
 
У К Р А Ї Н А  

ВІДДІЛ ОСВІТИ ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 
 

Н А К А З 
 

 07  вересня 2012 року         м. Здолбунів   № 18   
 

Про зміст, форми і структуру  методичної  

роботи з педагогічними працівниками в 2012-2013 н.р. 

 

 З метою виконання Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну 

освіту”, “Про позашкільну освіту”, успішної реалізації завдань реформування 

освітньої системи, оптимізації навчально-виховного процесу, розвитку 

творчої активності педагогів, результативного впровадження в практику 

роботи освітніх закладів району досягнень психолого-педагогічної науки, 

нових педагогічних технологій, керуючись Положенням про районний 

методичний кабінет,  

наказую : 

1. Спрямувати діяльність районного методичного кабінету, методичних 

служб навчальних закладів на виконання науково – методичної  

проблемної теми “Розвиток життєвої компетентності особистості 

вчителя та учня шляхом упровадження інноваційних педагогічних 

технологій у навчально-виховний процес”. 

 2. Затвердити склад  науково – методичної ради районного методичного 

кабінету райметодкабінету: 

- Глущук Н.О.- голова науково – методичної ради; 

- Галик О.І. – заступник завідувача райметодкабінету; 

- Грицина Є.Б. – методист  природознавства; 

- Пальчевська Н.Б. - методист з мов та літератури; 

- Парфенюк Л.Є - методист з математики; 

- Перев’язко М.М.- методист з суспільствознавства; 

- Сірик В.М.- методист з дошкільної освіти; 

- Хатунцева Н.А.- методист з мов та літератури; 

- Батьковець С.І. – методист з позашкільної освіти; 

- Данилюк А.І.-  методист з основ здоров’я, фізичної культури; 

- Паламар Н.В. – методист з позашкільної освіти;  

- Александрук В.В.- методист з технологій;  

- Ковальчук  Л.Є. – директор Здолбунівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 3; 

- Овсійчук  Р.А.- директор Мізоцького навчально – виховного комплексу 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей’’. 

- Шевцова Р.В. – вчитель Здолбунівської гімназії , керівник районного 

методичного об’єднання вчителів української мови та літератури; 



- Назаренко Т.Л. – завідувач дошкільного навчального закладу №3 

“Ладоньки’’ Здолбунівської міської ради; 

- Бондарчук Л.О. - директор Здолбунівського районного центру 

творчості дітей та юнацтва. 

3. Затвердити структуру методичної роботи з керівними та 

педагогічними кадрами  та призначити керівників методичних 

структурних підрозділів. 

3.1. Районні методичні об’єднання : 

3.1.1. Учителів української мови та літератури (керівник Шевцова 

Р.В.). 

3.1.2. Учителів математики (керівник Хоманець Г.П.). 

3.1.3. Учителів фізики та астрономії (керівник Федорчук Ю.О.). 

3.1.4. Учителів етики (керівник Романчук Р.В.). 

3.1.5. Учителів українознавства (керівник Литвин Л.Г.). 

3.1.6. Учителів 1-х класів (керівник Супроненко І.О.). 

3.1.7. Учителів 2-х класів (керівник Жданюк О.І.). 

3.1.8. Учителів 3-х класів (керівник Бандюк В.О.). 

3.1.9. Учителів 4-х класів (керівник Головко В.А.). 

3.1.10. Вихователів груп продовженого дня (керівник Сидорук О.В.). 

3.1.11. Завідувачів початкових шкіл (керівник Чаюк –Царук Л.І.). 

3.1.12. Учителів суспільних предметів (керівник Місікова А.М.). 

3.1.13. Учителів технічної праці (керівник Нижник В.В.). 

3.1.14. Учителів обслуговуючої праці (керівник Шевчук В.П.). 

3.1.15. Учителів інформатики (керівник Куць Т.І.). 

3.1.16. Учителів біології (керівник Степанюк М.О.). 

3.1.17. Учителів хімії (керівник Чура О.К.). 

3.1.18. Учителів географії (керівник Салюк Л.О.). 

3.1.19. Учителів економіки (керівник Овсійчук Ю.М.). 

