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Серпень   15 – 19     22 - 26 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів  

 

Оперативна нарада (15.08) 

Проблемно-тематичні курси для 

керівників гуртків (1чол.) 

 

 

 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

 

  

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику 

перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів. 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичне вивчення «Про організацію 

профільного навчання у загальноосвітніх 

закладах І-ІІІ ст». Максимець Т.Г. 

 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

моніторинг якості 

освіти у навчальних 

закладах 

 

 

Організація та 

проведення 

представницьких 

педагогічних та 

масових учнівських 

заходів 

 

Підготовка секційних засідань районної серпневої конференції педагогічних 

працівників 

 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

 

Підготовка проекту наказу «Про 

організацію науково-методичної роботи 

з педагогічними кадрами у 2011-2012 

навч.році» 

Засідання шкільних МО вчителів-

предметників та класоводів  

 

Рада РМК №1 (25.08) 

 

 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

 

 Рекомендації секційних засідань 

педагогічних працівників на 2011-2012 

навч.рік. Л.А.Корбут, методисти РМК 



Вересень  29, 30, 31 – 02     05 - 09 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів  

Оперативна нарада 

Фахові курси для музкерівників ДНЗ (1 

чол.), вихователів ДНЗ (1) 

 

Апаратне навчання 

Фахові курси для вч.обслуговуючої праці 

(1) 

ПТ курси для вч. поч.кл. (1) 

 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

 

РМО психологів та соціальних педагогів ***ПДС заступників ВР (Н) 

РМО вч. етики 

РМО вч. Основ здоров»я 

ПДС вч. інформатики 

ПДС зав. ДНЗ (н) 

РМО логопедів 

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику 

перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

 

 

 

 

 

 

*Здійснення експертизи дослідно-

експериментальної роботи у 

Сквирському ліцеї за темою 

«Формування інтелектуальної культури 

особистості в умовах ліцею». Л.А.Корбут 

ПГ укр.мов. 

 

 

 

 

 

Здійснення експертизи дослідно-

експериментальної роботи у 

Сквирському ліцеї за темою 

«Формування інтелектуальної культури 

особистості в умовах ліцею». Л.А.Корбут 

 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти 

 

*Тематичне вивчення «Про використання інформаційно-комунікаційних технологій 

у навчально-виховному процесі». Корбут Л.А.,Левчук С.С. .(Рада РМК, методичні 

рекомендації). 

*Тематичне вивчення «Про організацію профільного навчання у загальноосвітніх 

закладах І-ІІІ ст». Максимець Т.Г.(Рада РМК, методичні рекомендації) 

*Тематичне вивчення «Про виконання Закону України «Про дошкільну освіту» у 

частині забезпечення обов’язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п’ятирічного 

віку». Чернега Н.С. (Колегія, довідка) 

*Тематичне вивчення «Про стан організації та зміст виховної роботи в закладах 

освіти району» Квітко Л.М. (Колегія, довідка 

*Аналіз стану забезпечення загальносвітніх навчальних закладів підручниками та 

навчальними програмами. О.О. Кислюченко (нарада заступників) 

 

 

Організація та 

проведення 

представницьких 

заходів 

 

Районна конференція педагогічних працівників (пленарне засідання) 

Секційні засідання педагогічних працівників (за окремим планом) – 30.08 

День знань. Перший урок. 

День відкритих дверей у дошкільних закладах району. Н.С.Чернега – 29.08 

Олімпійський тиждень (05-11.09) Квітко Л.М. 

Районні змагання допризовної молоді з фізичної підготовки. Квітко Л.М. 

 

 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

Підготовка проекту наказу про організацію дослідно-експериментальної та 

інноваційної діяльності в закладах освіти у 2011-2012 н.р. 

Індивідуальні та групові консультації педагогічних працівників щодо календарного 

планування 

 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

Рекомендації секційних засідань педагогічних працівників на 2011-2012 навч.рік. 

Л.А.Корбут, методисти РМК 

Інформаційно-методичний бюлетень №1. Системне управління якістю – нова 

парадигма управління у сфері дошкільної освіти. Чернега Н.С., Оскілко С.М. 

Методичні рекомендації. Створення умов для реалізації трудового виховання дітей у 

дитячому садку за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у 

Світі». Чернега Н.С., Войцехівська Н.П. 

 



Вересень   12-16     19-23 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації) 

Оперативна нарада 

ПТ курси для вч. поч.кл. «Організаційно-

методичні аспекти роботи з 

обдарованими дітьми» 

 

Оперативна нарада 

Авт. Сотніченко ІІ (1) 

Фахові для вч. Техн.. праці (1) 

Авт. Бондарук Т.О. (2) 

Авт. Дем»яненко О.О. (1) 

Фахові для вч. Укр..м. (2) 

 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

 

ПДС заст. директорів ВР(н) 

РМО вих серед., ст. гр.ДНЗ 

РМО бібліотекарів 

 

 

РМО вч. укр..м. 

