить 90% всіх учнів (2018 рік

– 75%)
 Кіндратівська  ЗОШ:  3  учні  підтвердили  свої  оцінки  (43%),  4  учні

отримали на оцінки вищі за річну, якість знань склала 57%. 
Олексіївська  ЗОШ:  1  учень  підтвердив  свої  знання  (17%),   1  учень  не

подолав  поріг «склав/не склав» (17%), 4 учні отримали на оцінки вищі за річну,
якість знань 80%.



Хотінська СШ: 1 учень підтвердив свої знання (17%), 1 учень не подолав
поріг «склав/не склав»(17%), якість знань 67%.

Математика
Математику складали 9 учнів (43%), у минулому 2018 році – 58%.
 Учні Кіндратівської ЗОШ не вибрали математику на ЗНО та ДПА. 
Олексіївська ЗОШ: математику складав 1 учень, отримав оцінку нижчу за

річну, якість знань - 0%.
Хотінська СШ: 1 учень підтвердив свої знання (13%), 2 учні не подолали

поріг «склав/не склав»(25%), якість знань 67%.
Географія 
Географію складали 6 учнів, що становить 29% всіх учнів (2018 рік – 21%)
 Кіндратівська  ЗОШ: 2  учні  підтвердили свої  оцінки (40%),  1  учень не

подолав  поріг «склав/не  склав» (20%),  2  учні  отримали на оцінки нижчі  за
річну, якість знань склала 20%. 

Олексіївська ЗОШ:  учні  не складали географію як ЗНО чи ДПА.
Хотінська СШ: 1 учень підтвердив свої знання (100%),  якість знань 100%.
Біологія
Біологію складали 8 учнів (38%), у минулому 2018 році – 33%.
 Кіндратівська ЗОШ: географію складали 2 учні, які не підтвердили свої

знання,  якість – 0 %. 
Олексіївська  ЗОШ:   3  учні  підтвердили  свої  оцінки  (50%),  3  учні  не

подолали  поріг «склав/не склав» (50%), якість знань - 17%.
Учні Хотінської СШ не складали біологію.
Фізику  складала  1  учениця  Хотінської  СШ,  яка  не  підтвердила  річну

оцінку, якість знань – 100%.
 Всі  випускники 11-го  класу  взяли  участь  у  ДПА та  ЗНО в  2019 році.

Збільшилася  кількість  учнів,  які  мають результати  початкового  рівня,  також
жоден  учень  не  виконав  роботу  і  на  високому  рівні.  Переважна  більшість
випускників  справились  із  завданнями   на  достатньому  рівні  та  середньому
рівні.  У  порівнянні з 2018 роком середній бал ЗНО з  предметів є нижчим, а
саме: з української мови і літератури на 2,1 бала, з математики на 0,1бала,  що
може  свідчити  про  недостатню  роботу  вчителів  по  підготовці  учнів  до
ДПА/ЗНО. Тільки з історії України маємо вищі результати на 0,8 балів.

Робота з обдарованими дітьми

З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої
молоді з жовтня 2018 року по лютий  2019 року заклади загальної середньої
освіти Хотінської селищної ради прийняли участь у проведенні I, II та III етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад із 14 навчальних предметів для учнів 6 –
11 класів.

 Відповідно  до  Угоди  по  співпрацю  між  ОТГ  Сумського  району,  в
2018/2019 навчальному році було організовано проведення ІІ етапу олімпіад,
які  виявили рівень знань інтелектуально здібних,  обдарованих і  талановитих
учнів  та  результативність  управлінської,  методичної,  психологічної,
педагогічної діяльностей із зазначеного напрямку. 



У  ІІ  етапі  олімпіад  взяли  участь  83  учасника  із  3  закладів  загальної
середньої освіти та 1 філії опорної школи Хотінської селищної ради (що на 14
учасників більше ніж у минулому навчальному році), з яких 50 ( 60 %) – учні
міських шкіл, 33 (40 %) – учні сільських шкіл.  

Згідно  з  рішенням  журі  та  оргкомітету  переможцями  визнано  33  учні
Хотінської селищної ради.

 З них 26 учнів ЗЗСО міста (79 %), 7 – учні сільських шкіл (21 %). Аналіз
результатів  ІІ  етапу  олімпіад  показав,  що  40  %  учасників  упорались  із
запропонованими завданнями, виявили високу теоретичну підготовку, вміння
відстоювати власну думку та застосовувати свої знання в нестандартних умовах
і ситуаціях.
         Відповідно  можна зробити  висновок,  що педагогічні  колективи  та
адміністрації  закладів  освіти  провели  належну  роботу  щодо  залучення  та
відбору здібних дітей до участі у ІІ етапі олімпіад.

Найбільш  масовими виявились  олімпіади з хімії, математики та історії, а
найменш  масовими  –  з  німецької  мови,  англійської  мови  та  географії.  У
олімпіаді з астрономії та екології не взяло участь жодного учня,  що свідчить
про низький рівень викладання цих предметів у закладах освіти. 

Хочеться  відмітити,  що  окремі  учні  –  члени  команд  одержали  досить
високі  бали,  що  свідчить  про  високий  рівень  можливостей,  наявність
ефективної системи роботи з обдарованими дітьми у закладі та відповідального
ставлення при підготовці учнів до олімпіад.  Це учні Хотінської спеціалізованої
школи  I-III ступенів (з  української  мови та  літератури,  біології,  математики,
історії,  хімії,  фізики  та  інформаційних  технологій), Писарівської  філії
Хотінської спеціалізованої школи  I-III ступенів  (з англійської мови та хімії),
Кіндратівської  загальноосвітньої   школи  I-III ступенів (з  історії  та
правознавства), Олексіївської  загальноосвітньої   школи  I-III ступенів (з
біології).