3.1.20. Учителів образотворчого мистецтва (керівник Дисюк Р.В.). 

3.1.21. Учителів художньої культури (керівник Тобяш А.О.). 

3.1.22. Учителів музичного мистецтва  (керівник Сологуб А.О.). 

3.1.23. Учителів іноземної мови (керівник Карпенко Л.Є.). 

3.1.24. Учителів християнської етики (керівник Лахман Н.М.). 

3.1.25. Учителів світової літератури (керівник Сітовська Н.Г.). 

3.1.26. Учителів фізичної культури (керівник Ужелін Н.В.). 

3.1.27. Учителів основ здоров’я (керівник Таргонська Т.І.). 

3.1.28. Учителів Захисту Вітчизни (керівник Швець П.Д.). 

3.1.29. Учителів медико – санітарної підготовки (керівник Ющук 

Т.К.). 

3.1.30. Практичних психологів і соціальних педагогів загальноосвітніх 

навчальних закладів (керівник Ваколюк І.В.). 

3.1.31. Практичних психологів дошкільних навчальних закладів 

(керівник Максимюк О.Л.). 

3.1.32. Завідувачів і методистів дошкільних навчальних закладів 

(керівник Назаренко Т.Л.). 

3.1.33. Вихователів дошкільних навчальних закладів (керівник 

Павленко А.О.). 



3.1.34. Заступників директорів з виховної роботи (керівник Ткачук 

О.Г.). 

3.1.35. Класних керівників (керівник Ткач Т.В.). 

3.1.36. Педагогів – організаторів (керівник Овсійчук О.І.). 

3.1.37. Методистів позашкільних навчальних закладів (Пашинська 

Т.П.). 

3.1.38. Шкільних бібліотекарів (Романишина О.Й.). 

3.2.Семінари - практикуми : 

3.2.1. Директорів загальноосвітніх навчальних закладів (керівник 

Панасюк Л.А.). 

3.2.2. Заступників директорів з навчальної роботи (керівник 

Фурманець К.Д.). 

3.2.3. Учителів математики (керівник Наконечна А.А.). 

3.2.4. Учителів фізики та астрономії (керівник Войтановська В.М.) 

3.2.5. Учителів інформатики (керівник Михалко Ю.І.). 

3.2.6. Учителів світової літератури (керівник Буцька І.В.). 

3.2.7. Учителів англійської мови (керівник Остапук Р.В.). 

3.2.8. Учителів німецької мови (керівник Моргун В.В.). 

3.2.9. Учителів музичного мистецтва (керівник Нагорна О.Ю.). 

3.2.10. Учителів християнської етики (керівник Місюра І.В.). 

3.2.11. Учителів фізичної культури (керівник Момоток В.В.) 

3.2.12. Учителів біології (керівник Федорчук К.В.). 

3.2.13. Учителів хімії (керівник Шеретюк Н.О.). 

3.2.14. Учителів географії (керівник Гнатюк В.В.). 

3.2.15. Учителів економіки (керівник Кузьмицький О.С.). 

3.2.16. Учителів образотворчого мистецтва (керівник Романюк Г.М.). 

3.2.17. Учителів художньої культури (керівник Дмитрук Г.В.). 

  3.2.18.Музичних керівників дошкільних навчальних закладів 

(керівник Ткачук В.В.). 

           3.2.19. Учителів медико – санітарної підготовки (керівник     

Прушківська Л.Г.). 

           3.2.20. Учителів природознавства (керівник Ліщук О.Т.). 

            3.2.21. Учителів української мови та літератури (керівник Ужвін Г.В.). 

           3.2.22. Учителів суспільних предметів (керівник Буцька Л.М.) 

           3.3. Епізодичні семінари – практикуми: 

           3.3.1. Учителів 1-х класів з теми “Розвиток особистості школяра в 

умовах модернізації навчально – виховного процесу’’(керівник Прит С.Д.). 

3.3.2. Учителів 2-х класів з теми “Формування естетичних смаків та 

творчих здібностей школярів’’ (керівник Миронюк Л.А.). 