***ПДС директорів (н.) 

РМО музкерівників ДНЗ 

 

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику 

перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

ПГ вч. поч..кл. (ПіснеЗнайка) 

 

 

 

 

 

Здійснення експертизи дослідно-

експериментальної роботи у 

Сквирському ліцеї за темою 

«Формування інтелектуальної культури 

особистості в умовах ліцею». Л.А.Корбут 

ПГ вч. Труд.навч. 

ПГ психологів та соцпедів 

 

 

 

 

Здійснення експертизи дослідно-

експериментальної роботи у 

Сквирському ліцеї за темою 

«Формування інтелектуальної культури 

особистості в умовах ліцею». Л.А.Корбут 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти 

*Тематичне вивчення «Про використання інформаційно-комунікаційних технологій 

у навчально-виховному процесі». Корбут Л.А.,Левчук С.С. .(Рада РМК, методичні 

рекомендації) 

*Тематичне вивчення «Про організацію профільного навчання у загальноосвітніх 

закладах І-ІІІ ст». Максимець Т.Г. .(Рада РМК, методичні рекомендації) 

*Тематичне вивчення «Про виконання Закону України «Про дошкільну освіту» у 

частині забезпечення обов’язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п’ятирічного 

віку». Чернега Н.С. (Колегія, довідка 

*Тематичне вивчення «Про стан організації та зміст виховної роботи в закладах 

освіти району» Квітко Л.М. (Колегія, довідка) 

 

Організація та 

проведення 

представницьких 

заходів 

Презентація шкільних бізнес-проектів. (РЦДЮТ) 

День партизанської слави (24.09) 

*Виставка квіткових композицій у ДНЗ. Н.С.Чернега 

 

 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

АД вч. укр. мов. Рогізнянського НВК 

АД вч. технічної праці Скв. ЗОШ №3 та 

Чубинецького НВК 

МД дитячий будинок «Надія» 

МД ДНЗ Великополовецького НВК 

АД соцпеду Сквирської ЗОШ №3 

АД вих.. ДНЗ Антонівського НВО 

АД вч. Історії Буківського НВК 

 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

 

Формування банку даних педагогічних працівників на 2011-2012 навч.рік. 

Л.А.Корбут, методисти РМК 

Інформаційно-методичний бюлетень №2.Психологічні аспекти сучасного уроку. 

Психологічний аналіз уроку. Левчук С.С. 

Методичні рекомендації. Розвиток музичної творчості дошкільників. Чернега Н.С., 

Каленюк С.Г. 

Інформаційно-методичний бюлетень №3. Бібліотечний урок в системі освіти як 

активний процес розвитку творчої самостійної особистості. Кислюченко О.О. 

 



Вересень - Жовтень  26 - 30    03 - 07 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації) 

 

Оперативна нарада 

 

 

Апаратне навчання 

Фахові для вч. Фізичної культури (2), 

Вч. Поч..кл. (3), вч. Англ.. м.(2), 

вчителів-методистів з біології (1) 

 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

 

ПДС психологів та соціальних педагогів 

РМО вч. курсу «Художня культура» 

 

***ПДС заст..директорів з ВР (с. – 

Пищиківська ЗОШ) 

РМО вч. геогр. (Сквирська ЗОШ №1) 

РМО вч. курсу «Захист Вітчизни» 

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику 

перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

 

ШППД Гузь В.В. (хімія, Скв.№3) 

ШППД Бойко А.М. (історія, ЗОШ №3) 

 

 

 

Здійснення експертизи дослідно-

експериментальної роботи у 

Сквирському ліцеї за темою 

«Формування інтелектуальної культури 

особистості в умовах ліцею». Л.А.Корбут 

ШПМ Волохович Л.П. (укр.м., ЗОШ №3) 

ТГ вч. Поч..кл. (Росток) 

 

 

 

*Здійснення експертизи дослідно-

експериментальної роботи у Сквирських 

ЗОШ №1, та Сквирському НВК за 

програмою «ПіснеЗнайка». 

Л.С.Придатко 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти 

Тематичне вивчення «Про використання 

інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчально-виховному 

процесі». Корбут Л.А.,Левчук С.С. .(Рада 

РМК, методичні рекомендації) 

Тематичне вивчення «Про організацію 

профільного навчання у загальноосвітніх 

закладах І-ІІІ ст». Максимець Т.Г. .(Рада 

РМК, методичні рекомендації) 

Державна атестація Великополовецького 

НВК 

 

 

Тематичне вивчення «Про стан 

організації та зміст виховної роботи в 

закладах освіти району» Квітко Л.М. 

(Колегія, довідка 

 

 

Організація та 

проведення 

представницьких 

заходів 

Тиждень безпеки життєдіяльності (26-30 

вересня). Ткаченко С.Г. 

Районне свято працівників освіти (30.09.) 

Всеукраїнський день бібліотек (30.09) 

Кислюченко О.О. 

І етап Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін.  