У ІІI етапі олімпіад взяли участь 8 учнів із 3 закладів загальної середньої
освіти та 1 філії опорної школи. Призових місць учні не отримали. Найменшу
кількість балів набрали з математики, фізики та біології.

Аналіз  результатів  ІІ  та  III етапів  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад
засвідчує  ряд  проблем  і  суттєвих  недоліків  у  підготовці  учнів  до
інтелектуальних змагань. Частина учасників недостатньо засвоїла програмовий
матеріал,  має  низький  рівень  дослідницьких  здібностей,  не  вміє
використовувати теоретичні знання на практиці, аргументовано висловлювати
свою думку.  Найскладнішими для учасників залишаються завдання творчого
характеру, які потребують синтезу знань, самостійної роботи та неординарного
мислення.

Фізична культура та спорт

Діяльність закладів освіти спрямована на досягнення необхідного рівня
фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи. З метою покращення
освітнього процесу з фізичної культури і спорту, поліпшення здоров’я дітей у
закладах освіти, активізації фізкультурно-масової роботи в усіх ланках системи
фізичного  виховання  було  організовано  і  проводилось  викладання  предмета



«Фізична  культура»,  позакласна  та  позашкільна  фізкультурно-оздоровча  та
спортивно-масова робота.  

 Працює міжшкільне методичне об’єднання вчителів фізичної культури.
Використовуються  різноманітні  форми  методичної  роботи:  семінари-
практикуми, відкриті уроки, позакласні заходи. 

  Відділом освіти Хотінської селищної ради спрямовано роботу освітніх
закладів  на збереження здоров‘я учнів, формування в них навичок здорового
способу життя.  Секційною роботою охоплено 154 учня .

  Приділяється  увага покращенню матеріально-спортивної бази у закладах
загальної середньої освіти. У 2019 році облаштовано приміщення для заняття
фізичною культурою в Писарівській філії  Хотінської спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів.

Команди закладів загальної середньої освіти приймали участь у районних
комплексних  спортивно-масових  заходах   школярів.  Заходи  проводились
протягом навчального року і включали одинадцять видів змагань .

Проведено змагання з допризовної підготовки молоді.
Зайняли наступні місця:
-  І  місце  в  районних  фінальних  змаганнях  серед  школярів  по  футболу

(юнаки) – Кіндратівська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів;
-   ІІ місце в змаганнях  «Старти надій» - Хотінська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів;   
 -  ІІІ  місце  в  змаганнях  з  легкоатлетичного  чотириборства  -  Хотінська

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів;  
  - ІІ місце «Шкіряний м‘яч» вікова група 2005 року народження і молодші

(об’єднана команда Хотінської селищної ради);
     Учні ЗЗСО Хотінської селищної ради, в складі команди Сумського

району, протягом навчального року брали активну участь в XXYІІ обласних
комплексних  спортивних  іграх  школярів.  В  загальному  заліку  збірна  посіла
1місце .

Сорока Анастасія, учениця Хотінської СШ,  в складі збірної Сумського
району  посіла  І  місце  в  змаганнях  з  легкоатлетичного  чотириборства  та  ІІІ
місце в змаганнях з легкої атлетики;

Колодченко  Анастасія,  учениця  Кіндратівської  ЗОШ,  в  складі  збірної
Сумського району посіла І місце в змаганнях з футзалу серед дівчат;

Дегтярьов Володимир та Сенченко Ярослав, учні Кіндратівської ЗОШ, в
складі збірної Сумського району зайняли ІІ місце з волейболу серед юнаків та
футболу серед юнаків.
Для  популяризації  фізкультурно-оздоровчої  та  спортивної  роботи,  залучення
більшої  кількості  дітей громади до занять  фізичною культурою і  спортом,  у
громаді забезпечено проведення змагань з футболу, волейболу, шахів, шашок,
футзалу, баскетболу, настільного тенісу.
          На  проведення  спортивно  масових  заходів  (змагань)  у  2019  році
витрачено  21  тис.  грн.  На  придбання  спортивного  інвентарю  та  спортивної
форми витрачено 12 тис. грн.                              
         Для розвитку фізичної культури і спорту заклади загальної середньої
освіти мають певну спортивну базу. Для проведення фізкультурно-оздоровчої



та спортивної роботи використовується 3 спортивних зали, 2 футбольних поля,
3 спортивних майданчика з нестандартним обладнанням. Щороку проводиться
робота щодо їх збереження та утримання в належному стані. Здійснено поточні
ремонти  спортивних  залів.  Згідно  плану  роботи  методичного  кабінету  з
викладачами фізичної культури закладів загальної середньої освіти проводяться
семінари .
Згідно затвердженого  графіку,  викладачі  фізичної  культури проходять  курси
підвищення  кваліфікації  в  Сумському  обласному  інституті  післядипломної
педагогічної освіти.
         Залишається проблемним питанням недостатнє забезпечення фаховими
спеціалістами  з  фізичної  культури  та  спорту,  забезпечення  необхідним
спортивним інвентарем та обладнанням закладів освіти.

Завдання на  2020 рік

 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.