3.3.3. Учителів 3-х класів з теми “Самостійна робота як вид навчальної 

діяльності молодшого школяра’’ (керівник Каменяка І.І.). 

3.3.4. Учителів 4-х класів з теми “Організація наступності в роботі 

педагогів початкової і середньої школи’’(керівник Горошко Н.В.). 

           3.4.Творчі групи: 

3.4.1.Учителів української літератури з теми “Особистісно 

зорієнтоване навчання української літератури’’ (керівник Паламарчук 

Н.М.). 



3.4.2.Учителів початкових класів з теми “Гуманна педагогіка – 

духовне джерело  школи життя’’ (керівник Іващук Т.М.). 

3.4.3. Учителів початкових класів з теми “Сходинки творчості’’ 

(керівник Мартинюк О.М.). 

3.4.4. Учителів основ здоров’я з теми “Використання інформаційно – 

комунікаційних технологій у навчання основ здоров’я’’ (керівник 

Вознюк Т.С.). 

3.4.5. Шкільних бібліотекарів з теми “Сучасний інформаційний 

простір: вплив на внутрішній світ і поведінку дитини’’ (керівник 

Мельничук Л.К.). 

3.4.6.Учителів етики та християнської етики з теми “Впровадження 

інноваційних технологій на уроках етики та християнської етики з 

метою навчання та виховання моральних цінностей школярів’’ 

(керівник Лахман Н.М.). 

3.5.Школа молодого вчителя: 

3.5.1.Української мови та літератури (керівник Литвин Л.Г.). 

3.5.2. Математики (керівник Пивоваренко Н.К.). 

3.5.3.Початкових класів (керівник Громовська Г.М.). 

3.5.4.Біології і хімії (керівник Базан Т.О.). 

3.5.5.Вихователів і фізінструкторів дошкільних навчальних закладів 

(Шевчук Л.В.). 

3.5.6.Практичних психологів і соціальних педагогів (керівник Савчук 

І.П.). 

3.5.7. Суспільних предметів (керівник Літковський С.Й.) 

3.6.Школа педагогічної майстерності: 

3.6.1.Учителів української мови та літератури (керівник Савчук Н.П.). 

3.6.2.Учителів початкових класів “Грані творчості’’ (керівник Гриб 

В.В.). 

3.7.Школа педагогічного досвіду: 

3.7.1. Учителя початкових класів Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Головко В.А. з теми “Розвиток пізнавальної 

активності учнів у процесі навчально – виховної діяльності’’. 

3.7.2. Учителя історії Уїздецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Шеретюк Л.К. з теми “Упровадження у навчально – 

виховний процес інноваційних технологій’’. 

3.7.3. Учителя правознавства Здолбунівської гімназії Буцької Л.М. з 

теми “Розвиток ключових компетентностей учнів шляхом 

використання методики критичного мислення при вивченні 

суспільних предметів’’. 

3.8. Школа резерву керівних кадрів та новопризначеного керівника 

(керівники Мельник Л.М., Ковальчук Л.Є.).  

3.9. Майстер – клас практичного психолога Дерманського навчально – 

виховного комплексу “загальноосвітня школа І ступеня – гімназія’’ 

Пилипчук Г.В. з теми “Використання акмеологічного підходу в 

діагностико – корекційній роботі працівників психологічної служби’’. 

3.10. Творча майстерня вчителя початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Целінської І.М. “Формула 

успіху’’. 



3.11. Науково – методичний семінар учителів початкових класів з 

теми “Педагогічна майстерність учителя початкової школи в сучасних 

умовах функціонування загальноосвітнього навчального закладу’’ 

(керівник Дубель В.Б.).  

3.12. Науково – практичний семінар учителів української мови та 

літератури з теми “Формування читацької компетентності учнів у 

процесі вивчення української літератури’’ (керівник Капітула О.С.).  

4.Організувати роботу базових закладів з питань якісної організації і 

творчого втілення педагогічних ідей у навчально-виховний процес : 

4.1. Дошкільного навчального закладу № 3 “Ладоньки” м. Здолбунів з 

теми “ Робота з батьками: нові підходи’’ (керівник Назаренко Т.Л.). 