Дитяча ігрова програма до Дня міста 

(01.10., РЦДЮТ)  

Районний збір лідерів учнівського 

самоврядування (07.10, РЦДЮТ) 

 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

АД бібліотекарю Дулицького НВО 

АД вч. Тех..пр. Буківського НВК 

АД заст. НВР Сквирського НВК 

АД вч. хімії Антонівського НВК 

АД зав. ДНЗ №5 

АД заст. НВР Буківського НВК 

Рада РМК №2 (05.10) 

 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

Інформаційно-методичний бюлетень №4. Реалізація ідей творчої обдарованості учнів 

при вивченні географії. Химчук Т.О. 

Інформаційно-методичний бюлетень №5. Забезпечення наступності і 

перспективності в роботі дошкільної і початкової ланок. Розвиток зв’язного 

мовлення на занятті в ДНЗ та в 1 класі. Придатко Л.С. 

Методичні рекомендації. Система організації безпеки життєдіяльності дітей в 

дошкільному навчальному закладі. Чернега Н.С. 

 



Жовтень   10 - 14    17 - 21 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації) 

 

Оперативна нарада 

ПТ курси з профільного навчання у 

класах філологічного напрямку(2) 

ПТ курси з профільного навчання у 

класах суспільно-гуманітарного 

напрямку(2) 

ПТ курси для директорів (3) 

Оперативна нарада 

 

 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

 

РМО вч.укр.мов. (Скв. ЗОШ №2)  

***ПДС директорів (нарада, колегія)  

ШМк 

РМО вч.2кл.(Чубинецький НВК) 

РМО вих..ясельних, мол. гр.. ДНЗ 

ПДС вч. Інформатики (Скв. ліцей) 

***ПДС заступників НВР (н, тренінг) 

ШР к.к. 

РМО бібліотекарів 

РМО вих. різновік.. гр.ДНЗ 

 

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику 

перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів  

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

 

ПГ вч. Поч..кл. (спецкурс «Логіка») 

ПГ вч. курсу «Основи здоров'я» 

ПГ вч. природознавства 

МК Марценківської І.А. (логопедія) 

ШППД Корнійчук В.В. (право) 

ШППД Ільченко Л.В. (вих.. ДНЗ) 

 

 

 

 

 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти 

 

Державна атестація 

Великополовецького НВК 

*Тематичне вивчення «Про роль 

шкільної бібліотеки в інформаційно-

методичному забезпеченні навчально-

виховного процесу». Кислюченко О.О. 

(Колегія, довідка) 

Фронтальне вивчення діяльності 

Дулицького НВО 

Тематичне вивчення «про роль шкільної 

бібліотеки в інформаційно-методичному 

забезпеченні навчально-виховного 

процесу». Кислюченко О.О. (Колегія, 

довідка) 

 

Організація та 

проведення 

представницьких 

заходів 

Засідання районного наукового товариства учнів. Лубківська Л.В.(18.10). 

І етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.  

Районна акція «Парад квітів біля школи» (14.10., РЦДЮТ) 

Районний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Найкращий читач 

України» 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

 

АД вихователям Мовчанівського ДНЗ АД вч. математики Скв. №1 

АД вч. географії Тхорівського НВК 

АД вч.світ літ. Шапіївського НВК 

Засідання шкільних атестаційних комісій 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

Інформаційно-методичний бюлетень №6. Методика розв’язування задач у 

середовищі візуального програмування Delphi як спосіб розвитку логічного 

мислення учнів. Підборочинський М.Б. 

Методичні рекомендації. Краєзнавча робота в навчальній та позашкільній діяльності 

ЗНЗ. Козлова О.Л. 

Методичні рекомендації. Формування цілісної картини світу старших дошкільників. 

Чернега Н.С. 

Інформаційно-методичний бюлетень №7. Особливості реалізації змісту нової 

програми «Художня культура 11 клас». Кислюченко О.О. 



Жовтень-Листопад  24 - 28   31, 01 - 04 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації) 

 

Оперативна нарада 

 

Апаратне навчання 

ПТ курси для вих.. ДНЗ (4чол.) 

Фахові курси для вч. Історії (1) 

ПТ курси лдя заступників директорів з ВР 

(1) 

Авт. Ліпчевського Л. для вч. Матем. (1) 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

 

РМО психологів та соцпед. 

Шкл.кер.(5 кл) 

Шкл.кер. (6 кл.) 

Шмп 

РМО шк.. бібліотекарів 

***ПДС заст.директорів з ВР (с – 

Сквирська ЗОШ №2) 

РМО вч.біології (Скв.ЗОШ №4) 

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику 

перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

 

ПГ вч. укр..м. 

ПГ вч. Поч..кл. та вих..ДНЗ 

ПГ вч. історії 

ТГ психологів 

ТГ вих.. ДНЗ 

 

ШПМ Муренко С.Я.(зар.літ., Скв.№2) 

 

 

 

 

 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти 

 

*Тематичне вивчення «Про роль шкільної бібліотеки в інформаційно-методичному 

забезпеченні навчально-виховного процесу». Кислюченко О.О. (Колегія, довідка) 

*Моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови (7,8 кл.), іноземної 

мови (4,9,10 кл). Максимець Т.Г. 