2. Управлінська діяльність 
2.1. Тематика засідань методичної ради МК

№
з/п

Термін
проведення

Засідання Зміст питань Відповідальні

1 Лютий І засідання 1. 2020 рік – «Рік математики та STEM освіти»
2. Підсумки проведених моніторингових досліджень за 2019 рік. Завдання на 
2020 рік.
3. Підсумки  проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін та ІІ туру фахового конкурсу «Учитель року-2020».
4. Обговорення атестаційних матеріалів педагогів, які атестуються та  
претендують на присвоєння звань «Старший учитель», «Вчитель-методист», 
«Вихователь –методист».

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного 
кабінету

2. Травень ІІ 
засідання

1. Про підсумки проведення виставки передового педагогічного досвіду. 
2. Реалізація науково-методичної проблеми.
3. Погодження кандидатур на нагородження відзнаками МОН, голови ОДА, 
голови селищної ради, відділу освіти.

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного 
кабінету

3 Вересень ІІІ 
засідання

1. Розгляд нормативних документів щодо викладання навчальних предметів у 
2020/2021 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 участь педагогічних працівників у  I (зональному) етапі конкурсу 
«Учитель року-2021».

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 2021 р.
3. Підсумки роботи МК за 2020 рік та пріоритетні завдання на 2021 рік  щодо 
формування професійної мобільності педагогічних працівників закладів освіти 
Хотінської ОТГ. 
4. Погодження плану роботи МК на 2021 рік.

Лохоня Л.Л., 
завідувач 
методичного 
кабінету



2.2. 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



2.3. Циклограма наказів та звітності МК

№
з/п

Зміст роботи
Термін

виконання
Відповідальні

Довідка про стан виховної роботи за І півріччя 2019/2020 н.р. січень Лохоня Л.Л.
Звіт про стан злочинності, правопорушень та роботу наркопостів у ЗЗСО. січень Шабаль М.С.
Наказ про курсову перепідготовку вчителів у січні 2020 року. січень Лохоня Л.Л.
Наказ про участь у виставці-огляді «Краща методична розробка» для вчителів ЗЗСО січень Лохоня Л.Л.
Наказ про проведення І етапу обласного фестивалю-огляду фахової майстерності 
педагогів ЗДО  «Світ дошкілля».

січень Лохоня Л.Л.

Наказ про курсову перепідготовку вчителів у лютому 2020 року. січень Лохоня Л.Л.
Наказ про підсумки ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020». лютий Лохоня Л.Л.
Наказ про курсову перепідготовку вчителів у березні 2020 року. лютий Лохоня Л.Л.
Наказ про проведення щорічної Всеукраїнської акції «Чисте довкілля». березень-

квітень
Лохоня Л.Л.

Наказ про курсову перепідготовку  вчителів у квітні 2020 року. березень Лохоня Л.Л.
Наказ про проведення І етапу обласного огляду-конкурсу на кращу організацію 
оздоровлення дітей улітку в ЗДО.  

квітень Лохоня Л.Л.

Сформувати замовлення курсової перепідготовки педагогічних працівників на 2021р. квітень-
травень

Лохоня Л.Л.

Наказ про курсову перепідготовку  вчителів у травні 2020 року. квітень Лохоня Л.Л.
Звіт про виконання запланованих заходів щодо розвитку психологічної служби. 
Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби.

травень Лохоня Л.Л.

Наказ про курсову перепідготовку вчителів у червні 2020 року. травень Лохоня Л.Л.
Звіт про проведення щорічної Всеукраїнської акції «Чисте довкілля» травень Лохоня Л.Л.
Наказ про підсумки районної спартакіади школярів за підсумками 2019/2020 н.р. травень Шабаль М.С.
Підготовка звітів про ММО. червень-

липень
Лохоня Л.Л.

Аналіз методичної роботи за 2019/2020 н.р. липень- Лохоня Л.Л.



серпень
Наказ про структуру методичної роботи з педкадрами на 2020/2021 н. р. вересень Лохоня Л.Л.
Наказ про проведення спартакіади у 2020/2021 н. р. вересень Шабаль М.С.
Наказ про курсову перепідготовку вчителів у вересні 2020 року. вересень Лохоня Л.Л.
Наказ про створення атестаційної комісії II рівня. вересень Лохоня Л.Л.
Наказ про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
дисциплін.

вересень-
жовтень

Лохоня Л.Л.

Провести облік дітей дошкільного віку. вересень Лохоня Л.Л.
Скласти списки учителів за фахом. вересень Лохоня Л.Л.
Скласти списки керівників ММО. серпень Лохоня Л.Л.
Підготувати списки обдарованих дітей. вересень Лохоня Л.Л.
Підготувати банк даних дітей усіх категорій, які потребують соціального захисту. вересень Лохоня Л.Л.
Наказ про організацію і проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». вересень Лохоня Л.Л.
Наказ про курсову перепідготовку вчителів у жовтні. вересень Лохоня Л.Л.
Підготувати список учителів, які атестуються. жовтень Лохоня Л.Л.
Наказ про проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді ім.Т.Шевченка.

жовтень Лохоня Л.Л.

Наказ про проведення Міжнародного конкурсу з української мови ім.П. Яцика. жовтень Лохоня Л.Л.
Аналіз результативності учнів ЗЗСО в ЗНО. жовтень Лохоня Л.Л.
Наказ про курсову перепідготовку вчителів у листопаді. жовтень Лохоня Л.Л.
Звіт про неблагополучні сім`ї, про дітей, схильних до правопорушень, звіт про стан 
злочинності за ІІІ квартал.

жовтень Шабаль М.С.

