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Розділ І 

Аналіз методичної роботи районного методичного кабінету 

Комунарського району за 2016-2017 н.р. 
 

 Методична робота РМК у  2016-2017 навчальному році здійснювалась виходячи з міської та 

районної методичної теми згідно наказу ТВО від 16.09.2016 № 402/р, річного плану роботи та 

основних пріоритетних напрямків роботи. 

 В районі  працюють РМЦ вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів 

початкової ланки та вчителів - предметників та класних керівників.  

На початку року було здійснено перевірку планів роботи МО та керівників РМЦ, які були 

складено з урахуванням районної методичної теми та пріоритетних напрямків роботи ТВО. Про 

якість планування методистами були розроблені звіт та рекомендації, які надано керівникам РМЦ. 

На нараді з керівниками РМЦ було погоджено циклограми роботи з керівниками МО, методи та 

форми роботи з педагогічними працівниками, в тому числі з молодими педагогами.  

Було проведено оновлення банку даних вчителів, вихователів, молодих педагогів району, 

педагогів, що атестуються. Також проведено індивідуальні консультації керівників МО району, 

надання адресної допомоги в плануванні, корекція планів роботи МО.  

Проведено по 4 запланованих засідання з керівниками РМЦ та МО, на яких розглядалися 

планування роботи РМЦ на 2016-2017 н.р., питання, що розглядалися: основні напрямки  діяльності 

РМЦ  на 2016-2017 н.р., ознайомлення з нормативно-правовими документами, які регламентують 

роботу вчителів на новий 2016-2017 н.р., методичні рекомендації НМЦ, ЗОІППО щодо основних 

орієнтирів розвитку системи освіти області, планування роботи РМЦ на 2016-2017 н.р. У формі 

майстер-класів, педагогічних читань, круглих столів педагогічні працівники здійснювали обмін 

досвідом. Проводилося інформування керівників РМЦ про організацію районних етапів конкурсів 

та аналіз результатів з рекомендаціями.  

Проведено наради для заступників директорів з навчально-виховної роботи: 

 1. Було розглянуто питання та надані рекомендації за питаннями: 

- творчий пошук оригінальних нестандартних рішень різноманітних педагогічних 

технологій (ігрових, інтерактивних, технологій проектного навчання, створення ситуації успіху, 

комп’ютерних технологій, технологій розвитку критичного мислення під час участі педагогів у 

Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року – 2017р». 

- «Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів  у системі 

загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році» 

2. Районна методична нарада для керівників ДНЗ та вихователів-методистів «Партнерські 

відносини ДНЗ та батьків як умова для формування освітнього простору  дитини» (вересень 2016), в 

рамках якої були розглянуті питання щодо партнерства педколективу з  батьками  дітей-логопатів 

(ДНЗ №293); з батьками дітей, які мають вади зору (ДНЗ №188); презентована система роботи з 

профілактики та корекції порушень опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку (ДНЗ №262), 

розглянуто питання щодо організації корекційно-педагогічної допомоги дошкільникам із ЗПР та з 

розладами  аутичного спектру (ДНЗ №166); 

3. Наради з вихователями-методистами ДНЗ де були розглянуті наступні питання: рівень 

компетентності дітей старшого дошкільного віку станом на вересень 2016 та квітень 2017 року; 

аналіз роботи РМО дошкільних навчальних закладів Комунарського району за  2016-2017н.р.; 

результативність методичної роботи у 2016-2017 н.р.; планування роботи в ДНЗ на 2017-2018 н.р.  

4. Наради з заступниками директорів з виховної роботи. 

Здійснювалась участь у нарадах завідувачів ДНЗ, директорів ЗНЗ. 
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З молодими педагогами району: 

- в освітніх закладах призначено наставників, складено плани роботи щодо роботи з молодими 

спеціалістами;  

- включено молодих педагогів в МО; 

- надано рекомендації щодо ведення основної документації, планування освітньої  роботи, 

методичного забезпечення відповідно вимог. 

Робота здійснювалась на основі обміну досвідом між досвідченими педагогами та 

молодими освітянами у формі тестування, відкритих уроків, майстер-класів, консультацій, 

методичних тижнів. Також молоді педагоги прийняли участь у системних навчаннях та 

комплексних заходах, спрямованих на фахове становлення молодих та малодосвідчених 

педагогічних працівників міста у І сесії («Зустріч освітянської молоді м. Запоріжжя з міським 

головою») і ІІ сесії («Роль особистості вчителя в сучасній освіті: необхідність постійного розвитку, 

самовдосконалення, впровадження інновацій») проекту «Асоціації молодих освітян Запоріжжя», ІІІ 

сесію молодих педагогів початкових класів району проведено 21лютого 2017 року на базі гімназії 

№ 6 за темою: «Партнерство закладу освіти та батьків як передумова розвитку особистості та 

успішного навчання», де у формі майстер-класу методист РМК Кусакова О.В.,  заступник 

директора Петрова А.С., вчитель-психолог Павлюкова Д.В., поділилися досвідом з молодими 

педагогами, залучивши їх до співпраці. III сесія вчителів - предметників пройшла на базі шкіл 

району з урахуванням індивідуальних особливостей предмету. III сесію ДНЗ проведено у формі 

майстер-класу «Сенсорний розвиток дошкільників через використання методу ниткографії» (ДНЗ 

№105, лютий 2017, вихователі ДНЗ на посаді до 3-х років та молоді вихователі-методисти). 

Між тим, цей напрямок роботи потребує доопрацювання в розрізі предметної 

направленості. 

         Здійснювалась робота по підвищенню професійної компетентності вчителів та вихователів: 

проведено 6 засідань МО педагогічних працівників ДНЗ, практико-орієнтовані семінари та 

майстер-класи вчителів району, переможців міської педагогічної виставки «Інноваційні підходи 

до проблем і методів навчання»   

 27.10.2016р. за підтримки  НМЦ ДОН ЗМР в Комунарському районі було проведено коуч 

сесію для заступників директорів з початкової освіти міста Запоріжжя на базі ЗОШ №103  на тему: 

«Технології системного підходу до педагогічного аналізу уроку».  

 23.11.2016 р. відбулася професійна зустріч вчителів початкової школи, вихователів ГПД та 

вчителів початкової школи Запорізької області на базі ЗСШ №7 та ЗОІППО Запорізької області, де 

досвідчені вчителі ЗСШ №7 представили досвід своєї роботи на огляд вчителів Запорізької області. 

 28 жовтня молодіжним клубом «Співдружність» (м. Бердянськ) у співпраці з ЗОШ № 38 за 

підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні для вчителів району та міста 

проведено одноденний семінар-тренінг з Медіаграмотності. 

 Майстер-класи  вихователів-методистів ДНЗ та педагогів ЗОШ в рамках атестації. 

 На обласному етапі участі у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року»  переможцями I туру 

стали вчителі за  номінаціями «Інформатика» (ЗСШ № 7, Олійник І.Г.), «Біологія» (ЗОШ № 103, 

Бараненко Т.С.) та в останньому турі посіла III місце вчитель ЗГ № 6  (Куцова Л.А.) за номінацією 

«Початкова освіта». 

 Особлива увага приділялась в районі втіленню інклюзивного навчання. Було складено і 

затверджено НМЦ програму роботи з учнями з особливими потребами за участю ПМПК та 

педагогічних працівників ЗОШ № 83. Створену систему роботи в цьому напрямку та на травень 

заплановано семінар для заступників директорів  за результатами аналізу роботи з інклюзивного 

навчання та презентації досвіду, для подальшого впровадження інклюзії та готовності шкіл до 
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прийняття дітей з особливими потребами. У травні  на базі ЗОШ №83 для заступників директорів з 

НВР та психологів району було проведено круглий стіл «Актуалізація інклюзивної освіти в 

початковій школі.  Впровадження і переваги інклюзивних підходів для дітей, родин, педагогів», де 

було представлено досвід роботи всього колективу ЗОШ № 83. Всі матеріали з досвіду роботи ЗОШ 

№ 83 було передано до районного методичного кабінету на допомогу тим навчальним закладам, які 

планують впроваджувати інклюзивне навчання у 2017-2018 навчальному році. Було проведено 

аналіз розроблених завдань на державну підсумкову атестацію за курс початкової школи шкіл 

Комунарського району. Можна зробити висновок, що завдання ДПА було складено відповідно 

«Орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти 2016-2017 навчальному році», кафедри ШМО вчителів початкових класів 

вказаних шкіл розробили завдання на високому рівні. 

В січні 2017р. створено районну творчу групу вчителів початкових класів «Розробка  завдань 

компетентнісного змісту для перевірки рівня сформованості предметних та ключових 

компетентностей молодших школярів», завданням якої є розробка завдань відповідно до 

нововведених в цьому навчальному році видів контролю в початкову школу відповідно до 

«Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» 

(Наказ МОН України  від 19.08.2016 №1009) на допомогу вчителям початкових класів району при 

контролі та оцінюванні навчальних досягнень учнів. Пройшло два засідання творчої групи. На 

першому засіданні члени творчої групи детально вивчили нормативні документи, переглянули 

літературу з даної теми. На другому засіданні членами творчої групи було розроблено роботи з 

літературного читання для 2-4 класів: «Аналіз літературного твору» та надіслано керівникам ШМО 

на допомогу вчителям початкових класів. 

 Навчальні заклади взяли участь в міських, обласних та міжрегіональних заходах: 

- у Восьмій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (ЗГ № 6, ЗОШ № 84, ЗОШ № 90, 

ЗОШ № 103, НВК ТП, ЗНВОК № 110, ДНЗ №90, 105, 219), де переможцем стала робота ЗГ № 6; 

- VІІІ Міжнародний форум «Інноатика в сучасній освіті - 2016» , м. Київ (ДНЗ №90 – лауреати ІІ 

ступеня, ДНЗ №219);  

- у Міжнародній науково-практична конференція «Світ ХХІ сторіччя: модернізація освіти та 

цінності дитинства» (листопад 2016) - ДНЗ №219, 28, ЦРД «Веселка»; 

- обласний захід «День дошкілля», ярморка-виставка «Вересневі смаколики» (ДНЗ №274, 285); 

- науково-практичний семінар для керівників ДНЗ, методистів РВО з дошкільної освіти з 

проблеми "Використання компьютерно - інформаційних програм «КОЗА Онлайн», «EXPERTUS» в 

управлінській діяльності керівників ДНЗ" (4.10.2016р., ЦРД «Веселка»);  

- у міському проекті «Управлінська сотня кадрового резерву» (ЗСШ № 7, ЗОШ № 84, 88, 103, 90, 

гімн. № 107, ЗНВОК № 110, ЦРД «Веселка», ДНЗ №219, 166, 293, 274), в рамках якого проведено 

рефлексивний тренінг «Керівник як ведучий фасилітатор» (17.02.2017, ДНЗ №219); 

- міський психолого-педагогічний семінар «Супровід дітей раннього віку на етапі адаптації до 

умов дошкільного закладу з використанням прийомів кольоротерапії» (СДНЗ №199); 

- участь у Міському форумі соціальних ініціатив (ЗГ № 6, ЗОШ № 80). 

 Результатом роботи у з педагогічними працівниками також є показники участі дітей у 

олімпіаді, захисті науково-дослідницьких робіт МАН та різноманітних конкурсах  і змаганнях. 