*Моніторинг навчальних досягнень з математики (5,6 кл.).Підборочинський М.Б. 

*Тематичне вивчення «Про впровадження програми розвитку дітей старшого 

дошкільного віку «Впевнений старт». Чернега Н.С. (нарада директорів, інформація, 

грудень) 

Організація та 

проведення 

представницьких 

заходів 

 

П етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Підборочинський М.Б 

Заочний етап І туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”. Корбут Л.А. 

Огляд-конкурс учнівських творів «Топоніміка й історія рідного краю» (РЦДЮТ) 

Районний етап конкурсу «Посміхнемося щиро  Вишні» 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

АД соцпеду Сквирського НВК 

АД заст.. з ВР Антонівського НВО 

АД логопеду Скв. №2 

МД Оріховецький НВК 

АД вч. поч..кл. Красноліського НВК 

АД вч. Іноз.м. Тхорівського НВК 

АД бібліотекарю Рудянського НВО 

АД соцпеду Кривошиїнського НВО 

 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

 

Інформаційно-методичний бюлетень №8. Сучасні підходи до створення 

розвивального середовища в умовах дошкільного навчального закладу як шлях до 

формування соціально-моральної компетентності дитини. Чернега Н.С., Онищук 

Н.П. 

Інформаційно-методичний бюлетень №9. Реалізація принципу варіативності 

планування уроків фізичної культури за новою програмою. Квітко Л.М. 

Інформаційно-методичний бюлетень №10. Використання навчальних технологій з 

метою формування навчальних предметних компетентностей мовної особистості. 

Максимець Т.Г. 

Інформаційно- методичний бюлетень №11. Формування соціальної компетентності 

старшокласника. Левчук С.С. 



Листопад   07 - 11    14-18 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації) 

Оперативна нарада 

 

Оперативна нарада 

ПТкурси для вч. Труд.навч. (1) 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

***ПДС директорів (с – «Проектні 

технології у навчально-виховній 

системі закладу освіти», 
Кривошиїнське НВО) 

Шмп (вихователя)  

РМО вч.фізики (Скв. №3) 

РМО вч. сусп.д. (Дулицьке НВО) 

РМО вч. 3 кл. (Буківський НВК) 

РМО вч. етики (Сквирський ліцей) 

ШРк ДНЗ 

***ПДС заст.НВР (с – «Організація 

моніторингу педагогічної діяльності у 

навчальному закладі», РМК) 

РМО вч. курсу «Основи здоров'я» (Скв. 

ЗОШ №1) 

РМО вч. Фізкультури (РМК) 
Вивчення, апробація та 

впровадження в 

практику перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та виховання 

учнів 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

ШПМ Литвин Л.П. (нім. мова, 

Сквирський НВК) 

ШППД Царик К.А. (економіка Скв.№2) 

 

 

ШПМ Фартух Л.А. (зар.літ. Пищиківська 

ЗОШ) 

ШППД Тропотяги Р.В. (укр..м., 

Пищиківська ЗОШ) 

МК Марценківської І.А. (логопедія) 

ПГ вч. математики 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти 

Державна атестація Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

*Моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови (7,8 кл.), іноземної 

мови (4,9,10 кл). Максимець Т.Г. 

*Моніторинг навчальних досягнень з математики (5,6 кл.).Підборочинський М.Б. 

*Тематичне вивчення «Про роль шкільної бібліотеки в інформаційно-методичному 

забезпеченні навчально-виховного процесу». Кислюченко О.О. (Колегія, довідка) 

*Експертиза якості стану викладання трудового навчання (Ткаченко С.Г., Придатко 

Л.С.) – (січень, нарада директорів, довідка) 

*Тематичне вивчення «Про впровадження програми розвитку дітей старшого 

дошкільного віку «Впевнений старт». Чернега Н.С. (нарада директорів, інформація, 

грудень) 

Організація та 

проведення 

представницьких 

заходів 

День української писемності та мови (09.11). Максимець Т.Г. 

П етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

І етап (шкільний) Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика 

Заочний тур Іетапу Всеукраїнського конкурсу “Учитель року” 

Районний етап огляду-конкурсу «Галерея кімнатних рослин» (15.11, РЦДЮТ) 

Районний етап мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

ім.Т.Шевченка 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

АД вч. обр.мист.Скв.ліцею  

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

Інформаційно-методичний бюлетень 

№12. «Розвиток творчих здібностей 

учнів шляхом впровадження сучасних 

технологій навчання на уроках 

математики Підборочинський  

Каталог. Інформаційні джерела для 

викладання варіативних модулів 

«Виготовлення мякої іграшки» та 

«Виготовлення дерев’яної іграшки» 

Методичні рекомендації. «Застосування 

інформаційних технологій на заняттях з 

основ здоров’я.» Ткаченко С.Г. 

Інформаційно-методичний бюлетень №13. 

Пояснення фізичних явищ на основі 

набутого життєвого досвіду. 