Наказ про підсумки І етапу  Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». листопад Лохоня Л.Л.
Наказ про курсову перепідготовку вчителів у грудні 2019 року. листопад Лохоня Л.Л.
Наказ про підсумки проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка.

грудень Лохоня Л.Л.

Статистичний звіт про діяльність психологічної служби. грудень Лохоня Л.Л.
Наказ про підсумки проведення Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. 
Яцика.

грудень Лохоня Л.Л.

Підготувати річний звіт з фізичної культури 2-ФК. грудень Шабаль М.С.



2.4. Тематика інструктивних нарад 

Термін
проведення

Зміст роботи Відповідальні Інформаційне 
забезпечення

Січень 2020 року - Про підготову до ЗНО 2020 року з української мови та
літератури,  математики,  історії  України,  біології,  хімії,
географії, англійської мови, фізики

-  Про підсумки та результати проведення Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року»

-  Про роботу з молодими спеціалістами в  закладах освіти
-  Про підсумки проведення мовно-літературних конкурсів

Лохоня Л.Л., 
Шабаль М.С.

Довідки та 
рекомендації

Квітень
2020 року

-  Про  підсумки атестації педагогічних працівників   
-  Про  підсумки  та  результати  проведення  ІІІ  етапу

Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
-  Про  особливості  проведення  ДПА  у  2020  році

та порядок закінчення навчального року
-  Про організацію оздоровчо-відпочинкової кампанії 2020

року 

Лохоня Л.Л., 
Шабаль М.С.

Інформація та 
рекомендації

Вересень
2020 року

- Про особливості освітнього процесу у  закладах загальної
середньої  освіти  у  2020-2021  навчальному  році  та  основні
завдання методичної роботи

- Про  організацію  проведення  Всеукраїнського  конкурсу
«Учитель року-2021»

- Особливості  викладання  навчальних  предметів  у  2020-
2021 навчальному році

- Про основні завдання психологічної служби у 2020-2021
навчальному році

Лохоня Л.Л., 
Шабаль М.С.

Рекомендації



2.5. Графік засідання міжшкільних МО

№
з/п

Міжшкільні МО І засідання ІІ засідання

1. ММО вчителів української мови, 
української  та зарубіжної літератури, 
англійської та німецької мови 

Січень
Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Вересень
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

2. ММО вчителів математики, фізики, 
астрономії та інформатики

Січень
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

Вересень
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

3. ММО вчителів історії, основ 
правознавства, громадянської освіти та 
курсів морально-духовного 
спрямування

Лютий
Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Жовтень
Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів

4. ММО вчителів біології, екології, 
природознавства, географії, економіки, 
основ здоров’я та хімії

Лютий
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

Жовтень
Кіндратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

5. ММО вчителів мистецтва та технології Лютий
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

Жовтень
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

6. ММО вчителів початкових класів та 
вихователів ГПД

Березень
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

Листопад
Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів

7. ММО вчителів фізичної культури та 
предмету «Захист Вітчизни»

Березень
Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Листопад
Хотінська СШ І-ІІІ ступенів

8. ММО вихователів закладів дошкільної 
освіти

Березень
Кіндратівський ДНЗ

Листопад
Хотінський ДНЗ



3. Організаційно-методична діяльність

3.1. Форми методичної роботи

«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. Методично-аналітична нарада Січень Про роботу з молодими спеціалістами в  
закладах освіти

Лохоня Л.Л.

2.. Школа молодого вчителя Січень Використання сучасних педагогічних 
технологій для формування ключових 
компетентностей на уроках та в 
позаурочний час

Лохоня Л.Л.

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

Лютий Виховання в учнів естетичного смаку та 
позитивного ставлення до предметів 
художньо-естетичного циклу

Лохоня Л.Л.

4. Нарада керівників міжшкільних 
методичних об’єднань

Лютий Підсумки проведених моніторингових 
досліджень за 2019 рік. Завдання на 2020 рік

Лохоня Л.Л., 
Шабаль М.С.

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

Лютий Вироблення навичок швидкісного читання - 
запорука успішного навчання

Лохоня Л.Л.

6. Засідання методичної ради Лютий 2020 рік – «Рік математики та STEM освіти» Лохоня Л.Л.,
Шабаль М.С.

7. Звіт – презентація Березень Творчий звіт учителів, які атестуються на 
встановлення та підтвердження вищої 
категорії

Лохоня Л.Л.,
Шабаль М.С.

8. Звіт – презентація заступників 
директорів з виховної роботи та 
педагогів-організаторів

Березень Про досвід виховної роботи закладів 
загальної середньої освіти

Лохоня Л.Л.,
Шабаль М.С.



9. Методичний порадник Квітень Організація роботи методичної служби  з 
виявлення, вивчення, узагальнення та 
поширення передового педагогічного 
досвіду

Курган О.В.,
Лохоня Л.Л.

10. Виставка-огляд  Квітень Краща методична розробка Лохоня Л.Л.,
Шабаль М.С.

11. Методично-аналітична нарада Квітень Про організацію оздоровчо-відпочинкової 
кампанії 2020 року

Лохоня Л.Л.

12. Практичний семінар заступників 
директорів з виховної роботи та 
педагогів-організаторів

Травень Національно-патріотичне виховання. 
Проведення гри «Джура»

Шабаль М.С.

13. Засідання методичної ради Травень Про підсумки проведення виставки-огляду 
«Краща методична розробка»  

Лохоня Л.Л.,
Шабаль М.С.