4.2. Дошкільного навчального закладу “Чебурашка” м. Здолбунів з 

теми “ Підготовка дітей до навчання в школі”(керівник Пасько Л.М.). 

           4.3. Дошкільного навчального закладу № 5 “Усмішка” м. Здолбунів з   

 теми “Інтегровані процеси в ДНЗ”, “Впровадження та реалізація        

 Базової програми розвитку дитини “ Я у Світі’’(керівник Кадлубіцька   

 Ж.В.) 

           4.4. Дошкільного навчального закладу №3 “Ладоньки’’ м. Здолбунів з 

 цивільної оборони та безпеки життєдіяльності” (керівник Назаренко 

 Т.Л.) 

           4.5. Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 з 

 цивільної оборони та безпеки життєдіяльності (керівник Ковальчук 

 Л.Є.). 

          4.6. Дерманського навчально – виховного комплексу “загальноосвітня 

 школа І ступеня – гімназія’’ з теми “Діагностико - корекційна робота і 

 її роль в навчально-виховному процесі’’ (керівник Шепельчук О.А.). 

          4.7. Здолбунівської гімназії з питань науково – методичної роботи,   

 навчання німецької мови, інформатики. 

           4.8. Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 з питань 

 навчання світової літератури. 

           4.9. Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 з питань 

 навчання біології. 

5. Педагогічні читання вчителів початкових класів з гуманної 

педагогіки “Він віддав серце дітям’’ (жовтень). 

6. Районний етап Всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2013’’ 

(грудень). 

7. Районний етап конкурсу – ярмарку педагогічної творчості (лютий). 

8.Заочний конкурс учителів української мови та літератури 

“Методична скарбниця’’ (січень). 

9. Заочний конкурс фахової майстерності вчителів математики та 

фізики (січень). 

10. Районний фестиваль “Вихователь року’’ (березень). 

11.Районний етап конкурсу вчителів світової літератури 

“Мультимедійна презентація на уроці  аналізу та інтерпретації 

художнього твору’’ (листопад). 

12.Естафета творчих уроків учителів математики та фізики (лютий). 

13.Творчі звіти вчителів, що атестуються на вищу категорію та 

присвоєння педагогічного звання (жовтень – лютий). 



14.Фестиваль педагогічної майстерності вчителів суспільних 

предметів (лютий). 

15.Звіти вчителів після проходження курсової перепідготовки 

(протягом навчального року). 

16.Постійно діючі консультпункти: 

16.1.Учителів - предметників з ведення ділової документації 

(протягом навчального року). 

16.2. Заступників директорів з навчально – виховної роботи щодо 

планування та ведення методичної роботи у ЗНЗ району (протягом 

навчального року). 

16.3. Керівників районних методичних об’єднань учителів початкових 

класів (4 рази в рік). 

17.День відкритих дверей у вчителів початкових класів, що 

атестуються на встановлення вищої категорії та педагогічного звання 

(жовтень – березень). 

18. Творчий портрет методиста позашкільного навчального закладу 

(Пашинська Т.П.). 

19. Інструктивно – методичні наради: 

19.1.Учителів математики та фізики з питань проведення  ДПА та ЗНО 

(квітень). 

19.2. Керівників ШМО та представників навчальних закладів, які 

відповідають за стан навчання у початкових класах. 

20. Педагогічна вітальня вчителів початкових шкіл “Лідер’’ (керівник 

Корольчук С.В.). 

21. Менделєєвські читання (березень). 

22. Активізувати видавничу діяльність: 

      22.1.Видати інформаційно – аналітичний збірник “Освіта 

 Здолбунівщини” ( Галик О.І., Глущук Н.О.) 

      22.2. Видати інформаційний вісник “Від шкільної стежини – до зірок 

 України’’( Галик О.І., Парфенюк Л.Є.). 

      23.Патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних 

 майданчиків : 

    23.1. Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, 

дошкільного навчального закладу “Чебурашка’’ з теми “Професійна 

готовність педагога до інноваційної діяльності в системі безперервної 

освіти’’. 