Інформаційно-методичний бюлетень 

№14.Розвиток життєвої компетенції учнів 

та практичне валеологічне спрямування 

уроків біології. Химчук Т.О. 



Листопад-Грудень  21 - 25   28 - 30, 01, 02 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації) 

Оперативна нарада 

ПТ курси для вч. Природн. д. (1) 

Авт. ЮщукаІ.П. для вч. Укр..м.(3) 

Авт. Дрібниці В.О. для вч. історії (1), 

ПТ курси для вч. Природн.д. (1) 

ПТкурси для директорів (2) 

Авт. Апостолова О. вч.фізики (1) 

Оперативна нарада 

 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

РМО психологів та соцпедів  

РМО логопедів (ДНЗ №2) 

РМО вч. Труд. навч. (РМК) 

РМО вч. світ. літ. (Самгородоцька ЗОШ) 

РМО вч. матем. (В.Полов. НВК) 

РМО вч. обр.мист. (Скв.№2) 

РМО вч.хімії (Пищиківська ЗОШ) 

 

Вивчення, апробація та 

впровадження в 

практику перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та виховання 

учнів 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

ШППД Гудзенко Н.В. (біологія, 

Сквирський ліцей) 

ШППД Чорної Н.П.. (ДНЗ №2) 

ШППД Степюк М.Г. (матем., Скв. №3) 

ШПМ Каліновської С.А. (обсл.пр., 

Скв.№3) 

 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови (7,8 кл.), іноземної мови 

(4,9,10 кл). Максимець Т.Г. 

Моніторинг навчальних досягнень з математики (5,6 кл.).Підборочинський М.Б. 

Експертиза якості стану викладання трудового навчання (Ткаченко С.Г., Придатко 

Л.С.) – (січень, нарада директорів, довідка) 

Тематичне вивчення «про роль шкільної бібліотеки в інформаційно-методичному 

забезпеченні навчально-виховного процесу». Кислюченко О.О. (Колегія, довідка) 

Тематичне вивчення «Про впровадження програми розвитку дітей старшого 

дошкільного віку «Впевнений старт». Чернега Н.С. (нарада директорів, інформ., грудень) 

Організація та 

проведення 

представницьких 

заходів 

П етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базоових дисциплін. Підборочинський  

ІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови ім.. П.Яцика 

Заочний тур Іет. Всеукр. конкурсу”Учитель року” Корбут Л.А. 

День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. Всеукраїнська акція «Засвіти 

свічку» (26.11). 

Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок» 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

МД Буківського НВК Рада РМК №3 (29.11) 

МД Шамраївський НВК 

АД зав. ДНЗ №1,  

АД психологу РЦДЮТ 

АД вч. географії Горобіївського НВК 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

Інформаційно-методичний бюлетень 

№15.Формування правової культури 

школярів в умовах сучасної школи. 

Козлова О.Л. 

Інформаційно-методичний бюлетень 

№16. Формування мовленнєвої 

компетентності молодших школярів у 

процесі пізнання природи. Придатко Л.С. 

Інформаційно- методичний бюлетень 

№17.Образ людини в образотворчому 

мистецтві. Кислюченко О.О. 

Інформаційно-методичний бюлетень 

№18.Принципи та модулі творчих 

завдань із музичного мистецтва. 

Кислюченко О.О. 

Інформаційно-методичний бюлетень  

№20.Розвиток життєвих компетенцій 

учнів на уроках хімії. Химчук Т.О. 

Інформаційно-методичний бюлетень  

№21.Використання проектних 

технологій на уроках української мови і 

літератури. Максимець Т.Г. 

Інформаційно-методичний бюлетень 

№22.Нестандартні уроки математики та 

позакласні заходи як засіб реалізації 

взаємодії учня та вчителя. 

Підборочинський М.Б. 

Інформаційно-методичний бюлетень 

№23.Психолого-педагогічні прийоми та 

механізми формування навчальної 

мотивації в учнів молодших класів. 

Придатко Л.С. 



Грудень   05 - 09     12 - 16 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації) 

Апаратне навчання 

 

Оперативна нарада 

Фахові курси для вих.. ДНЗ (2) 

ПТ курси вч. Природ.д. (1). 

ПТ курси для вч. Матем. (1) 

Авт. Бендерець Н. (1) 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

ШМк 

***ПДС директорів (нарада, колегія) 

РМО вч. іноз.м. (Скв. НВК) 

ПДС кер. ДНЗ  

РМО вч. 4 кл (Кривошиїнське НВО) 

ПДС вч. інформатики (Скв.№3) 

 

РМО вих. середніх, ст. груп ДНЗ 

***ПДС заступників НВР (т. – РМК) 

ШРкк ЗНЗ 

 

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику ППД, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

 

ПГ вч. труд. навч. 