14. Нарада керівників міжшкільних 
методичних об’єднань 

Серпень Підготовка до педагогічної конференції Лохоня Л.Л.,
Шабаль М.С.

15. Методично-аналітична нарада Вересень Про забезпечення супроводу початку нового
навчального року. Про визначення напрямів 
роботи МК на навчальний рік

Лохоня Л.Л.,
Шабаль М.С.

16. Засідання методичної ради Вересень Завдання методичної роботи на новий 
навчальний рік

Лохоня Л.Л.,
Шабаль М.С.

17. Науково-практичний семінар для 
учителів фізичної культури 
закладів загальної середньої 
освіти 

Жовтень Індивідуальне та суспільне здоров’я, 
збільшення рухової активності на уроках 
баскетболу

Лохоня Л.Л.

18. Практичний семінар для 
вихователів закладів дошкільної 
освіти 

Листопад Програма «Впевнений старт» – поступовий 
перехід до Нової української школи

Лохоня Л.Л.

19. Засідання методичної ради Листопад Затвердження  структури методичної роботи
в закладах освіти на 2021 рік

Лохоня Л.Л.,
Шабаль М.С.



20. Спільні уроки на базі опорного 
закладу

Протягом 
року

Предмети природничо-математичного 
напрямку

Лохоня Л.Л.

21. Моніторинг якості  викладання  
дисциплін, професійної 
компетентності вчителя 

Протягом 
року

Підвищення професійної компетентності 
вчителя, моніторинг якості навчальних 
досягнень учнів.

Лохоня Л.Л.

22. Дні методичної допомоги Протягом 
року

Впровадження інноваційних технологій в 
освітній процес в умовах упровадження 
НУШ  

Лохоня Л.Л.,
Шабаль М.С.

3.2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

№ з/п Зміст роботи
Термін

виконання

Відповідаль

ні

Відмітка

про

виконання
1 Скласти план замовлення на проходження курсової підготовки 

педагогічних кадрів в 2021 році
Квітень Лохоня Л.Л.

2 Підготувати наказ про організацію   курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, довести інформацію до відома керівників
ЗО

Щомісяця Лохоня Л.Л.

3 Систематично проводити аналіз потреб та запитів педагогів з 
питань проходження курсової підготовки, вивчати результативність
курсової підготовки

Упродовж 
року

Лохоня Л.Л.

4 Проводити звіти про проходження курсової підготовки на 
засіданнях ММО

Упродовж 
року

Лохоня Л.Л.

5 Систематично інформувати педагогічних працівників про нову 
науково-педагогічну, психологічну та методичну літературу

Упродовж 
року

Лохоня Л.Л.



6 Проводити інструктивно-методичні наради щодо організації та 
проходження курсової підготовки педкадрами 

Січень,
вересень

Лохоня Л.Л.

3.3. Психолого-педагогічний супровід методичної роботи

№ Зміст заходу Термін
виконання

Відповідальні Відмітка про
виконання

1. Організаційно-аналітична діяльність
1. Узагальнення роботи з обдарованими учнями  Січень Лохоня Л.Л.
2. Узагальнення результатів дослідження  профорієнтації учнів 9,11-

х класів
Лютий Лохоня Л.Л.

3. Узагальнення результатів профілактики злочинності та 
насильства

Березень Лохоня Л.Л.

4. Узагальнення роботи з розвитку рефлексії, аналізу та планування 
в учнів 4-х класів

Березень Лохоня Л.Л.

5. Узагальнення роботи з профілактики суїцидальної поведінки 
учнівської молоді

Квітень Лохоня Л.Л.

6. Узагальнення роботи з важковиховуваними дітьми Травень Лохоня Л.Л.
7. Створення соціальних паспортів ЗЗСО Вересень Лохоня Л.Л.
8. Погодження річних планів роботи практичних психологів та 

соціальних педагогів
Вересень Лохоня Л.Л.

9. Оновлення банку даних дітей пільгових категорій закладів освіти Вересень Лохоня Л.Л.
10. Складання аналітичного звіту роботи психологічної служби Травень Лохоня Л.Л.
11. Складання статистичних звітів роботи психологічної служби Травень Лохоня Л.Л.
12. Посилення контролю за дотриманням нормативно-правових 

документів, що регламентують діяльність психологічної служби
Протягом 
року

Лохоня Л.Л.

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

Протягом 
року

Лохоня Л.Л.



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

Протягом 
року

Лохоня Л.Л.

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

Протягом 
року

Лохоня Л.Л.

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

Протягом 
року

Лохоня Л.Л.

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.

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

Листопад - 
грудень

Лохоня Л.Л.

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

Жовтень Лохоня Л.Л.

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

Листопад Лохоня Л.Л.

2. Організаційно-методична робота
1. Складання річного плану роботи психологічної служби Серпень Лохоня Л.Л.
2. Організація участі практичних психологів та соціальних педагогів

в спільних заходах 
За окремим 
планом 

Лохоня Л.Л.

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

Протягом 
року

Лохоня Л.Л.

4. Самоосвіта Протягом 
року

Лохоня Л.Л.

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.



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

року
Лохоня Л.Л.

2. Індивідуальні консультації Протягом 
року

Лохоня Л.Л.

3. Закріплення наставників Протягом 
року

Лохоня Л.Л.

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

області на 2018-2020 роки»
Протягом 
року

Лохоня Л.Л.

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

7. Зв’язки з громадськістю
1. Співпраця з громадськими організаціями та установами Постійно Лохоня Л.Л.