 В ІІ (районному) етапі олімпіад взяли участь  1080  учнів. В розрізі предмету найбільша 

кількість учасників відзначено на  олімпіадах з англійської мови (91 учень) та географії (92 учня), а 

найменша – на олімпіадах з економіки (13 учнів) та французькій мові (14 учнів), у зв’язку з 

відсутністю викладанням цих предметів в окремих закладах.  
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За підсумками ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  серед шкіл нового 

типу найбільшу  кількість I місць отримали ЗГ № 6, ЗГ № 107,  II місць - ЗГ № 6, ЗГ № 8, III місць - 

ЗГ № 6; серед загальноосвітніх шкіл I місць - ЗОШ № 23, ЗОШ № 103,  II місць - ЗОШ № 23, ЗОШ 

№ 103, III місць -  ЗОШ № 23, ЗОШ № 88, ЗОШ № 103.  

Отже, в порівнянні з минулим роком, кількість учнів, які стали учасниками цього етапу, 

зменшилось,  але збільшились показники переможців серед загальноосвітніх шкіл, а саме: ЗОШ № 

23, ЗОШ № 97, ЗОШ № 103. Динаміка результативності  участі кожної школи  представлена у 

таблиці: 

 

 

ЗНЗ 

Кількість 

учасників   

Кількість 

переможців 

Підсумки 2016-2017  2015-2016 

І ІІ ІІІ бали бали 

ЗГ № 6 197 153 20 52 81 337 381 

ЗСШ №  7 84 53 8 10 35 105 107 

ЗГ № 8 88 57 3 17 37 103 149 

ЗОШ № 14 19 5 0 0 5 5 4 

ЗОШ № 17 25 6 0 0 6 6 6 

ЗОШ № 23 88 58 4 22 32 118 114 

ЗОШ № 38 47 15 1 3 11 25 30 

ЗНВКТП 66 20 2 4 14 36 47 

ЗОШ № 80 29 8 0 1 7 10 13 

ЗОШ № 83 38 1 0 0 1 1 1 

ЗОШ № 84 51 10 3 1 6 24 23 

ЗОШ № 88 62 27 3 2 22 43 59 

 ЗОШ № 90 30 4 0 0 4 4 11 

ЗОШ № 97 64 20 0 2 18 24 16 

ЗОШ № 103 57 35 4 10 21 71 61 

ЗГ № 107 92 61 12 15 34 139 165 

ЗНВОК № 110 43 12 1 3 8 22 35 

Всього: 1080 545 61 142 342 1073 1222 

 

Аналіз результативності участі команд шкіл по предметам показав, що найбільш якісно були 

підготовлені учні з географії (115 балів), англійської мови (83 бали), біології та хімії (по 79 балів), 

історії (78 балів).  

Аналіз результативності виступу показав, що загальні показники не знизились, а в деяких 

закладах мають тенденцію до зростання. Між тим відбувся перерозподіл між деякими предметами 

та школами. Також зменшились показники кількості учасників, причиною яких стало загальне 

зменшення кількості учнів (переважно учнів старших класів). 

Виходячи з вищезазначеного було рекомендовано: 

1. Адміністрації закладів освіти: 

1.1. Проаналізувати якісний та кількісний склад учасників олімпіад з базових та спеціальних 

дисциплін, звернути увагу на участь учнів профільних класів та класів з поглибленим вивченням 

окремих предметів (10-11-х) в районних олімпіадах; 

1.2. Проаналізувати на нарадах та педрадах результати ІІ етапу олімпіад та результативність роботи 

вчителів по реалізації основних напрямків програми «Обдаровані діти». 
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2. Методистам районного відділу освіти розглянути результати ІІ (районного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  під час методичної наради для керівників  районних методичних центрів.  

 В конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН прийняли участь 98 учнів району, де 

посіли 6 місце за рейтингом та отримали призові місця I – 5, II 18, III-26. У Всеукраїнському форумі 

соціальних ініціатив -2017 прийняли участь учні переможці МАН (ЗГ № 6, ЗОШ № 80) та отримали 

8 грантів на розвиток проектів. 

 Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських конкурсах: 

- VII Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т. 

Шевченка (обласний етап), в якому прийняли участь 5 учнів, з яких 1- перше місце, 1 – друге місце 

та вийшли на Всеукраїнський етап конкурсу; 

- XVII Міжнародний конкурс з української мови імені П. Яцика (обласний етап), в якому 

прийняли участь 4 учня, з яких 3 отримали 1, 2 та 3 місця та вийшли на Всеукраїнський етап 

конкурсу; 

- «Програма обміну майбутніх лідерів» (FLEX), де переможцями II етапу стали 26 учнів району; 

- Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру» , Міжнародний конкурс з інформатики та 

комп’ютерної грамотності «Бобер», Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс «Левеня», 

Міжнародний учнівський конкурс юних патріотів «Кришталева сова», Всеукраїнська українознавча 

гра «Соняшник», Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»; 

- Інтелектуальнні змагання  «Всезнайки» серед учнів початкових класів. У ІІ етапі прийняли 

участь команди  17 шкіл району (68 учнів). За результатами конкурсу журі виявило переможців: 

команда учнів ЗОШ № 23, ЗОШ № 88, гімназії № 107, які  представили  район на міському етапі 

інтелектуальних змагань для учнів 3-4 класів «Всезнайки» та отримали диплом «Найкращі 

дослідники»; 

- Міський проект «Екологічний вектор». За результатами міського етапу конкурсу: 

 у номінації: «Екологічна казка» для учнів 1-4 класів -  ІІІ місце зайняла 1 робота (Судєйкін 

Сергій, ЗНВОК №110. 2-А клас. Казка про річечку. Керівник Романцова О.В.); 

 у конкурсі «Зелена хвиля» міста у номінації «Малюнок» (вихованціці ДНЗ) – ІІ місце 

зайняла 1 робота (Творчий кол-в ст.гр., кер. Худя А.С., ДНЗ №213), ІІІ місце зайняла 1 робота (ДНЗ 

№274, Петренко Вікторія); призери – ДНЗ №105, 227, 285; 

 у конкурсі  «Турбота молоді –ДОВКІЛЛЯ» у номінації Педагогічна розробка (ДНЗ) – І місце 

зайняла 1 робота (Почепа Ю.В., Прасолова Н.Ю., Макарова І.Б., ДНЗ №188), 1 робота ЗНВК ТП 

(Вецкур Н.С.), ІІІ місце зайняла 1 робота (Бережна Н.А., ЦРД «Веселка») та 1 робота ЗОШ № 80 

(Коржос І.М., Воробйова Л.В.) та у номінації «Екологічний проект» - ІІ місце - ЗСШ № 7 (Алієва 

Нармин, Федотова Н., кер. Бірюкова І.В.) та ІІІ місце – ЗОШ № 23 (творча група 11-А класу, кер. 

Чумак Г.І.), ЗОШ № 103 (творча група 11 класу, кер. Мазур Т.Г.); призери – ДНЗ №105; 

- Міський природничий конкурс мультимедійних проектів «Віртуальна-лабораторія з 

природничо-наукових дісциплін», де зайняли 3 третіх місця (ЗНВКТП, ЗОШ № 84, 103); 

- Обласний етап Всеукраїнського фестивалю-огляду «Джерело батьківських знань» - 

переможець ДНЗ №188; 

- Обласний фестиваль фахової майстерності «Світ дошкілля» (Методист року - 2017) – ІІІ 

місце (ДНЗ №293); 

- Обласний фестиваль- виставка «Перлинки Запорізького краю»: у номінації малюнок  - ІІ 

місце (ДНЗ №227), у номінації  ліплення – ІІ місце (ДНЗ №172), у номінації  художнє 

конструювання – ІІ місце (ДНЗ №188), у номінації аплікація, художнє конструювання – ІІІ місце 

(ДНЗ №290); 
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- Участь у І Міському талант-шоу «Зірочки дошкілля» серед дітей старшого дошкільного віку 

(ЦРД «Веселка», ДНЗ №227, 285, 293); 

- V Міський конкурс творчих робіт на удосконалення фізичного демонстраційного 

експерименту, де посіли І місце (ЗОШ № 84); 

- ІІ Міський фестиваль «Мистецька пектораль», де учениця ЗГ № 6 (Пахмутова Ганна) 

отримала сертифікат від КПУ та можливість навчання у КПУ та ЗНУ. 

            На виконання річного плану роботи методичного кабінету ТВО, відповідно до Положення 

про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 та наказу відділу освіти від 06.03.2017 № 114/р «Про 

проведення конкурсу-огляду на кращий навчальний кабінет історії, фізики та початкових класів», з 

метою виявлення та розповсюдження позитивного досвіду роботи адміністрації та вчителів закладів 

освіти району щодо створення матеріально - технічної бази кабінетів фізики, історії та початкових 

класів з 27 березня  по 31 березня  2017 року в районі було проведено конкурс-огляд навчальних  

кабінетів, в якому взяли участь кабінети фізики шкіл № 7, 8, 14, 38, 83, 84, 110, кабінети історії шкіл 

№ 7, 14, 17, 38, 83, 84, 110; кабінети початкових класів шкіл № 6, 7, 8, 23, 70, 84, 90, 97, 103, 107.  

  Виховний процес в районі в 2016-2017 н. р. був спрямований на відзначення історичних 

подій, визначних дат, на залучення учнів до культурно – розвивальних, спортивно-масових заходів, 

заходів правової освіти, національно-патріотичного, екологічного, морального, естетичного 

спрямування. 

 В районі працює методичне об’єднання класних керівників (Керівник Левченко В.О., 

заступник директора ЗОШ № 23). За результатами  аналізу планів проводились консультації для  

керівників ШМО класних керівників та заступників директорів з виховної роботи. Надано 

рекомендації щодо проведення аналізу виховної роботи, саме планування роботи, на що опиратись 

при плануванні. Сплановано роботу РМО на 2016-2017 н. р. та проведені засідання РМО класних 

керівників, які присвячені формам та методам роботи класного керівника та були розглянуті 

методичні рекомендації щодо впровадження національно-патріотичного виховання в навчальних 

закладах.  

  Був  проведений районний фотоконкурс «Місто очима дітей», в якому прийняли участь діти 

11 навчальних закладів району. 10 найкращих робіт взяли участь у міській виставці «Місто очима 

дітей», яка працювала на протязі 2 тижнів на 3 поверсі у приміщенні бібліотеки ім. Горького. 

Було організовано та проведено районний етап обласного конкурсу «Космічні фантазії». У 

конкурсі взяли участь учні 9 навчальних закладів освіти району. На конкурс закладами освіти 

району було представлено роботи літературного жанру, образотворчого мистецтва (живопис, 

графіка, колаж, аплікація, комікси). Роботи естетично оформлені та відображають як реальні 

картини космічного простору, так і уявлення дітей про них або інопланетні системи, іноземні 

системи, позаземні цивілізації. За результатами роботи журі  були відібрані кращі роботи для участі 

в обласному етапі (22 роботи 8 навчальних закладів району). 

Також кожного року сумісно з Прес — центр «Акцент» в районі проводиться 

інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»,учні шкіл приймають активну участь і виявляють велику 

зацікавленість, в цьому році 6 команд району(ЗНЗ № 23, № 103, ЗСШ № 7, ЗГ № 6) запрошено до 

фіналу, який проводився в ЗНУ 17.12.2016. Команди старших вікових груп ЗОШ № 23 та ЗСШ № 7 

отримали перемогу у фінальній грі (І і ІІІ місця відповідно), у ІІ семестрі 6 команд району (ЗНЗ № 

23, ЗСШ № 7, ЗГ № 6,№8 № 107) вийшли у фінал від району. 