 

ШППД Омельченко О.С. (англ..м., 

Скв.№2) 

ШПМ Сопіженко І.П. (біол, Скв.№3) 

ШПМ Юхимчак Н.А. (поч..кл., ліцей) 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педпрацівників 

та організації 

навчально-виховного 

процесу в закладах 

освіти 

Державна атестація Пищиківської ЗОШ 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови (7,8 кл.), іноземної мови 

(4,9,10 кл). Максимець Т.Г. 

Моніторинг навчальних досягнень з математики (5,6 кл.).Підборочинський М.Б. 

Експертиза якості стану викладання трудового навчання (Ткаченко С.Г., Придатко 

Л.С.) – (січень, нарада директорів, довідка) 

 

Організація та 

проведення 

представницьких 

педагогічних заходів 

П етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.  

Очний тур І етапу Всеукраїнського конкурсу “Учитель року 

Міжнародний день прав людини (10.12). Правовий тиждень. 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14.12) 

Районний етап виставки-конкурсу творчих дитячих робіт «Новорічна композиція» 

(05.12., РЦДЮТ) 

Районний етап виставки-конкурсу творчих дитячих робіт «Український сувенір» 

(05.12., РЦДЮТ) 

 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

 АД вих.. ДНЗ Скв. НВК 

АД заст.. з ВР та соцпеду 

Кривошиїнського НВО 

АД соцпеду дитбудинку «Надія» 

 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

Інформаційно-методичний бюлетень №24.Впровадження проектних технологій у 

діяльності навчального закладу. Корбут Л.А. 

Навчально-методичний посібник. Розв’язування олімпіад них задач з математики. 

Підборочинський М.Б. 

Інформаційно-методичний бюлетень №25. Психолого-педагогічний супровід 

розвитку дитини в освітньому процесі ДНЗ. Чернега Н.С. 

Інформаційно-методичний бюлетень №26. Виховання дошкільників на засадах 

педагогічної спадщини Софії Русової. Чернега Н.С., Карбівська Ю.І. 

Інформаційно-методичний бюлетень №27. Використання сучасних освітніх 

технологій , спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів. Максимець Т.Г. 

 



Грудень   19 - 23     26 - 30 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації) 

 

Оперативна нарада 

 

 

Оперативна нарада 

 

 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

 

***ПДС заст.. директорів ВР (н) 

РМО музкерівників ДНЗ 

Шмп (вчителя) 

 

 

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику 

перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

МК Марценківської І.А. (логопедія) 

ПГ вч. укр..м. 

 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти 

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови (7,8 кл.), іноземної мови 

(4,9,10 кл). Максимець Т.Г. 

Моніторинг навчальних досягнень з математики (5,6 кл.).Підборочинський М.Б. 

 

Організація та 

проведення 

представницьких 

педагогічних заходів 

І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України. Підборочинський М.Б., Лубківська Л.В. 

Районний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, 

брати мої!»  

Заключний етап районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2012». 

Корбут Л.А. 

Районне свято до Дня Святого Миколая «Ой, хто, хто, Миколая любить…» (19.12., 

РЦДЮТ) 

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» 

Новорічні ранки та карнавали у навчальних закладах 

 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

МД Каленнівського ДНЗ  

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

Інформаційно-методичний бюлетень №28. Рольова гра на уроках як елемент 

комунікативного підходу до вивчення іноземної мови. Максимець Т.Г. 

Методичні рекомендації. Формування навчальних предметних компетентностей 

мовної особистості. Максимець Т.Г. 

Методичні рекомендації. Роль музично-театралізованої діяльності в естетичному 

розвитку старших дослідників. Чернега Н.С., Каленюк С.Г. 

Інформаційно-методичний бюлетень №29. Психологічне забезпечення духовного 

розвитку дитини. Левчук С.С. 



Січень 2012р.   02 - 06    09 - 13 
Організація підвищення 

фахової освіти та 

кваліфікації 

педагогічних та керівних 

кадрів (курси 

підвищення кваліфікації) 

Оперативна нарада 

Фахові для вч. матем (1) 

 

Апаратне навчання 

Фахові курси для вч. поч.навч.(4), матем. 

(2), заст. з НВР (2) 

ПТ курси вч. Фізики (1) 

Авт. Корж Т. для вих.. ДНЗ(2)  

ПТ курси вч. англ..м. (1) 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

Секційні засідання вчителів-

предметників, вихователів ДНЗ 

ПДС заст.. з ВР (н) 

Ш кл.кер.(5, 6 кл.) 

 

***ПДС директорів (нарада, колегія) 

ШМк ЗНЗ 

РМО вих. яс.і мол..гр. ДНЗ 

Вивчення, апробація та 

впровадження в 

практику перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та виховання 

учнів 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

 ПГ вч. математики 

 

Експертна оцінка якості 

та результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти 

Про якіст стану викладання трудового навчання (Ткаченко С.Г., Придатко Л.С.) – ( 

нарада директорів, довідка) 

 

 

 

Організація та 

проведення 

представницьких 

педагогічних заходів 

Виставки педагогічної майстерності у навчальних закладах району (02-06.01) 

Засідання районного наукового товариства учнів. І етап Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт МАН України. М.Б.Підборочинський, 

Лубківська Л.В. 