3.4. Організаційні форми роботи з обдарованою учнівською молоддю

№
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 ЗЗСО

Лохоня Л.Л.

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

Вересень Грошова винагорода 
Лохоня Л.Л.

3. Поновити електронну базу даних обдарованих учнів До 
10.09.2020

Електронна база 
даних

Лохоня Л.Л.

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

Протягом 
року

Нарада керівників
Лохоня Л.Л.

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

Листопад-
грудень

Наказ відділу освіти 
Лохоня Л.Л.



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.

7. Організація участі учнів у Міжнародних та 
Всеукраїнських інтерактивних конкурсах

Протягом 
року

Нарада заступників 
директорів 

Лохоня Л.Л.

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

Протягом 
року

Нарада заступників 
директорів 

Лохоня Л.Л.

3.5. 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.

2. Всеукраїнський інтерактивний конкурс  юних суспільствознавців 
«Кришталева сова»

Лютий
Лохоня Л.Л.

3. Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» Березень Лохоня Л.Л.

4. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» Березень Лохоня Л.Л.

5. Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» Квітень Лохоня Л.Л.

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

Лохоня Л.Л.

7. Всеукраїнський інтерактивний історичний конкурс «Лелека» Квітень Лохоня Л.Л.

8. Всеукраїнський учнівський конкурс з англійської мови «Гринвіч» Грудень Лохоня Л.Л.

9. Всеукраїнський конкурс з українознавста «Патріот» Лютий Лохоня Л.Л.

10. Міжнародний природничий конкурс «Геліантус» Грудень Лохоня Л.Л.



4. Описово-корекційна діяльність

4.1. Заходи з вивчення, узагальнення
та впровадження передового 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.

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

Постійно Лохоня Л.Л.

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

Лютий Лохоня Л.Л.

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

Січень – травень Лохоня Л.Л.

4.2. 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.

2. Галерея творчих доробок «Мій перший успіх» Квітень Портфоліо творчих 
доробок, презентації.

Лохоня Л.Л.



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.

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

Листопад Методичні 
рекомендації, майстер-
клас

Лохоня Л.Л.

4.3. Консультаційна діяльність 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. 

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

Протягом року Лохоня Л.Л.

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.

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

Протягом року Лохоня Л.Л.

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

Згідно з 
термінами, 
визначеними 
МОН України

Лохоня Л.Л.

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

Листопад – 
грудень

Лохоня Л.Л.



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.

5.Інформаційно-просвітницька діяльність
5.1. Видавнича діяльність

№
з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні

1. Створення інформаційного супровідника на конференцію серпень Методисти МК
2. Підготовка та видання інформаційних листів протягом року Методисти МК
3. Оновлення банку даних педагогічних працівників закладів освіти для аналізу

та оперативного керівництва методичною роботою 
вересень Методисти МК

4. Створення  мультимедійних   презентацій,  розроблення   методичного
супроводу до них

протягом року Методисти МК

5. Розміщення на сайті відділу освіти інформації про роботу МК протягом року Методисти МК
6. Розроблення методичних рекомендацій протягом року Методисти МК

5.2. Форми самоосвітньої діяльності
№
з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні

1. Опрацювання методичної літератури протягом року Методисти МК
2. Проходити курси підвищення кваліфікації Згідно графіка Методисти МК
3. Участь в обласних семінарах, конференціях протягом року Методисти МК
4. Участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях протягом року Методисти МК



6. Експериментально-дослідницька діяльність

Участь у Всеукраїнському експерименті  «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі» 
в системі оздоровчо-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів»

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і  науки України від 02.11.2016 № 1312 «Про проведення дослідно-
експериментальної  роботи  на  базі  загальноосвітніх  навчальних  закладів  Вінницької,  Волинської,  Сумської,
Тернопільської,  Харківської,  Хмельницької  областей  та міста  Києва», Хотінська  спеціалізована школа І-ІІІ  ступенів
Хотінської селищної ради  Сумського району  Сумської області у 2016 році долучилась до участі у  Всеукраїнському
експерименті  «Здоров’язбережувальна  технологія  «Навчання  у  русі»  в  системі  оздоровчо-виховної  роботи
загальноосвітніх навчальних закладів».

 Науковий керівник експерименту: Деменков Д.В.  –  старший викладач кафедри дошкільної та шкільної освіти,
методист фізичної культури КЗ СОІППО.
           Мета експерименту: Розроблення здоров’язбережувальної системи навчання у загальноосвітньому навчальному
закладі  на  основі  «Сім’я  -  школа»  для  реалізації  гармонійного  інтелектуального  і  фізичного  розвитку;  формування
психофізичного стану учнів 6-12 років шляхом упровадження здоров’язбережувальної технології «Навчання у русі».
Координатор  експерименту  від  закладу:  Ткаченко  Олена  Володимирівна,  учитель  початкових  класів.  Має  вищу
категорію та звання «Старший учитель».

 Даний експеримент є надзвичайно актуальним, адже здоров’я нації є пріоритетом кожної держави. З огляду на це
реформування  сучасної  системи  освіти  зорієнтоване  на  забезпечення  умов  для  розвитку  здорової  особистості.  Для
досягнення цієї мети є формування у суспільстві умов до оздоровчої рухової активності та здорового способу життя для
формування здоров’я дітей як найвищої соціальної цінності в державі.