Навчальні заклади освіти прийняли участь у спортивних міських змаганнях «Kids Athletic 

Games» (І місце ЗОШ № 103), «Козацькі розваги», Всеукраїнській грі «Козацький гарт», «Шкіряний 

м’яч», змагання з волейболу, тенісу. У травні проведено Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-
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патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), в якому прийняли участь 11 навчальних закладів району. 

Переможцями районного етапу стала команда ЗНВК ТП. Команди району показали високий рівень 

участі у 71 обласній спартакіаді (І місце), що свідчить про належний рівень роботи РМЦ з фізичної 

культури. Спортивні змагання та різні виховні заходи проводилися з залученням батьківської 

громади.   

Крім того, навчальні заклади освіти приймають участь у туристсько-краєзнавчій роботі. У 

цьому році учні навчальних закладів взяли участь у наступних конкурсах «Моя Родина – Україна» 

(переможці ЗОШ № 84, 23, 103, 90, 17, СТК «Едельвейс»); «Мій рідний край. Екскурсія для друга» 

(переможці ЗОШ № 84); «Природа рідного краю» (переможці гімназія № 107, СТК «Едельвейс»); 

«Твої герої, Запорізький край» (переможці ЗОШ № 103, Гімназія № 107). 

Навчальні заклади району (ЗНЗ та ДНЗ) прийняли активну участь у марафоні «Ні-смерті від 

ДТП» та здійснили підписку на газету «Даїшка» (15 загальноосвітніх навчальних закладів та 20 

дошкільних навчальних закладів) для створення національного збірника 2017 «Всі школи і ДНЗ 

України звітують Асамблеї ООН». 

Пріоритетним напрямком в роботі є також робота з питань профілактики правопорушень 

насилля та правової освіти, тому традиційно на високому рівні в навчальних закладах району 

проходить Декада правових знань, заходи означеної тематики проходять в рамках Тижня права. 

Питання участі закладів освіти району у правоосвітницьких та правовиховних заходах, зайнятості 

учнів району в позаурочний час та охоплення гуртковою роботою дітей, які перебувають на 

внутрішкільному контролі. Також учні шкіл приймають активну участь у міських та обласних 

конкурсах відповідної тематики: обласний дитячий конкурс малюнків та фоторобот «Світ без 

насилля», міський конкурс соціальної реклами, участь у Міжнародному проекті «Всесвітній 

марафон написання листів на захист прав людини – 2016»; мітингу – реквієму «Запали свічку 

памяті»до Дня памяті жертв Голодомору. Проведено роботу по упередженню суїцидальних 

випадків:   проведено районні батьківські збори за участю представників кіберполіції та інспектора 

відділу ювенальної превенції та у кожному навчальному закладі під час батьківських зборів 

розглянуті питання безпеки у соцмережах . 

Особливого значення у 2016-2017 навчальному році приділяється реалізації заходів 

Концепції з національно-патріотичного виховання молоді, а саме, виконання плану заходів до 

вшанування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті; акції «Листи солдату»; 

виховні години присвячені Дню партизанської слави України; виставка дитячої творчості 

«Національний оберіг»; благодійні акції «Прапор для бійця», «Подарунок для Героя»; 

«Великоднійкошик» прийнята участь у телемарафоні; заходи присвячені Дню Захисника України та 

Уроки Мужності; оформлено стенди «Захисник Вітчизни», «Великодній кошик солдату», «Про 

вшанування Героїв» які присвячені солдатам АТО, що боролись та борються за незалежність і 

територіальну цілісність України, проявили героїзм у бойових діях в АТО; заходи Всеукраїнської 

молодіжної акції «Пам`ятати. Відродити. Зберегти»; Революції гідності.  

Взяли участь у міському тренінгу - курсу «Сімейні цінності», тренером якого виступала 

заступник директора Гром’як Л.М. (ЗОШ 84). Два навчальні заклади району (ЗСШ № 7 та ЗОШ № 

84) прийняли участь у соціологічному опитуванні щодо ефективності впровадження курсу «Сімейні 

цінності».  

 28.03.2017 р. було проведено районний етап фестивалю «Таланти твої, Запорізький краю!», в 

рамках якого пройшли виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край», фестиваль писанок «Писанковий рай», фестиваль-огляд хореографічних, 

вокальних та інструментальних номерів у номінації «Зіркове сяйво», «Веселі закаблуки». Журі 

відзначило високий рівень представлених робіт, враховуючи результати районного етапу 
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фестивалю «Таланти твої, Запорізький краю!». За підсумками обласного етапу «Знай і люби свій 

край» переможцями стали: ЗОШ № 83 (І місце), ЗГ № 6, ЗСШ № 7, ЗОШ № 23, ЗОШ № 38, ЗНВК 

ТП, ЗОШ № 90, ЗОШ № 97, ЗОШ № 103,ЗГ № 107, ЗНВОК № 110 (ІІ місце), ЗГ № 6, ЗГ № 8, ЗОШ 

№ 23, ЗОШ № 80, ЗОШ № 84, ЗОШ № 90, ЗОШ № 103, ЗГ № 107, ЗНВОК № 110 (ІІІ місце). За 

підсумками обласного етапу фестивалю писанок «Писанковий рай» визначені переможці: ЗОШ № 

103 (І, ІІ,ІІІ місця), ЗОШ № 97(ІІІ місце), ЗГ № 107 (ІІІ місце).   

Роботи, які представили на конкурс учасники, відрізняються різноманітністю, 

майстерністю, креативністю, оригінальними творчими здобутками! Близько 100 найцікавіших, 

найкреативніших робіт з кожної школи за різноманітними напрямками було відібрано членами журі 

на обласний етап фестивалю. 

 У XV Обласному конкурсі з пропаганди та розповсюдження здорового способу життя 

«Обери життя – 2017» взяли участь команди ЗНВК ТП, ЗОШ № 97, ЗОШ № 107, переможцями 

районному конкурсу стала команда НВК ТП. 

 У районного етапі Всеукраїнському огляду-конкурсу роботи загонів юних інспекторів руху 

«ЮІР-2017»  взяли участь команди: ЗСШ №7, ЗОШ №14, ЗОШ №38, ЗОШ №84, ЗОШ № 88. 

Переможцями було обрано команду «Сигнал»ЗОШ №88, а також команда стала переможницею у 

зональних змаганнях та буде приймати участь у Всеукраїнському етапі. 

 У районного етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних  (ДЮП-2017) році 

взяли участь команди ЗОШ № 80, ЗОШ № 83, ЗОШ № 90, ЗОШ № 103.  Команда «Клуб ОК»ЗОШ 

№103 визнана найкращою та приймала участь у зональних змаганнях. 

 Всі ЗНЗ приймали участь у конкурсах патріотичного спрямування та найкращі результати 

показали такі навчальні заклади: 

 ЗСШ №7 була учасником в обласному конкурсі патріотичної пісні та поезії  «Україна – це 

МИ» (28.01.2017р.) та посіли ІІІ місце. 

 Представники ракетно-модельного гуртка «Імпульс» ЗОШ №23  29.05.2016р. на каскаді 

«Веселка» були учасниками обласного фестивалю «Мирне небо Запоріжжя», запускали «повітряних  

зміїв» під час заходу.  

 ЗГ №107 вручено грамоту голови Запорізької обласної державної адміністрації за участь у 

обласному благодійному телемарафоні до Дня Захисника України та Дня Збройних Сил України та 

книгу «Хоробрі серця неможливо зупинити», альбом-посвята загиблим землякам-запоріжцям, які 

віддали свої життя за мир та спокій на рідній землі. Також отримали 2 дипломи за 1 місце, 1 диплом 

за 3 місце в Обласному конкурсі образотворчого мистецтва «Незалежна і єдина будь навіки, 

Україно!». В Обласному конкурсі-виставці декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 

«Квітуча Країна» здобули 2 дипломи за 1 місце, 1 диплом за 2 місце, 2 дипломи за 3 місце. Диплом 

за 1 місце отримано в номінації «Вокал» в Обласному конкурсі патріотичної пісні та поезії «Україна 

– це МИ»  

 ЗОШ №38 здобула І місце в обласному конкурсі образотворчого мистецтва «Незалежна і 

єдина будь навіки, Україно!»  

 Учениця ЗОШ №84 Кириллова А. зайняла ІІ місце у Міському фотоконкурсі «Життя в 

жовто-блакитних кольорах»  

 Також в наступному році в рамках РМО заплановано розгляд питань, щодо національно-

патріотичного виховання та розробок нових ідей у сфері організації змістовного проведення 

вільного часу школярів для урізноманітнення виховного простору. 

 Слід зазначити, що система самоврядування потребує доопрацювання, бракує системності. 
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 Виходячи з аналізу роботи за 2016-2017 навчальний рік враховані недоліки та 

заплановано вдосконалення  таких напрямів роботи: 

- відпрацювання оформлення єдиної форми узагальнення результатів проведених заходів та 

своєчасне відстеження виконання рекомендацій. 

- оновлення форм і методів взаємодії педагогів ДНЗ та початкової ланки шкіл з батьками 

майбутніх першокласників 

- планування управлінської діяльності в навчальних закладах  

- налагодження системності у співпраці з навчальними закладами 

- розширення аналітико - корекційної  діяльності  

- надання методичної допомоги молодим педагогам та впровадження нових методик викладання з 

урахуванням їх потреб та пропозицій 

- створення комунікаційного простору в освітній системі району за допомогою спілкування з 

представниками іноземних громад за різними освітніми напрямами 

- системна робота з педагогами-організаторами та розвиток самоврядування (створення творчих 

груп) 

- формування районного телебачення та створення Youtube каналу Комунарського району 

 Виходячи з вищезазначеного, роботу над темою району буде продовжено та визначено 

пріоритетні напрямки методичної роботи в освітній системі району в 2017-2018 навчальному році.  

Районна методична проблемна тема:  «Формування освітнього простору району  шляхом 

впровадження новітніх педагогічних технологій  та організації партнерських відносин  між 

педагогічними працівниками та батьками, учнями та вихованцями». 

 Пріоритетні напрямки 

методичної роботи 

в районній освітній системі 

у 2016-2017 навчальному році 

 

Очікувані результати 

1. Удосконалення змісту 

навчально-виховного процесу з 

реалізації завдань Державних 

освітніх стандартів базової 

загальної середньої та 

початкової освіти, Базового 

компоненту дошкільної освіти з 

урахуванням змін до програм, 

ключових змін до критеріїв 

оцінювання. 

Відповідність діяльності навчальних закладів сучасним 

нормативно-правовим документам, що регламентують 

діяльність загальноосвітніх закладів, вдосконалення системи 

оцінювання навчальних досягнень учнів; методичні наради з 

метою  ознайомлення з нормативними документами, 

державними стандартами  

викладання окремих предметів, 

2. Активізація процесу  

впровадження в навчальних 

закладах інноваційних 

педагогічних технологій, 

спрямованих на підвищення 

результативності навчально-

виховного процессу. 

 

Творчий пошук оригінальних, нестандартних рішень 

різноманітних педагогічних проблем, продуктом якого є нові 

навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми і методи 

виховання, нестандартні підходи в управлінні. 