Районний етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» (5.01., 

РЦДЮТ) 

Всеукраїнський конкурс «Intel-Texno» 

Всеукраїнський конкурс «Intel-Eko» 

Першість району з міні-футболу. Квітко Л.М. 

Районні змагання з шахів. Квітко Л.М. 

Першість району з настільного тенісу. Квітко Л.М. 

 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

 МД Рудянське НВО 

АД вч.біології К.Гребельського НВК, 

АД заст.. з НВР Дулицького НВО 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

Методичні рекомендації. Використання навчальних технологій з метою формування 

навчальних предметних компетентностей мовної особистості. Максимець Т.Г. 

Методичні рекомендації. Роль музично-театралізованої діяльності в естетичному 

розвитку старших дослідників. Чернега Н.С., Каленюк С.Г. 

Інформаційно- методичний бюлетень №30. Психологічне забезпечення духовного 

розвитку дитини. Левчук С.С. 

Методичні рекомендації. Методика забезпечення екологічної освіти і виховання на 

уроках природознавства. Химчук Т.О., Тетьора Т.П. 

Методичні рекомендації. Комплексний підхід до оздоровлення дітей шкільного віку. 

Чернега Н.С. 

Збірник матеріалів. Робоча документація спортивної зали. Квітко Л.М. 

 



Січень    16 - 20    23 - 27 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації) 

Оперативна нарада 

 

Оперативна нарада 

 

 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

***ПДС заст.НВР(н) 

ШРкк 

РМО вих.. різновікових гр.. ДНЗ 

РМО вч. Захисту Вітчизни  

РМО вч. музики (РЦДЮТ) 

РМО логопедів 

ПДС психологів та соцпед. 

ПДС вч. Інформатики (Скв.№3) 

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику 

перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

ПГ вч. укр..мови 

ШППД Ільченко Л.В. (вих.. ДНЗ) 

ТГвч.початкових класів (Росток) 

 

ШППД Гудзенко Н.В.(біол.., ліцей) 

ТГ вих.. ДНЗ 

ПГ вч. труд.навч. 

ПГ вч. природознавства 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти 

Державна атестація Каленнівського ДНЗ 

Фронтальне вивчення діяльності Каленнівської ЗОШ І ст. 

Експертиза якості стану викладання математики і правознавства. Підборочинський 

М.Б., Придатко Л.С., Козлова О.Л. – (квітень, нарада директорів, довідка) 

 

Організація та 

проведення 

представницьких 

педагогічних заходів 

Районні змагання з техніки пішохідного туризму в закритих приміщеннях (22.01., 

РЦДЮТ) 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об»єднаймося ж, брати мої». 

Підборочинський М.Б. 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

АД вч. поч..кл. Скв. №2 

 

МД Горобіївський НВК 

АД психологу Скв.НВК 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

Методичні рекомендації. Методика реалізації компетентісного підходу при вивченні 

природничих дисциплін. Химчук Т.О. 

Інформаційно-методичний бюлетень №31. Особистісно орієнтований підхід до 

викладання інформатики у загальноосвітній школі. Підборочинський М.Б. 

Інформаційно-методичний бюлетень №32. Використання інформаційних технологій 

на уроках музичного мистецтва. Кислюченко О.О. 

Збірка методичних матеріалів. Розробки уроків з курсу «Художня культура». 

Інформаційно-методичний бюлетень №33. Проведення уроків захисту Вітчизни з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Квітко Л.М. 

Методичні рекомендації. Екологічне виховання дітей дошкільного віку на засадах 

педагогіки В.О.Сухомлинського. Чернега Н.С., Богуцька О.А. 

Методичні рекомендації. Структура уроку за методикою критичного мислення. 

Максимець Т.Г., Фартух Л.А. 

Методичні рекомендації. Гра як засіб соціологізації дитини. Чернега Н.С., 

Карбівська Ю.І. 



Лютий   30, 31, 01 - 03    06 - 10 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації) 

Апаратне навчання 

Фахові для кер.гуртків (1),  

вч.нім.м. (2), муз. кер ДНЗ (1) 

Авт. Апостолова О. (1) 

Авт. Седеревічене А. вч. поч. кл. (1) 

Оперативна нарада 

 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

***ПДС заст.. з ВР (с - Сквирський 

ліцей) 

РМО вч.хімії (Сквирська ЗОШ №2) 

ПДС зав. ДНЗ (н) 

РМО вч. курсу «Худ.культ.» (Скв.№1) 

***ПДС директорів (н) 

ШМк ЗНЗ 

РМО вч. 1 кл. (Сквирська ЗОШ №2) 

РМО вч.фізики (Антонівське НВО) 

Шмп (вихов.) 

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику ППД, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

ШППД Фартух Л.А. (світ. літ. РМК) 

*Про хід дослідно-експериментальної 

роботи У Сквирській ЗОШ №3 

«Формування інтелектуальної 

культури особистості у межах 

навчально-виховного процесу 

загальноосвітнього закладу» за 

програмою курсу «Логіка». Придатко 

Л.С. 