Гіпотеза  експерименту:  формування  гармонійної  фізично  та  інтелектуально  розвинутої  особистості  учня
сприятиме: 
     -    впровадження у навчально-виховний процес для учнів 6-12 років здоров’язбережувальних технологій «Навчання в
русі»;

- застосування реальних механізмів взаємодії пізнавальної і рухової діяльності учнів;
- розвиток особистісного потенціалу та зміцнення фізичного здоров’я учасників освітнього процесу;
- формування у дітей навичок здорового способу життя та ціннісного ставлення до власного здоров’я;
- підвищення  психологічної  культури  педагогічних  працівників  та  батьків  засобами  психолого-педагогічного

консультування.



Мета експерименту: Розроблення здоров’язбережувальної  системи навчання у загальноосвітньому навчальному
закладі  на  основі  «Сім’я  -  школа»  для  реалізації  гармонійного  інтелектуального  і  фізичного  розвитку;  формування
психофізичного стану учнів 6-12 років шляхом упровадження здоров’язбережувальної технології «Навчання у русі».
         Основні завдання експерименту:
- діагностика, аналіз та самоаналіз рівня психофізичної та рухової готовності учнів до навчання у відповідних класах;
- розроблення здоров’язбережувальної системи навчання у загальноосвітньому навчальному закладі;
- впровадження особливого режиму рухової життєдіяльності учнів у навчально-виховний процес і позанавчальний час;
- упровадження індивідуальних рухових і психофізичних корекційних оздоровчо-виховних рухових програм;
- інтеграція принципу «батьки – вчителі – партнери» відповідно до тестових критеріїв «Щоденника розвитку та здоров’я
школярів 6-12 років»;
- розроблення методики виховних ситуацій, запропонованими у «Щоденнику розвитку та здоров’я учнів 6-12 років» з
метою стимуляції виховання відповідального ставлення до власного здоров’я та механізмів самореалізації, самозахисту,
самовдосконалення.
         Очікувані результати експерименту:
-  експериментальне  впровадження  здоров’язбережувальної  технології  «Навчання  в  русі»  з  метою  гармонізації
інтелектуального і фізичного розвитку, формування позитивного стресостійкого психофізичного стану учнів 6-12 років;
- гуманізація навчально-виховного процесу у закладі загальної середньої освіти;
- широке використання батьками і педагогами можливостей технології «Навчання в русі» та практико-орієнтованого
посібника «Щоденника розвитку та здоров’я учнів 6-12 років».
         Координатором експерименту  у  Хотінській  спеціалізованій  школі  І-ІІІ  ступенів  Хотінської  селищної  ради
Сумського району  Сумської області стала Ткаченко Олена Володимирівна, учитель початкових класів, спеціаліст вищої
категорії,  «Старший учитель». Творча група вчителів нараховує вже 6 чоловік.  У листопаді  2018 року координатор
експерименту Ткаченко  Олена  Володимирівна відвідала  Всеукраїнський  науково-практичний  семінар
«Здоров’язбережувальна технологія «Навчання в русі» в Києві. Щороку на одній з педагогічних рад члени мобільної
творчої групи звітують про участь у проекті. 
         Першочергова роль у даному проекті належить уроку, де школярі отримують цілісну уяву не лише про навчальний
матеріал, а й активно займаються фізичними вправами, що впливає на гармонійний розвиток особистості.  Усі вчителі
початкової школи в системі використовують вправи технології «Навчання в русі».
         Сольові мішечки для вироблення стереотипу правильної постави під час ходи, стояння, сидіння за столом, партою
під час довготривалого статичного навантаження на хребет, надувні іграшки для поліпшення функції дихальної системи,
своєчасного зняття розумової втоми та перевтоми, заспокоєння при нервово-емоційному збудженні, для профілактики



гострих респіраторних інфекцій, кольорова гамма на стінах, долоньки на партах та дошці допомагають урізноманітнити
освітній процес, сприяти формуванню оздоровчої рухової активності та здорового способу життя.
         Крокуючи в ногу з часом, педагоги ефективно поєднують традиційне з новітнім: квести, флешмоби, тренінги,
проекти, інтерактивні та інтегровані уроки, – розширюють можливості впливу на формування гармонійно розвиненої
особистості. 
         Учні  1-4  класів  беруть  активу  участь  у  загальношкільних  спортивно-оздоровчих  заходах:  осінній  крос,
інтелектуально-спортивні квести, загальношкільна спартакіада «Старти надій», відкриті уроки футболу тощо. Педагоги
закладу усвідомлюють, що рухова активність є генеруючим та стимулюючим чинником у системі здорового способу
життя, має важливе значення для вдосконалення фізичного розвитку і підготовленості дітей. Педагоги закладу діляться
досвідом роботи у проекті «Навчання в русі» з колегами закладів освіти ОТГ Сумського району під час проведення
семінарів. 20  березня  2019 року Хотінська  спеціалізована  школа І-ІІІ  ступенів  радо приймала гостей  із  об’єднаних
територіальних  громад  Сумського  району.  «Вірити  в  дитину!  Вірити  в  себе!  Вірити  в  найважливішу  науку  –
педагогіку!»,  -  під  таким  гаслом  пройшов  семінар  учителів  початкових  класів.  Семінар  був  присвячений  одній  із
найважливіших тем сьогодення: «Здоров’язбережувальні технології на уроках у початковій школі». 

За час участі в експерименті всі школярі вмотивовані на навчальну діяльність, у 82% учнів рівень навчальних
досягнень  зросла.  Заклад  тісно  співпрацює  з  лікарями,  які  опікуються  учнями  школи. Важливим  результатом
експерименту стало зменшення захворюваності у дітей.