Зростання педагогічної майстерності вчителя, рівня його 

культури, мислення, світогляду. Вплив  на особистість учня, 

його активність, творчість, пробудження бажання випробувати  

власні можливості в інноваційній діяльності.  Використання 

педагогічними працівниками у своїй діяльності сучасних 

інноваційних педагогічних технологій (ігрових, інтерактивних, 

технологій проектного навчання, створення ситуації успіху, 

комп’ютерних (інформаційних) технологій , технологій 

розвитку критичного мислення)  
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3. Орієнтація змісту методичної 

роботи на підвищення 

професійної компетентності 

вчителів з метою забезпечення 

якості уроку; на поширення 

перспективного педагогічного 

досвіду в межах району, у 

фахових виданнях  на освітніх 

порталах, робота з молодими 

педагогами, надання 

компетентної допомоги в 

педагогічному зростанні. 

Підвищеної педагогічної майстерності педагогічних 

працівників,  розробка власних навчально-виховних матеріалів,  

організація  роботи методичних об’єднань, творчих груп, 

проведення методичних тижнів, відкритих уроків,  

наставництво, школа передового досвіду; участь у засіданнях 

педради, психолого-педагогічних семінарах, семінарах-

практикумах, «круглих столах», науково-практичних 

конференціях, участь педагогічних працівників у конкурсах 

педагогічної майстерності, презентація досвіду вчителів, що 

прийняли участь у Міській виставці на районних засіданнях 

РМЦ. 

4. Забезпечення функціонування 

єдиного освітнього 

інформаційного середовища, 

впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у 

навчально-виховний процес та 

подальшу інформатизацію 

управлінських процесів.  

Розширення  умов впровадження нових інформаційних 

технологій в навчальний процес;  використання інформаційних 

ресурсів Internet, мультимедійних засобів навчання  під час 

навчально-виховного процесу; проведення відкритих уроків та 

позакласних заходів вчителів-предметників  та вихователів із 

використанням комп’ютерних технологій; заповнення та 

постійне оновлення змісту веб-сайту, блогу навчального 

закладу.  

5. Здійснення діагностичного, 

аналітичного супроводу 

навчально-виховного процесу 

загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладів з метою 

коригування та удосконалення 

їхньої діяльності; 

Тематичний контроль за станом викладання навчальних 

предметів та рівнем навчальних досягнень учнів, узагальнення  

результатів,  визначення шляхів  підвищення якості знань учнів 

з базових предметів навчального плану;  моніторинг та шляхи 

підвищення професійної майстерності вчителів. 

6. Забезпечення підтримки 

обдарованих дітей і молоді, та 

розвитку  у них творчих 

здібностей, формування 

навичок самоосвіти і 

самореалізації особистості. 

Спонукально-мотиваційна діяльність школи і батьківства, яка 

стимулює учня до самореалізації:  на базі профільних класів, 

внутришкільних  факультативів; спецкурсів; індивідуальних 

занять; у позанавчальний час: науково-дослідна робота у 

структурі МАН; програма обміну майбутніх лідерів FLEX, 

олімпіади; музичні студії; літературні студії; команди КВК, 

клуби за інтересами; участь у загальнорайонних заходах, 

конкурсах, виставках.  

7. Створення загальної мережі 

співпраці між чнями, вчителями 

нашого району та учнями та 

вчителями інших країн. 

Обмін досвідом в галузі освіти, впровадження між предметних 

зв’язків, розвиток комунікативної компетентності учнів та 

педагогів шляхом створення природного іншомовного 

середовища. 

8. Створення умов для 

формування партнерських 

відносин між педагогами та 

батьками у системі інклюзивної 

освіти; сприяння розвитку 

мережі навчальних закладів для 

дітей з освітніми потребами; 

 

Підвищення рівня і статусу сімейного виховання в системі 

освіти; підвищення рівня профілактично-консультативної 

роботи серед батьківської громади, робота батьківських  

комітетів,  залучення батьків до навчання дитини та створення 

розвивального середовища,  у якому вона перебуває; співпраця 

педагогів і родин дітей із особливими потребами, організація 

команди фахівців для надання необхідної консультативної та 

практичної допомоги батькам; проведення просвітницької 

роботи серед громадськості з метою формування настанов 

щодо виховання дітей з особливими потребами. 

9. Створення  у навчальних 

закладах району 

здоров’язберігаючого 

Дотримання режиму рухової активності, поєднання 

рухового і статичного навантаження; забезпечення емоційно 

сприятливої атмосфери навчання; формування в учнів та їх 
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середовища – оптимальних 

умов для навчання, виховання, 

фізичного розвитку дітей; 

 

батьків культури здоров’я ; втілення новітніх методик та 

програм для подальшого збереження та зміцнення здоров'я 

школярів; навчальні уроки та позакласні заходи носять 

характер здоров'язберігаючих на основі особистісно-

зорієнтованого підходу; підвищення рухової активності: 

фізкультхвилинки на уроках, корегуючи зарядка, ігри на 

перервах, Дні здоров'я, години здоров'я, спортивні свята; 

дотримування санітарно-гігієнічного режиму школи: тепловий, 

повітряний, вологе прибирання; посилення медико-

педагогічного контролю за організацією занять з фізичної 

культури з урахуванням стану здоров'я дітей, фізичного 

розвитку та фізичної підготовленості; превентивна педагогіка, 

що сприяє здоров'язберігаючій компетентності учнів: 

запобігання явищам соціальної дезадаптації, конфліктності, 

невиправданої агресії, ризику, аморальної статевої поведінки, 

вживання наркотичних речовин, скоєння самогубства; 

забезпечуються умови проведення профілактичних оглядів 

школярів, дотримування  вимог санітарно-епідеміологічного 

нагляду та прав дитини на конфедиційність медичного огляду; 

щорічно за згодою батьків оздоровлення учнів у літніх 

пришкільних таборах. 

 Формування системи 

методичних форм та засобів, які 

сприятимуть побудові моделі 

виховної роботи, спрямованої 

на виховання патріотизму, 

громадянських та державних 

позицій у дітей та молоді; 

навичок управлінської 

діяльності шляхом 

удосконалення  шкільного 

самоврядування. 

Побудова виховної системи закладу освіти (години 

патріотичного виховання, позакласні години, родинні свята, 

екскурсії,  участь в конкурсах, виставках, зустрічі з видатними 

людьми міста) спрямованої на виховання патріотизму, 

громадянських та державних позицій у дітей та молоді, 

формування та розвиток навичок управлінської діяльності. 



Розділ ІІ 

 

 Аналітично-інформаційна та контрольно–звітна діяльність 

№ 
Назва звіту, інформації, узагальненого 

матеріалу 

Терміни 

виконання 

Кому 

надсилати 

Виконавець 

ВЕРЕСЕНЬ 

1.  
Підготовка  інформація «Про стан 

річного планування в ДНЗ району». 

Вересень 

2017 

ДНЗ Морозова О.В. 

Дерев’янко В.С. 

2.  

Підготовка інформації «Про заходи 

щодо підтримки соціальної адаптації та 

реінтеграції громадян України» 

08.09.2017 УРО Козодавова А.Г. 

3.  
Методична експертиза планів роботи 

РМЦ (дошкільної та початкової ланок). 

20.09.2017 РМЦ Морозова О.В. 

 

4.  
Підготовка інформації «Щодо 

вшанування пам’яті І.Франка» 

26.09.2017 ЗНЗ, НМЦ Козодавова А.Г. 

5.  

Підготовка інформації «Про 

відзначення 150-річчя від дня 

народження М. Грушевського» 

26.09.2017 ЗНЗ, НМЦ Козодавова А.Г. 

6.  

Підготовка інформації «Про організацію 

заходів у зв’язку з 75-ми роковинами 

трагедії Бабиного Яру» 

26.09.2017 ЗНЗ, НМЦ Козодавова А.Г. 

7.  

Піготовка інформації «Про участь у ІІ 

Міській економічній грі  

«Фінансова грамотність» у 2017-2018 

н.р.» 

28.09.2017 ЗНЗ, НМЦ Гареєва О.С. 

8.  

Підготовка наказу «Про проведення І 

(шкільного) етапу та Всеукраїнських 

учнівських олімпіад». 

29.09.2017 ЗНЗ Гареєва О.С. 

9.  
Підготовка наказу «Про впровадження 

районного проекту «Історія без меж» 

29.09.2017 ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

10.  

Підготовка листа «Про участь у 

реалізації міського проекту «Асоціація 

молодих освітян» в 2017-2018 

навчальному році» 

30.09.2017 

 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О.В. 

11.  

Підготовка аналізу, корекція та 

затвердження планів роботи  РМЦ на 

2017-2018 н.р. 

30.09.2017 РМЦ Гареєва О.С. 

Морозова О.В. 

Козодавова А.Г. 

12.  
Підготовка наказу «Про проведення 

міської екологічної акції «Чисте місто» 

30.09.2017 ЗНЗ, НМЦ Козодавова А.Г. 

13.  

Підготовка наказу «Про впровадження 

районного медіапроекту «Відеоканал 

Комунарської освіти» 

30.09.2017 

 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

 

ЖОВТЕНЬ 

14.  

Підготовка довідки «Про якість 

планування ШМО з навчальних 

предметів в ЗНЗ». 

Жовтень 

2017 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

Морозова О.В. 

15.  

Методичний супровід учасників району 

у VІІІ Міській виставці педагогічних 

технологій в 2017-2018 навчальному 

році» 

Жовтень 

2017 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

Морозова О.В.  

Козодавова А.Г. 

 

16.  

Підготовка наказу «Про участь у 

Форумі лідерів міської лідер-ліги 

«КУРС» 

10.10.2017 ЗНЗ, ПНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова А.Г. 
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17.  

Підготовка наказу «Про участь у 

засідані міського дискусійного клубу 

«Громадянська позиція» 

10.10.2017 ЗНЗ, ПНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

18.  

Підготовка наказу «Про організацію 

районного етапу Міського екологічного 

проекту «Екологічний вектор» 

10.10.2017 ЗНЗ, НМЦ Козодавова А.Г. 

19.  

Підготовка аналітичної інформації щодо 

рівня компетентності дітей старшого 

дошкільного віку ДНЗ за основними 

розділами базової програми. 

13.10.2017 ДНЗ Морозова О.В. 

20.  

Підготовка аналітичної інформації щодо 

рівня фізичної підготовки дітей 

старшого дошкільного віку ДНЗ. 

13.10.2017 ДНЗ Морозова О.В. 

21.  

Підготовка наказу «Про участь у 

Першій сесії міського проекту 

«Управлінська сотня кадрового 

резерву» у 2017-2018 навчальному році 

15.10.2017 ЗНЗ Гареєва О.С. 

 

22.  

Підготовка інформації про якість 

планування роботи МО вихователів 

дошкільних навчальних закладів. 

16.10.2017 РМК Морозова О.В. 

Єна Г.В. 

23.  

Підготовка інформації «Про якість 

планування роботи ШМО класних 

керівників». 

20.10.2017 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

24.  

Підготовка наказу «Про проведення І 

етапу конкурсу науково-дослідницьких 

робіт МАН». 

20.10.2017 ЗНЗ Гареєва О.С. 

25.  

Підготовка проекту наказу «Про 

проведення інтелектуальних змагань 

 «Що? Де? Коли?». 

25.10.2017 ЗНЗ  Козодавова А.Г. 

26.  