    23.2. Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 з теми 

“Формування ціннісних ставлень учнів у загальноосвітньому навчальному 

закладі’’. 

   23.3. Гільчанської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів, дошкільного 

навчального закладу № 5 “Усмішка’’ з теми “Формування готовності 

педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах 

інклюзивного навчання’’. 

 24.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника завідувача 

районного методичного кабінету Галика О.І. 

 

 
ЗАВІДУВАЧ КАБІНЕТУ                                           Н.ГЛУЩУК  



                                  Циклограма роботи районного методичного кабінету 

 
Понеділок 
І – оперативні наради (щопонеділка) 

ІІІ понеділок – апаратні навчання методистів (4 рази в рік) 

ІV понеділок – засідання ради РМК (4 рази на рік) 

Вівторок 
І – методичні об’єднання вчителів біології, хімії, математики, фізики та астрономії; семінари-

практикуми вчителів біології, хімії, математики, фізики та астрономії, німецької, англійської мови; 

Школа молодого вчителя математики, біології і хімії. 

ІІ – методичні об’єднання вчителів географії, економіки; семінари-практикуми заступників 

директорів з навчальної роботи, вчителів географії, економіки, природознавства. 

ІІІ –  методичні об’єднання вчителів суспільних предметів; семінари – практикуми вчителів 

суспільних предметів; Школа молодого вчителя суспільних предметів; Школа педагогічного 

досвіду вчителів історії та правознавства. 

ІV – методичне об’єднання шкільних бібліотекарів; творча група шкільних бібліотекарів.  

Середа 
І – методичні об’єднання вчителів української мови і літератури, інформатики, фізичної культури ; 

семінари - практикуми вчителів української мови і літератури, інформатики ; творча група 

вчителів української літератури; Школа молодого вчителя української мови і літератури; Школа 

педагогічної майстерності вчителів української мови і літератури; науково – практичний семінар 

учителів української мови і літератури. 

ІІ – методичні об’єднання вчителів основ здоров’я, технічної праці, обслуговуючої праці; творча 

група вчителів основ здоров’я. 

ІІІ – семінар-практикум керівників загальноосвітніх навчальних закладів. 

ІV – методичне об’єднання, семінар – практикум учителів музичного мистецтва. 

Четвер 
І – методичні об’єднання вчителів світової літератури, українознавства; семінар – практикум 

учителів світової літератури. 

ІІ – методичні об’єднання вчителів Захисту Вітчизни, шкільних медсестер, вчителів медико-

санітарної підготовки, семінар – практикум учителів медико – санітарної підготовки. 

ІІІ – методичне об’єднання вчителів етики, християнської етики; семінар – практикум учителів 

християнської етики; творча група вчителів етики та християнської етики. 

ІV – Школа резерву керівних кадрів та новопризначеного керівника. 

П’ятниця 
І – методичні об’єднання, семінари-практикуми вчителів образотворчого мистецтва, художньої 

культури ; методичне об’єднання класних керівників. 

ІІ – методичні об’єднання вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, 

завідувачів початкових шіл; епізодичні семінари-практикуми вчителів початкових класів; творча 

група вчителів початкових класів; Школа молодого вчителя початкових класів; Школа 

педагогічного досвіду вчителів початкових класів; Школа педагогічної майстерності вчителів 

початкових класів; творча майстерня вчителів початкових класів; науково – педагогічний семінар 

учителів початкових класів; педагогічна вітальня вчителів початкових класів. 

ІІІ – методичні об’єднання заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, 

методистів позашкільних навчальних закладів, практичних психологів і соціальних педагогів 

загальноосвітніх навчальних закладів, практичних психологів дошкільних навчальних закладів; 

Школа молодого практичного психолога і соціального педагога, майстер – клас практичного 

психолога; творчий портрет методиста позашкільного навчального закладу. 

ІV – методичні об’єднання вихователів дошкільних навчальних закладів, завідувачів та методистів 

дошкільних навчальних закладів; Школа молодого вихователя і фізінструктора дошкільного 

навчального закладу; семінари - практикуми  музичних керівників дошкільних навчальних 

закладів.  

 