Діяльність у проекті «Навчання в русі» буде актуальною в усі часи, бо здоров’я нації – це соціальна цінність,
невід’ємна частина суспільного багатства. Від фізично й духовно здорового громадянина залежатиме майбутнє держави.
Система роботи Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Хотінської селищної ради  Сумського району  Сумської
області щодо  формування  особистісних  цінностей  дитини  переконливо  доводить,  що  школа  була,  є  і  залишається
ключовим фактором у формуванні гармонійного розвитку здорової особистості.

7. Експертно-діагностична діяльність
Моніторингові дослідження

№
з/п

Зміст роботи
Термін

виконання
Відповідальний 

1. Вивчення стану ведення ділової документації  закладів загальної середньої 
освіти 

Протягом року Методисти МК

2. Аналіз виконання договору про підвищення кваліфікації керівних і Січень  2020 р. Лохоня Л.Л.



педагогічних кадрів закладів освіти району за 2019  рік
3.  Соціально – психологічне дослідження щодо виявлення рівня знань учнів 

про свої права.
Лютий 2020 р.  Шабаль М.С.

4. Про стан інформатизації, комп’ютеризації та заходи щодо вдосконалення 
інформаційно-комунікаційної бази закладів освіти 

Березень 2020 р. Лохоня Л.Л.

5. Вивчення стану підготовки закладів загальної середньої освіти до 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Квітень 2020 р. Лохоня Л.Л.

6. Вивчення стану підготовки учнів закладів  загальної середньої освіти до 
проведення ДПА  з обов’язкових предметів та за вибором педагогічної ради 
і учнів та ЗНО 

Протягом року Методисти МК

7. Аналіз підсумків проведення атестації педагогічних працівників у закладах 
освіти у 2020 р.

Квітень – Травень 
2020 р.

Лохоня Л.Л.

  8. Вивчення стану організації внутрішньошкільної методичної роботи з 
педагогічними кадрами в  закладах освіти

Протягом року Лохоня Л.Л.

9. Про стан готовності  ЗДО  до надання відпочинкових послуг улітку 2020 р. Травень 2020 р. Лохоня Л.Л.
10. Вивчення підсумків здійснення внутрішньошкільної методичної роботи у  

закладах освіти за 2019-2020 н. р.
Червень 2020 р. Методисти МК

11. Вивчення стану виконання програм і навчальних планів з предметів 
інваріантної складової  закладів  загальної середньої освіти 

Червень 2020 р. Лохоня Л.Л.

12. Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються у 2020 році Протягом року Методисти МК
13. Вивчення стану оздоровлення дітей у ЗДО влітку 2020 р. Серпень 2020 р. Лохоня Л.Л.
14. Вивчення стану охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою Вересень 2020 р. Лохоня Л.Л.
15. Вивчення стану організації харчування дітей у ЗДО Вересень 2020 р. Лохоня Л.Л.
16. Вивчення структури внутрішньошкільної методичної роботи  закладів освіти Вересень 2020 р. Методисти МК
17. Про стан внесення даних закладами освіти району до Єдиної державної бази

з питань освіти та електронну реєстрацію дітей дошкільного віку у ЗДО
Вересень 2020 р. Лохоня Л.Л.

18. Вивчення стану забезпеченості шкіл педагогічними кадрами Вересень 2020 р. Методисти МК
19. Вивчення стану роботи з дітьми, які не відвідують ЗДО Жовтень 2020 р. Лохоня Л.Л.
20. Вивчення якісного та кількісного складу педагогічних працівників району у 

2020-2021 н. р.
Жовтень-листопад 

2020 р.
Лохоня Л.Л.

21. Вивчення стану виконання інструкції з організації охорони життя і здоров’я Жовтень-грудень Методисти МК



дітей у ЗДО 2020 р.
22. Вивчення стану адаптації учнів 5-го класу до навчання у середній ланці 

ЗЗСО
Листопад 2020 р. Лохоня Л.Л.

23. Вивчення стану ведення документації в ЗДО Листопад 2020 р. Лохоня Л.Л.
24. Опитування   випускників ЗЗСО щодо форм підготовки до ЗНО – 2021 Листопад     2020 р. Методисти МК

8. Розвиток навчально-матеріальної бази 

№
з/п

Зміст роботи
Термін

виконання
Відповідальні

Форма
узагальнення

Відмітка про
виконання

1. Підписка на фахові періодичні видання травень, 
листопад

Лохоня Л.Л., 
Шабаль М.С.

кошторис

2. Ремонт приміщення методкабінету серпень Лохоня Л.Л., 
Шабаль М.С.

кошторис

3. Інвентаризація майна листопад-
грудень

Лохоня Л.Л., 
Шабаль М.С.

акти

4. Скласти кошторис на 2021 р. грудень Лохоня Л.Л., 
Шабаль М.С.

кошторис

5. Провести  тарифікацію  працівників  методичного
кабінету

вересень Лохоня Л.Л., 
Шабаль М.С.

тарифікаційний 
список

6. Забезпечити раціональне використання бюджетних
асигнувань  відповідно  до  затвердженого
кошторису

упродовж 
року

Лохоня Л.Л., 
Шабаль М.С.

кошторис

7. Відбір  методичних  матеріалів  з  досвіду  роботи
закладів  освіти  для  публікації  у  педагогічних
виданнях

квітень Лохоня Л.Л., 
Шабаль М.С.

матеріали 
досвіду

8. Систематизація електронних засобів дидактичного
призначення

протягом 
року

Лохоня Л.Л., 
Шабаль М.С.

база даних