Підготовка наказу «Про проведення І 

(шкільного) етапу та підготовку до ІІ 

(районного) етапу Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. П. 

Яцика». 

29.10.2017 ЗНЗ Морозова О.В. 

Гареєва О.С. 

27.  

Підготовка наказу «Про проведення І 

(шкільного) етапу та підготовку до ІІ 

(районного) етапу  Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. 

Т.Шевченко». 

29.10 2017 ЗНЗ Гареєва О.С. 

28.  

Підготовка інформації «Про проведення 

Міської військово-спортивної гри «Ми 

роду козацького діти» 

30.10.2017 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

29. G 

Підготовка наказу «Про проведення 

районного етапу ІІІ міського 

фестивалю-конкурсу «Мистецька 

пектораль» 

30.10.2017 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

Гареєва О.С. 

30.  

Підготовка наказу «Про організацію і 

проведення ІІ (районного) етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад в 

2017-2018 н.р.». 

31.10.2017 НМЦ Гареєва О.С. 

31.  
Підготовка наказу «Про проведення 

районного етапу інтелектуальних 

31.10.2016 

 

ЗНЗ 

 

Морозова О.В. 
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змагань «Всезнайки» для учнівських 

команд 3-4-х класів ЗНЗ у 2017-2018 

н.р.» 

ЛИСТОПАД 

32.  

Підготовка звіту «Про проведення І 

етапу конкурсу науково-дослідницьких 

робіт МАН» та заявок на участь у ІІ 

етапі. 

Листопад 

2017 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

33.  

Підготовка наказу «Про затвердження 

Плану заходів щодо розвитку освітньої 

системи міста Запоріжжя 

на 2018-2023 роки» 

07.11.2017 ЗНЗ 

 

Гареєва О.С. 

Морозова О.В. 

Козодавова А.Г. 

34.  

Підготовка наказу «Про організацію та 

проведення ІІІ районного етапу 

Міського природничого конкурсу 

мультимедійних проектів «Віртуальна 

лабораторія з природничо-наукових 

дисциплін» 

15.11.2017 ЗНЗ 

 

Гареєва О.С. 

35.  

Підготовка інформації «Про 

вшанування учасників Революції 

Гідності» 

20.11.2017 ЗНЗ, НМЦ Козодавова А.Г. 

36.  

Підготовка наказу «Про підсумки 

проведення районного етапу Міського 

екологічного проекту «Екологічний 

вектор» 

28.10.2017 ЗНЗ, НМЦ Козодавова А.Г. 

Морозова О.В. 

 

37.  

Підготовка наказу «Про проведення 

Міжнародного конкурсу з української 

мови ім. П. Яцика». 

29.11.2017  ЗНЗ Морозова О.В. 

Гареєва О.С. 

38.  

Підготовка наказу «Про проведення  

Міжнародного конкурсу з української 

мови ім. Т.Шевченко». 

30.11 2017  ЗНЗ Гареєва О.С. 

39.  

Підготовка наказу «Про організацію 

районного етапу конкурсу «Вчитель 

року». 

30.11.2017 ЗНЗ Гареєва О.С. 

 

ГРУДЕНЬ 

40.  

Підготовка наказу «Про участь у ІІІ 

Міському конкурсі шкільних газет і 

сайтів «Mediascool-2018» за тематичним 

напрямом «Українська культурна 

спадщина Запоріжжя» 

Грудень 

2017 

ЗНЗ Козодавова А.Г. 

41.  

Підготовка  наказу «Про підсумки 

районного етапу конкурсу «Вчитель 

року». 

Грудень 

2017 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

42.  

Підготовка проекту наказу про 

проведення районного конкурсу дитячої 

творчості «Перлинки  2018 року». 

Грудень 

2017 

ДНЗ Дерев’янко В.С. 

Морозова О. В. 

 

43.  

Підготовка листа щодо участі  

загальоосвітніх навчальних закладів у 

Міжнародному проекті «Всесвітній 

марафон написання листів на захист 

прав людини - 2017» 

10.12.2017 ЗНЗ Козодавова А.Г. 
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44.  

Підготовка наказу «Про підсумки 

проведення районного етапу  

інтелектуальних змагань «Всезнайки» 

для учнівських команд  3- 4-х класів 

ЗНЗ у 2017-2018 н.р.» 

До 

20.12.2017 

 

ЗНЗ 

 

Морозова О.В. 

 

45.  

Підготовка наказу «Про підсумки 

проведення  ІІ (районного) етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад в 

2017-2018 н.р.». 

27.12.2017 ЗНЗ Гареєва О.С. 

46.  

Підготовка наказу «Про підсумки ІІ 

(районного) етапу та підготовку до ІІІ 

(обласного) етапу Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. П. 

Яцика». 

12.12.2017 ЗНЗ Морозова О.В. 

Гареєва О.С. 

47.  

Підготовка наказу «Про підсумки ІІ 

(районного) етапу  та підготовку до ІІІ 

(обласного) етапу Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. 

Т.Шевченко». 

12.12.2017 ЗНЗ Гареєва О.С. 

48.  

Підготовка наказу «Про підсумки 

проведення районного етапу конкурсу 

«Зелена хвиля» Міського проекту 

«Екологічний вектор» 

20.12.2017 ЗНЗ 

ДНЗ 

Козодавова А.Г. 

Морозова О.В. 

СІЧЕНЬ 

49.  

Підготовка наказу «Про участь у Другій 

сесії міського проекту «Управлінська 

сотян кадрового резерву» у 2017-2018 

навчальному році» 

Січень 2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

50.  

Узагальнена інформація «Про 

відзначення Дня Соборності та Свободи 

України» 

Січень 2018 НМЦ Козодавова А.Г. 

51.  

Узагальнена інформація «Про 

виконання Плану обласних заходів до 

Дня пам’яті жертв Голокосту» 

Січень 2018 НМЦ Козодавова А.Г. 

52.  
Узагальнена інформація «Про 

вшанування пам’яті Героїв Крут» 

Січень 2018 НМЦ Козодавова А.Г. 

53.  

Підготовка наказу «Про організацію та 

проведення районного етапу ІІІ 

Міського природничого конкурсу 

мультимедійних проектів «Віртуальна 

лабораторія з природничо-наукових 

дисциплін» 

05.01.2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

54.  

Підготовка проекту наказу «Про 

підсумки інтелектуальних змагань 

«Що? Де? Коли?». 

05.01.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

ЛЮТИЙ 

55.  

Підготовка наказу «Про участь V 

Міської Конференції лідерів дитячої 

демократії навчальних закладів міста» 

Лютий  

2018 

ЗНЗ Козодавова А.Г. 

56.  

Узагальнена інформація «Про 

реалізацію обласного плану заходів 

щодо стратегії захисту та інтеграції в 

Лютий  

2018 

НМЦ Козодавова А.Г. 
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українське суспільство ромської 

національної меншини»  

57.  

Підготовка наказу «Про участь у  ІІ 

етапі конкурсу науково-дослідницьких 

робіт МАН». 

Лютий  

2018 

НМЦ Гареєва О.С. 

58.  

Підготовка наказу «Про проведення 

районного етапу Всеукраїнського 

конкурсу-огляду ДЮП» 

09.02.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

59.  

Підготовка наказу «Про підсумки 

проведення районного етапу ІІ Міського 

природничого конкурсу 

мультимедійних проектів «Віртуальна 

лабораторія з природничо-наукових 

дисциплін» 

09.02.2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 

60.  

Підготовка інформації «Про 

вшанування учасників Революції 

Гідності» 

20.02.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

БЕРЕЗЕНЬ 

61.  

Підготовка наказу «Про проведення 

Міського екологічного місячника 

«Краса Землі моєї»» 

Березень 

2018 

ЗНЗ Козодавова А.Г. 

62.  

Організаційний супровід Третього 

Всеукраїнського Форуму соціальних 

ініціатив в освіті у 2017-2018 

навчальному році. 

Березень 

2018 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

63.  

Підготовка наказу «Про проведення 

районного етапу конкурсу творчих робіт 

з удосконалення фізичного 

демонстраційного експерименту» 

Березень 

2018 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

64.  

Підготовка наказу «Про участь у Третій 

сесії міського проекту «Управлінська 

сотня кадрового резерву у 2017-2018 

навчальному році» 

Березень 

2018 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

65.  

Підготовка наказу «Про проведення 

районного етапу обласного конкурсу з 

пропаганди та розповсюдження 

здорового способу життя «Обери 

життя» 

05.03.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

66.  

Підготовка наказу «Про проведення 

районного етапу Всеукраїнського 

конкурсу – огляду ЮІР 

15.03.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

67.  

Підготовка наказу «Про підсумки 

проведення районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-огляду 

ДЮП» 

20.03.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

68.  

Підготовка наказу «Про підсумки 

проведення конкурсу «Турбота молоді - 

ДОВКІЛЛЯ» Міського проекту 

«Екологічний вектор» 

30.03.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

69.  

Підготовка проекту наказу  про 

результативність проведення районного 

конкурсу дитячої творчості «Перлинки  

30.03.2018 ДНЗ Дерев’янко В.С. 

Морозова О. В. 
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2018 року» 

КВІТЕНЬ 

70.  

Підготовка наказу «Про підсумки 

проведення районного етапу конкурсу 

творчих робіт з удосконалення 

фізичного демонстраційного 

експерименту» 

Квітень 

2018 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

71.  

Підготовка наказу «Про підсумки 

міського екологічного місячника «Краса 

Землі моєї» 

Квітень 

2018 

НМЦ Гареєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

72.  

Підготовка наказу «Про підсумки 

проведення районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу – огляду ЮІР 

08.04.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

73.  

Підготовка наказу «Про підсумки 

проведення районного етапу обласного 

конкурсу з пропаганди та 

розповсюдження здорового способу 

життя «Обери життя» 

10.04.2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

74.  

Підготовка інформації до наказу «Про 

результати участі учнів міста  в ІІ 

(обласному) етапі конкурсу захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН». 

15.04.2018 НМЦ Гарєєва О.С. 

ТРАВЕНЬ 

75.  

Підготовка наказу «Про участь у ІІ 

Міжнародному Запорізькому 

екологічному форумі ЕКО-Форум» 

Травень 2018 ЗНЗ Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

76.  
Аналіз  діяльності РМЦ вчителів 

початкових класів у 2017-2018 н.р. 

Травень 2018  ЗНЗ Морозова О. В 

77.  
Аналіз діяльності  МО  вихователів ДНЗ 

у 2017-2018 н.р. 

Травень 2018 ДНЗ Морозова О. В. 

78.  

Методичний супровід планів роботи 

ДНЗ на 2016-2017 навчальний рік та 

оздоровчий період 2017 року. 

Травень 2018 ЗНЗ Морозова О.В. 

79.  

Підготовка аналізу роботи РМК 

Комунарського району  за 2017- 2018 

навчальний рік. 

Травень 2018 РМК Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

80.  

Підготовка інформації про 

результативність методичної роботи з 

педагогами дошкільної та початкової 

ланок освітніх закладів району у 2017 – 

2018 н. р. 

22.05.2018 ЗНЗ, ДНЗ Морозова О. В. 

 

ЧЕРВЕНЬ 

81.  

Підготовка наказу «Про участь 

навчальних закдадів у Днях Сталої 

Енергії у м.Запоріжжя» 

Червень 2018 ЗНЗ Козодавова А.Г. 

82.  

Підготовка інформації про готовність  

методичних кабінетів ДНЗ до літнього 

оздоровчого періоду 2018 року. 

Червень 2018 ДНЗ Морозова О. В. 

83.  
Затвердження навчальних програм ЗНЗ 

району на 2018-2019 н.р. 

Червень 2018 ЗНЗ Гареєва О.С. 
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Розділ ІІІ 
Формування районної освітньої політики: науково-методичний вимір 

3.1. Колегіальне  управління  розвитком  районної  системи  науково-методичного  супроводу 

 

Науково-методична рада: 

- «Освітня система району - простір 

нових можливостей» Засідання №1. 

- «Виховання та розвиток в аспекті 

реалізації Концепції Нової 

української школи» 

Засідання №2. 

- «Особливості методичного 

супроводження регіональних 

заходів, спрямованих на 

реалізацію державної політики в 

галузі освіти» 
Засідання №3. 

- «Впровадження інклюзивного 

навчання дітей з особливими 

освітніми потребами в освітній 

системі району» 
 Засідання №4. 

 

Протягом 

2017-2018 

навчального 

року 

РМК Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

3.2. Науково-методичний  супровід всеукраїнських, регіональних, міських та районних 

галузевих програм 

державні Закону України «Про освіту» Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

державні Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року 

Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

державні КонцепціяНової української школи Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

державні Концепція національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді 

Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

державні Національна програма правової освіти населення Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

державні Концепція Державної соціальної програми «Національний 

план щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 

період до 2021 року 

Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

державні Національна стратегія сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016-2020 роки 

Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 
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Морозова О. В 

державні Національна стратегія у сфері прав людини до 2020 року Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

державні Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

державні Концепція сімейного виховання в системі освіти України 

«Щаслива родина» 

Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

обласні План обласних заходів із реалізації Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 

2016-2020 роки 

Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

обласні Програма правової освіти населення Запорізької області на 

2017-2021 роки 

Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

обласні Обласна Програма розвитку і функціонування української 

мови в Запорізької області на 2016-2020 роки        

Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

обласні План обласних заходів до 80-х роковин Великого терору - 

масових політичних репресій 1937-1938 років на 2017-2018 

роки 

Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

обласні Обласна цільова програми національно-патріотичного 

виховання молоді на 2017-2021 роки 

Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

обласні Програма розвитку освіти і науки Запорізької області на 2013-

2017 роки   

Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

обласні Обласна програма «Профорієнтація» на 2015-2018 роки Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

міські Програма розвитку і функціонування української мови в м. 

Запоріжжя на 2016-2020 роки 

Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

міські Комплексна програма розвитку освітньої системи міста 

Запоріжжя на 2018-2023 роки   

Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 
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міські Міська програма розвитку позашкільних навчальних закладів  Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

міські Міська програма професійної орієнтації дітей та учнівської 

молоді міста Запоріжжя «Вибір професії - крок у майбуття» на 

2017-2020 роки. 

Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

міські Програма перспективності і наступності між дошкільною та 

початковою ланками освіти на 2017-2020 роки 

Гарєєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

Морозова О. В 

Розділ ІV 

Моніторинговий супровід та експертна оцінка 

якості та результативності навчального процесу 

 

4.1. Участь в атестації освітньої діяльності загальноосвітніх та дошкільних навчальних 

закладів 

1.  
Участь в державній атестації ДНЗ № 

285 

жовтень ДНЗ Морозова О.В. 

2.  
Участь в державній атестації ДНЗ № 

172 

листопад ДНЗ Морозова О.В. 

3.  
Участь в державній атестації ДНЗ № 

219 

грудень ДНЗ Морозова О.В. 

4.  Участь в державній атестації ДНЗ № 21 квітень ДНЗ Морозова О.В. 

5.  

Участь у комплексній перевірці  

ЗОШ № 23 

ІІ півріччя 

2018 

ЗНЗ Гареєва  О.С. 

Козодавова  А.Г. 

Морозова  О.В. 

 

6.  

Участь у комплексній перевірці  

ЗОШ № 83 

ІІ півріччя 

2018 

ЗНЗ Гареєва  О.С. 

Козодавова  А.Г. 

Морозова  О.В. 

 

4.2. Експертна оцінка 

 Зміст 
Категорія 

учасників 

Термін 

проведення 
місце Відповідальні 

1 

Експертиза програмно-методичного 

комплексу до навчальних планів ЗНЗ на 

новий навчальний рік. 

Керівники 

ЗНЗ 

Червень- 

липень 

2018 

ТВО, 

ЗНЗ 

Гареєва О.С. 

2.  

Програмно-методичне забезпечення 

викладання навчальних предметів за 

навчальним планом ЗНЗ 

Заступники 

директорів 

Серпень-

вересень 

ТВО, 

ЗНЗ 

Гареєва О.С. 

3.  

Забезпечення методичного супроводу 

допрофільної підготовки учнів: аналіз 

ефективності участі учнів профільних 

класів в предметних олімпіадах та 

конкурсах. 

Заступники 

директорів 

Березень 

2018 

ЗНЗ, 

ТВО 

Гареєва О.С. 

4.  
Перевірка планів роботи ШМО закладів 

освіти. 

 Вересень 

2017 

РМК Керівники 

РМЦ 

5.  Перевірка та корекція планів роботи Керівники Вересень РМК Методисти 
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РМЦ . РМЦ 2017 РМК 

 

Розділ V 

Навчально-методичне забезпечення розвитку освітньої системи 

5.1.Організаційно-методична діяльність: 

Інформаційно – методичні наради, установчі наради, консультації 

 Зміст 
Категорія 

учасників 

Термін 

проведення 
місце Відповідальні 

1.  

 Організаційне  забезпечення участі 

педагогічних працівників в 

обласних, міських семінарах, 

конференціях, консультаціях. 

Вчителі ЗНЗ  Згідно з  

планами  

Згідно з  

планами 

 

РМК 

2.  

Інструктивно – методична нарада з 

керівниками РМЦ : 

 Основні напрямки діяльності 

районних методичних центрів 

згідно проблемної теми району  

на 2017-2018 н. р. 

 Організація забезпечення 

участі учнів у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах та 

конкурсах МАН І та ІІ рівня. 

 Аналіз роботи РМЦ  за І 

півріччя  

 Аналіз результативності 

роботи районних методичних 

об’єднань, резерви та 

проектування роботи на 

наступний 2018-2019 н. р. 

Керівники 

РМЦ,РМО 

 

 

 

 

Серпень 

2017 

 

 

 

 

Жовтень 

2017 

 

 

Січень 2018 

 

 

Квітень 2018 

ТВО Гареєва О.С. 

3.  

Інформаційно – методичні наради 

вихователів – методистів ДНЗ: 

- Основні напрями організації 

методичної роботи з педагогами 

ДНЗ у 2017-2018 н.р. 

- Результативність методичних 

заходів з вихователями ДНЗ у І 

півріччі. 

- Підготовка та проведення літнього 

оздоровчого періоду.  

- Підсумки методичної роботи з 

педагогічними кадрами ДНЗ у 2017-

2018навчальному році. 

Вихователі – 

методисти 

ДНЗ 

 

Вересень 

2017 

 

 

Грудень 

2017 

Квітень 2018 

Травень 

2018 

ТВО Морозова О. В. 

4.  

Інструктивно-методична нарада з 

керівниками ШМО початкових 

класів: 

- Планування роботи ШМО на 

новий навчальний рік. Рекомендації 

щодо календарного планування. 

-  Аналіз роботи РМЦ за І півріччя.  

Керівники  

ШМО 

 

 

Вересень 

2017 

 

Січень 2018 

 

Квітень 2018 

ЗНЗ 

 

Морозова О. В. 
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- Підсумки роботи РМЦ за рік. 

Резерви та проектування роботи на 

наступний 2016-2017 н. р. 

5.  

                   

- трукт        Інструктивно-методичні наради 

для заступників директорів з 

початкової освіти: 

- Організація освітнього процесу в 

початкових класах у 2016-2017 

навчальному році. 

- Методичний супровід ДПА у 4 

класах ЗНЗ. 

- Аналіз методичної роботи з 

вчителями початкових класів за 

2016-2017 навчальний рік. 

Заступники 

директорів з 

початкової 

освіти 

 

 

Вересень 

2017 

 

 

Березень 

2018 

Травень 

2018 

ТВО  Морозова О. В. 

6.  

Групові та індивідуальні 

консультації з питань методичного 

супроводу освітнього процесу в 

ДНЗ. 

Вихователі – 

методисти, 

педагогічні 

працівники 

ДНЗ 

Щомісячно  

(за запитом) 

ТВО Морозова О. В. 

7.  

Узгодження річних планів роботи 

ДНЗ та ЗНЗ. 

 

методисти 

ДНЗ, 

заступники 

директорів з 

нвр 

Вересень 

2017 

ТВО Морозова О.В. 

Гареєва О.С. 

8.  

Методичний супровід роботи 

консультативних центрів для 

батьків дітей не охоплених 

суспільною освітою. 

вихователі-

методисти 

ДНЗ 

Листопад 

2017 

Лютий 2018 

ДНЗ Морозова О.В. 

 

9.  

Консультація керівників РМЦ, 

надання адресної допомоги в 

плануванні, корекція планів роботи 

РМЦ. 

Керівники 

РМЦ 

Вересень 

2017 

РМК Морозова О.В. 

Гареєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

10.  

Організаційне забезпечення 

погодження та корекції планів 

роботи ШМО керівниками РМЦ. 

Керівники 

РМЦ 

Вересень 

2017  

РМК Морозова О.В. 

Гареєва О.С. 

Козодавова А.Г. 

11.  

Інструктивно – методичні наради з 

заступниками директорів з науково 

– методичної роботи: 

 Планування та форми роботи 

ШМО вчителів. 

 Аналіз результативності 

участі учнів у 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах, предметних 

конкурсах. 

 Аналіз науково – методичної 

роботи  ЗНЗ району, 

направлених на  реалізацію 

проблемної методичної теми. 

Заступники 

директорів 

ЗНЗ 

 

 

 

 

 

 

Вересень 

2017 

Січень 2018 

 

 

 

Травень 

2018 

ТВО  Гареєва О.С. 

12.  

Формування єдиного методичного 

простору з інноваційної діяльності 

вчителів району: 

Керівники 

РМЦ 

Протягом 

2017-2018 н. 

р. 

ЗНЗ 

 

 

Гареєва О.С. 

Морозова О.В. 

Козодавова А.Г.   
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 Оновлення розділу 

матеріалів сайту ТВО. 

 Створення та оновлення 

віртуальних методичних 

об’єднань вчителів - 

предметників, практичних 

психологів, МО вихователів ДНЗ. 

 Створення та оновлення 

сайтів вчителів-предметників 

ЗНЗ. 

 

 

 

 

Керівники РМЦ 

 

 

13.  

Інструктивно-методична нарада 

заступників директорів що 

опікуються ВР: 

 Організація виховної роботи 

в навчальних закладах району в 

2016-2017 навчальному році. 

Організаційно – методичне 

забезпечення діяльності учнівського 

самоврядування. 

 Аналіз роботи за І півріччя. 

Вдосконалення роботи  щодо 

проектування, розробки та 

моделювання перспективних 

виховних технологій в 

школі. Інформаційне 

забезпечення електронної 

газети сайту ТВО.  

 Підсумки виховної роботи за 

рік. Резерви та проектування 

виховної роботи на 

наступний 2016-2017 н. р. 

Заступники 

директорів  

 

 

12.09.2017 

 

 

 

 

 

26.12.2017 

 

 

 

 

 

 

24.04.2018 

ТВО Козодавова А.Г. 

14.  

Консультації  керівників ШМО : 

 Системний підхід до 

планування роботи ШМО 

класних керівників. 

 Організація та проведення 

Тижня професійної 

майстерності класного 

керівника. 

 Моніторинг професійної 

діяльності класних 

керівників.  

 Аналіз роботи ШМО 

класних керівників. 

Керівники 

ШМО 

класних 

керівників 

 

Вересень 

2017 

 

Листопад 

2017 

 

 

Лютий 2018 

Травень 

2018 

РМК Козодавова А.Г. 

15.  

Консультації для педагогів-

організаторів: 

 Організація діяльності 

органів учнівського 

самоврядування. Підготовка 

інформації для сайту ТВО. 

 Методичні рекомендації 

щодо проведення свят в 

Педагоги-

організатори 

навчальних 

закладів 

 

Вересень 

2017 

 

 

Протягом 

2017-2018 

н.р. 

РМК Козодавова А.Г. 
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школі.  

 Оновлення форм і методів 

роботи з учнівською 

молоддю.  

 
5.2. Забезпечення диверсифікації форм удосконалення фахової компетентності 

педагогічних працівників 

 

 
5.2.1. Підвищення професійних   компетентностей педагогів в умовах особистісно-

орієнтованої освіти 

1.  

Консультативно-методична допомога 

вчителям, вихователям району, які 

готуються до участі в фаховому 

конкурсі: «Вчитель року» 

Вчителі ЗНЗ, 

вихователі 

ДНЗ 

Вересень-

грудень 

2017 

РМК Гареєва О.С. 

 Козодавова 

А.Г 

2.  

Робота динамічних та творчих  груп 

вчителів – предметників: 

 Відображення освітніх 

положень компетентнісного, 

діяльнісного, особистісно – 

орієнтовного підходу до навчання в 

державних стандартах, навчальних 

програмах, підручниках. 

 Методичний супровід 

викладання предметів за новим 

Держстандартом (розробка план – 

конспекту уроку, дидактичного 

матеріалу, Інтернет ресурс, 

рекомендації). 

 Розробка орієнтовного 

календарного планування. 

Вчителі – 

предметними 

 

 

 

РМК 

 

Керівники 

РМЦ 

3.  

Організаційне - методичне 

забезпечення атестаційного періоду 

вчителів на встановлення категорії 

«Спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічне звання «Вчитель – 

методист», «Старший вчитель» (за 

запитом шкіл),  звання «Вихователь-

методист» (за запитом). 

Педагоги, 

вихователі 

ЗНЗ та ДНЗ 

Жовтень-

березень 

2017-2018 

РМК Методисти 

РМК,  

керівники  

РМЦ 

4.  

Організація проведення районних 

професійних конкурсів серед педагогів 

ЗНЗ та вихователів ДНЗ: 

 «Вчитель року », «Перлинки 2018 

року» 

Вчителі ЗНЗ   Листопад 

2017  

Грудень 

2017 

Січень 

2018 

Березень 

2018 

РМК Морозова О.В. 

Гареєва О.С. 

Керівники 

РМЦ 

5.  
Підготовка матеріалів до обласного 

етапу конкурсу «Вчитель року». 

Вчителі ЗНЗ Грудень 

2017 

РМК Гареєва О.С. 

 

6.  

Динамічна група вихователів-

методистів та музичних керівників  

ДНЗ «Розробка Положення та 

критеріїв оцінювання районного 

конкурсу дитячої творчості «Перлинки 

Вихователі-

методисти, 

музичні 

керівники 

ДНЗ 

10.2017 РМК Морозова О.В. 
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2018». 

7.  

Методичні  об’єднання вихователів 

груп раннього віку,  молодшого та 

середнього дошкільного віку,   

старшого дошкільного віку 

Вихователі 

ДНЗ  

Жовтень 

2017 

Січень 

2018 

Березень 

2018 

ДНЗ 

 

Морозова О.В. 

 

8.  

Методичне об’єднання практичних 

психологів. 

Практичні 

психологи 

ДНЗ  

Жовтень 

2017 

Лютий 

2018 

Квітень 

2018 

ДНЗ    Морозова О.В. 

 

9.  

Школа музичних керівників ДНЗ.   Музичні 

керівники 

ДНЗ 

Листопад 

2017 

Лютий 

2018 

Березень 

2018 

ДНЗ 

 

 

Морозова О.В. 

Подтикан Г.А. 

10.  

Школа інструкторів з фізичної  

культури ДНЗ  

Інструктори з 

фізичної 

культури ДНЗ 

Жовтень 

2017 

Лютий 

2018 

Березень 

2018 

ДНЗ  Морозова О.В. 

 

          5.2.2. Проектна діяльність 

11.  

Участь у міському проекті 

 «Управлінська сотня кадрового  

резерву» ІІ курс 

Заступники 

директорів, 

вчителі ЗНЗ, 

вихователі 

ДНЗ 

Протягом 

2017-2018 

н.р. 

ЗНЗ, 

ДНЗ 

Гареєва О.С. 

Козодавова 

А.Г. 

Морозова О.В. 

12.  

Участь у міському проекті  «Міські 

методичні навчання» 

вчителі ЗНЗ, 

вихователі 

ДНЗ 

Протягом 

2017-2018 

н.р. 

ЗНЗ, 

ДНЗ 

Гареєва О.С. 

Козодавова 

А.Г. 

Морозова О.В. 

13.  

Участь у міському проекті «Наукова 

підтримка інновацій» в освітній системі 

 міста 

вчителі ЗНЗ 

 

Протягом 

2017-2018 

н.р. 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова 

А.Г. 

Морозова О.В. 

14.  

Коучингове супроводження фахового 

становлення молодих працівників міста 

(АМО-2018) 

вчителі ЗНЗ, 

вихователі 

ДНЗ 

Протягом 

2017-2018 

н.р. 

ЗНЗ, 

ДНЗ 

Гареєва О.С. 

Козодавова 

А.Г. 

Морозова О.В. 

15.  Районний проект «Історія без меж» 1 

етап.  Конкурс віршів, малюнків та 

відеороликів присвячених історії 

Запоріжжя XVIII –  поч. XX ст. 

Учні, 

педагоги 

Листопад 

2017 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова 

А.Г. 

Морозова О.В. 

16.  Районний проект «Історія без меж» 2 

етап.  Круглий стіл з питань історії 

менонітів та їх вплив на сьогодення м. 

Запоріжжя XVIII – XIX ст. 

Учні, 

педагоги 

Січень-

лютий 

2018 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова 

А.Г. 

17.  Районний проект «Історія без меж» 3 Учні, Березень- ЗНЗ Гареєва О.С. 
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етап.  Конференція «Відлуння віків 

менонітської спадщини на сучасність» 

з прямим включенням з 

представником музею менонітів. 

педагоги квітень 

2018 

Козодавова 

А.Г. 

18. Районний медіапроект «Відеоканал 

Комунарської освіти» 1 етап.  Майстер 

клас «Створення медіа простору» 

Учні, 

педагоги 

Жовтень 

 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова 

А.Г. 

19. Районний медіапроект «Відеоканал 

Комунарської освіти» 2 заочний етап 

Учні, 

педагоги 

Жовтень-

Березень 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова 

А.Г. 

20. Районний Медіапроект «Відеоканал 

Комунарської освіти» 3 етап.  

Конкурс-захист відеороликів 

«Історична цінність Запоріжжя» 

Учні, 

педагоги 

Березень- 

квітень 

2018 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова 

А.Г. 

 
5.2.3. Практико–орієнтовані та теоретичні семінари, відповідного спрямування, майстер–

класи, професійні конкурси 

21.  
Майстер-клас для педагогів до 3-х 

років на посаді  

Вихователі, 

методисти 

ДНЗ 

Січень-

лютий 

2018 

ДНЗ 

№293 

Морозова О.В.  

Краснощокова 

Л.В. 

22.  

Психологічний супровід молодих 

освітян 

Молоді 

педагоги 

Жовтень 

2017 

 Гареєва О.С. 

Керівник РМЦ 

Бородай С.М. 

23.  

Майстер-клас «Знайомство з 

досвідами роботи інших педагогів» 

Вчителі – 

предметники, 

молоді 

педагоги 

Січень-

лютий 

2018 

ЗНЗ 

ДНЗ 

Методисти 

РМК 

24.  

Круглий стіл з питань історії менонітів 

та їх вплив на м. Запоріжжя XVIII – 

XIX ст. 

Учні, 

педагоги 

Жовтень-

листопад 

2017 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова 

А.Г. 

25.  

Тренінг «Я здорова сім’я» 

(Профілактика ВІЛ, СНІДу у 

навчальних закладах) 

Вихователі-

методисти 

ДНЗ 

Жовтень СДНЗ 

№ 199 

Морозова О.В. 

Єгорова С.Р. 

26.  

Тренінг «Що має кожен знати про 

ВІЛ» (Профілактика ВІЛ, СНІДу у 

навчальних закладах) 

ШМО 

класних 

керівників 

Грудень ЗОШ 

№23 

Козодавова 

А.Г. 

Левченко В.О. 

27.  

Конференція «Історія без меж» Учні, 

педагоги 

Березень- 

квітень 

2018 

ЗНЗ Гареєва О.С. 

Козодавова 

А.Г. 

 
5.3.Організаційне забезпечення Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу –

захисту науково – дослідницьких робіт МАН,  творчих та інтелектуальних конкурсів 

1.  

Організація участі обдарованих учнів 

у Програмі обміну майбутніх лідерів 

(FLEX). 

Вчителі – 

предметники, 

учні 

Вересень 

2017 

ЗНЗ 

району 

Гареєва О.С. 

2.  

Організаційне забезпечення 

проведення І (районного) етапу 

конкурсу-захисту МАН. 

Керівники 

ШМО, 

керівники 

РМЦ, учні-

учасники 

Жовтень 

2017 

ЗНЗ 

району 
Гареєва О.С. 

3.  

Організаційне забезпечення 

проведення ІІ (районного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

Керівники 

РМЦ, вчителі-

предметники, 

учні-учасники 

Листопад 

2017 

ЗНЗ 

району 
Гареєва О.С. 
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4.  

Організаційне забезпечення участі 

учнів у  ІІІ (обласному) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

Керівники 

РМЦ, вчителі-

предметники, 

учні-учасники 

Січень -

лютий 

2018 

ЗНЗ 

району 
Гареєва О.С. 

5.  

Організаційне забезпечення участі в ІІ 

(обласному) етапі конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН 

(захист робіт). 

Вчителі-

предметники, 

учні 

Лютий 

2018 

ЗНЗ 

району 
Гареєва О.С. 

6.  

Організаційне забезпечення участі 

учнів у інтелектуальних  предметних 

конкурсах. 

Вчителі - 

предметники 

за планом 

РМК 

ЗНЗ 

району 
Гареєва О.С. 

7.  

Організація,  проведення,  аналіз 

результатів шкільного та районного 

етапів конкурсу знавців української 

мови ім. Петра Яцика. 

Вчителі – 

предметними, 

учні 

за планом 

РМК  

ЗНЗ 

району 

Гареєва О.С. 

Морозова О.В. 

8.  

Організація, проведення, аналіз 

результатів літературно – мовного 

конкурсу ім.. Т.Г.Шевченко 

Вчителі-

предметники, 

учні 

за планом 

РМК  

ЗНЗ 

району 
Гареєва О.С. 

 
5.4.Спільна діяльність з ТВО щодо методичного забезпечення організації навчально-

виховного процесу в закладах освіти 

1.   Участь у нарадах директорів ЗНЗ з 

питань реалізації проблемної теми 

району, впровадження нових 

державних стандартів освіти, 

організації участі педагогів в фахових 

та професійних конкурсах, підведення 

підсумків роботи з обдарованими 

учнями 

Керівники 

ЗНЗ 

За 

планом 

ТВО 

ТВО Методисти 

РМК 

2.  Методичний супровід здійснення 

експертизи й діагностики стану 

навчально – виховного процесу в ЗНЗ 

району ( участь в тематичних 

перевірках ТВО сумісно зі 

спеціалістами) «Якість управління 

процесом формування ключових 

компетентностей учнів на всіх рівнях в 

умовах реалізації Держстандартів». 

ТВО, ЗНЗ 

 

Згідно 

плану 

ТВО 

 

 

 

 

ЗНЗ Методисти 

РМК 

3.  Методичний супровід проведення 

ДПА у 4-х та 9-х класах. 

Заступники 

директорів 

Квітень 

2018 

ЗНЗ 

району 

Гареєва О.С. 

Морозова О.В. 

4.  Організаційно - методичне 

забезпечення проведення районних 

етапів конкурсів: 

- Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П.Яцика; 

- Всеукраїнського  конкурсу 

«Методист  року - 2018»; 

- Міського екологічного конкурсу; 

- Міського конкурсу   «Всезнайки». 

 

учні 3-4 

класів 

 

вихователі 

ДНЗ 

вихователі 

ДНЗ 

учні 1-4 кл. 

учні 3-4 

класів 

Протягом 

року 

ЗНЗ 

ДНЗ 

Гареєва О.С. 

Морозова О.В. 
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5.  Підготовка гала-концерту «Перлинки 

2018» 

Вихованці  

ДНЗ 

Травень 

2018 

За 

планом 

роботи 

Морозова О.В. 

 

Розділ VI 

Координаційна діяльність щодо створення виховного середовища 

1. Заходи до свята «Перший Дзвоник-

2017». 

Педагоги, 

учні, батьки 

01.09.2017 ЗНЗ, 

ТВО 

Козодавова 

А.Г. 

Морозова О.В. 

2. Всеукраїнський районний  конкурс-

рейд «Увага! Діти – на дорозі!». 

Учні, 

педагоги 

Вересень 

2017 

 

ЗНЗ Морозова О.В. 

3. День Здоров’я приурочений  Дню 

фізичної культури і спорту. 

Учні, 

педагоги 

Вересень 

2017 

ЗНЗ Керівник РМЦ 

Зайцев М.А. 

4. Районні інтелектуальні ігри «Що? Де? 

Коли?» серед учнівської молоді. 

Учні 7-11 

класів 

Протягом 

2017-2018 

н.р. 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

5. Заходи до Дня визволення України та 

Запоріжжя від фашистських 

загарбників . 

Учні, 

педагоги 

Жовтень 

2017 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

6. Заходи  до Дня українського козацтва. Учні, 

педагоги 

14 жовтня 

2017 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

7. Заходи до Дня ООН. 

Загальнодержавна програма 

"Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права 

дитини" на період до 2017 року. 

Учні, 

педагоги 

21-

22.10.2017 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

8. Заходи до Міжнародного Дня  людей 

похилого віку та Дня Ветерану. 

Учні, 

педагоги 

Жовтень 

2017 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

9. Заходи до міжнародного Дня 

толерантності.  

Учні, 

педагоги 

Листопад 

2017                                                                                                                                                                   

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

10. Заходи до виконання обласної 

програми торгівлі людьми та Дня прав 

дітей. Державна цільова соціальна 

програма протидії торгівлі людьми на 

період до 2017 року. 

Учні, 

педагоги 

21.11.2017 ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

11. Проведення заходів до Всесвітнього 

Дня боротьби зі СНІДом . Обласна 

програма профілактики ВІЛ-інфекцій, 

сніду. 

Учні, 

педагоги 

Грудень 

2017 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

12. Заходи до Дня Збройних сил України. Учні, 

педагоги 

Грудень 

2017 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

13. Районний етап обласного конкурсу з  

розповсюдження здорового способу 

життя «Обери життя». 

ЗНЗ Грудень 

2017 

ЗНЗ 

 

Козодавова 

А.Г. 

15. Заходи до Дня Святого Миколаю. 

Заходи до Новорічних та Різдвяних 

свят.  

Учні, 

педагоги 

ЗНЗ, ДНЗ 

19.12.2017-

26.12.2017 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

Морозова О.В. 

 

16. Проведення Декади «Історична 

пам’ять поколінь»: заходи щодо 

Учні, 

педагоги 

26.01.2017-

30.01.2018 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 
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відзначення Дня  памяті Героїв Крут, 

заходів до Дня Соборності України, 

міжнародний день пам’яті жертв 

Голокосту. 

17. Проведення районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-огляду 

ДЮП. 

ЗНЗ Лютий 

2018 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

18. Акція «16 днів проти 

насильства».Реалізація Національної 

кампанії «Стоп насильству!»   

ЗНЗ Лютий 

2018 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

19 Районний конкурс дитячої творчості  

«Перлинки 2018 року» 

Вихованці 

ДНЗ 

Лютий-

березень 

2018 

ДНЗ Дерев`янко 

В.С. 

Морозова О.В. 

20 Заходи до всесвітнього Дня боротьби з 

наркотиками. Програма боротьби з 

наркоманією, тютюнопалінням. 

ЗНЗ 03.03.2018 ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

21 Організація та проведення  Заходів до 

Міжнародного жіночого дня «Коханій. 

Жінці. Мамі». 

Учні, 

педагоги 

ЗНЗ, ДНЗ 

Березень 

2018 

ЗНЗ 

ДНЗ 

Козодавова 

А.Г. 

Морозова О.В. 

22 Організація та проведення Заходів до 

Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом. 

Учні, 

педагоги 

Березень 

2018 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

23 Участь в проведенні міського 

екологічного місячнику «Краса Землі 

моєї». 

Учні, 

педагоги 

Березень-

квітень 

2018 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

24 Проведення районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-огляду 

ЮІР. 

ЗНЗ Квітень 

2017 

ЗОШ 

№ 88 

Козодавова 

А.Г. 

25 Тиждень фізичної культури 

присвячений Всесвітньому Дню 

Здоров’я. 

Учні, 

педагоги 

Квітень 

2018 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

Зайцев М.А. 

26 Проведення Заходів до Дня Перемоги. Учні, 

педагоги 

Травень 

2018 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

28 Проведення Заходів до Дня Європи. Учні, 

педагоги 

Травень 

2018 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

   

29 

Проведення Заходів до Міжнародного 

Дня Матері, Міжнародного Дня 

Родини. 

Учні, 

педагоги, 

батьки 

Травень 

2018 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

30 Заходи до урочистої лінійки «Останній 

дзвоник». 

Учні, 

педагоги 

Травень 

2018 

ЗНЗ Козодавова 

А.Г. 

31 Заходи  до Міжнародного Дня захисту 

дітей. 

 

Учні, 

педагоги, 

батьки 

01.06.201

8 

ЗНЗ 

ДНЗ 

Козодавова 

А.Г. 

Морозова О.В. 

33 Заходи до свято до Дня незалежності 

«Шануймо Україну» 

Вихованці 

ДНЗ 

Серпень 

2018 

ЗНЗ 

ДНЗ 

Козодавова 

А.Г. 

Морозова О.В. 

Розділ VІІ. 

Психолого-педагогічне супроводження 

навчально-вихованого процесу в освітній системі міста 

 

1. Оновлення банку даних про 

практичних психологів та соціальних 

Практичні 

психологи, 

Вересень  

2017 

РМК Керівник РМЦ 

Бородай С.М. 
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педагогів. соціальні 

педагоги ЗНЗ 

та ДНЗ 

2. Інструктивна – методична нарада для 

практичних психологів, соціальних 

педагогів ЗНЗ та ДНЗ: 

 Основні напрямки роботи 

соціально – психологічної служби 

району на 2017 -2018. н. р., організація 

динамічних груп. 

 Презентація методичних 

розробок динамічних груп соціальних 

педагогів та практичних психологів; 

аналіз участі учнів ЗНЗ району у 

учнівських олімпіадах з психології та 

педагогіки та конкурсу – захисту 

МАН з психології. 

 Аналіз роботи соціально – 

психологічної служби за 2016 -2017 

н.р. 

Практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги ЗНЗ 

та ДНЗ 

 

 

Серпень  

2017 

 

 

Жовтень  

2017 

 

 

Березень  

2018 

 

 

Квітень  

2018 

РМК Керівник РМЦ 

Бородай С.М 

3. Узгодження річних планів роботи 

практичних психологів та соціальних 

педагогів ЗНЗ та ДНЗ. 

Практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги ЗНЗ 

та ДНЗ 

Вересень  

2017 

РМК Керівник РМЦ 

Бородай С.М 

4.    Круглий стіл для психологів ЗНЗ та 

ДНЗ питань наступності (передача 

протоколів психологічної готовності 

майбутніх першокласників з ДНЗ до 

ЗНЗ). 

Практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги ЗНЗ 

та ДНЗ 

Травень 

2018 

РМК Морозова О.В. 

Керівник РМЦ 

5. Поповнення банку психологічного і 

соціального  інструментарію, що 

застосовується в ЗНЗ. 

Практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги ЗНЗ 

та ДНЗ 

Вересень 

2017 

ЗНЗ Керівник РМЦ 

Бородай С.М 

 

6 Методичне забезпечення щодо 

створення банку даних для 

діагностики навчальних можливостей 

учнів. 

Практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги ЗНЗ 

та ДНЗ 

Жовтень  

2017 

ЗНЗ Керівник РМЦ 

Бородай С.М 

9. Підготовка аналітичних матеріалів 

щодо вивчення вагомості факторів 

психологічної готовності дітей до 

школи. 

Практичні 

психологи  

ДНЗ 

Травень 

2018 

ДНЗ Керівник РМЦ 

Бородай С.М 

10. Підготовка аналітичних матеріалів 

щодо вивчення шкільної зрілості 

майбутніх першокласників. 

Практичні 

психолог, 

ДНЗ 

Квітень-

травень 

2018 

ДНЗ Керівник РМЦ  

Бородай С.М 

11. Організаційне забезпечення надання 

звітів практичними психологами та 

соціальними педагогами. 

Практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги ЗНЗ 

та ДНЗ 

Травень 

2018 

РМК Керівник РМЦ 

Бородай С.М 
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12. Організаційне забезпечення участі 

практичних психологів та соціальних 

педагогів в роботі семінарів, нарад. 

Практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги ЗНЗ 

та ДНЗ 

За планом  РМК Керівник РМЦ 

Бородай С.М 

 

13 Оновлення матеріалів районного блогу 

практичних психологів й соціальних 

педагогів 

Практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги ЗНЗ, 

ДНЗ 

Протягом  

2017-2018 

н .р. 

ЗНЗ, 

ДНЗ 

Керівник РМЦ 

Бородай С.М 

 

 