*Вивчення роботи шкіл сприяння 

здоров'ю. С.Г.Ткаченко 

ШПМ Сопіженко І.П. (біол., Скв. №3) 

*Про хід дослідно-експериментальної 

роботи У Сквирській ЗОШ №3 

«Формування інтелектуальної культури 

особистості у межах навчально-виховного 

процесу загальноосвітнього закладу» за 

програмою курсу «Логіка». Придатко Л.С. 

 

Вивчення роботи шкіл спияння здоров'ю. 

С.Г.Ткаченко 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педпрацівників 

та організації навч.-

вих. процесу в 

закладах освіти 

Державна атестація Горобіївського НВК 

*Експертиза якості стану викладання математики і правознавства. Підборочинський 

М.Б., Придатко Л.С., Козлова О.Л. (квітень, нарада директорів, довідка) 

*Тематичне вивчення «Про створення розвивального простору для дітей 

дошкільного віку у ДНЗ» Чернега Н.С., (колегія, березень) 

Організація та 

проведення 

представницьких 

педагогічних заходів 

ІІІ обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

ІІ обласний етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт 

МАН України. Підборочинський М.Б., Лубківська Л.В. 

Засідання дитячої літературної студії «Пролісок» (10.02., РЦДЮТ) 

Районні змагання «Ігри чемпіонів». Квітко Л.М. 

Координація 

діяльності методних 

каб. закладів освіти 

МД К.Гребельський НВК 

АД вих.. ДНЗ №5 

Рада РМК №4 (01.02) 

 

 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

Навчально-методичний посібник. «Україна вишивана». Ткаченко С.Г.,  

Учнівський посібник. Учнівські проекти в освітній галузі «Технології». 

Інформаційно-методичний бюлетень №34. Використання між предметних зв’язків на 

уроках фізики. Підборочинський М.Б. 

Навчально-методичний посібник. Уроки розвитку мовлення 8-9 кл. Максимець Т.Г. 

Навчально-методичний посібник. Використання проектних технологій у роботі з 

обдарованими учнями на заняттях з хімії. Химчук Т.О. 

Інформаційно-методичний бюлетень №35. Особливості навчального процесу, 

побудованого на засадах критичного мислення. Максимець Т.Г. 

Навчально-методичний посібник. Упровадження особистісно орієнтованого 

навчання на уроках географії. Химчук Т.О. 

Методичні рекомендації. « Моніторинг допрофільного та профільного навчання у 

сільській школі. Корбут Л.А 



Лютий   13 - 17    20 - 24 
Організація підвищення 

фахової освіти та 

кваліфікації 

педагогічних та керівних 

кадрів (курси 

підвищення кваліфікації) 

Оперативна нарада 

 

Фахові курси вч. географії (1) 

Авт. Ліпчевського Л. вч.матем.(2) 

Оперативна нарада 

Фахові курси методистів ДНЗ (1) 

ПТ курси вч. поч..кл. (2) 

ПТ курси вч. англ..м. (1) 

ПТ курси шк.. психологів (1) 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

***ПДС заст. НВР ((с – «Проектно-

технологічна діяльність – новий тип 

організаційної культури діяльності 

учасників навчально-виховного 

процесу», Сквирська ЗОШ №2) 

РМОвч.географії(Скв. ліцей) 

ШРкк ДНЗ 

РМО вч. фізкульт. (Рудянське НВО) 

РМО вч. світ.літ. (Скв.№1) 

РМО бібліотекарів 

РМО психологів та соцпедів 

 

Вивчення, апробація та 

впровадження в 

практику ППД, наукових 

ідей, нових освітніх 

технологій навч. та вих. 

учнів 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

 

 

*Про хід дослідно-експериментальної 

роботи у Сквирській ЗОШ №3 

«Формування інтелектуальної культури 

особистості у межах навчально-

виховного процесу загальноосвітнього 

закладу» за програмою курсу «Логіка». 

Придатко Л.С. 

ШППД Чорної Н.П. (вих.. ДНЗ) 

ШППД Бойко А.М. (історія, Скв. №3) 

ШППД Каліновської С.А. (обсл.пр.) 

МК Сичевської Т.В. (вих.. ДНЗ) 
*Про хід дослідно-експериментальної роботи 

У Сквирській ЗОШ №3 «Формування 

інтелектуальної культури особистості у межах 

навчально-виховного процесу 

загальноосвітнього закладу» за програмою 

курсу «Логіка». Придатко Л.С. 
Експертна оцінка якості 

та результативності 

роботи педпрацівників та 

організації навч.-вих. 

процесу в закладах 

освіти 

Державна атестація Горобіївського НВК      Фронтальне вивчення  

                                                                            діяльності Шаліївської ЗОШ 

*Експертиза якості стану викладання математики і правознавства. Підборочинський 

М.Б., Придатко Л.С., Козлова О.Л. – (квітень, нарада директорів, довідка) 

*Тематичне вивчення «Про створення розвивального простору для дітей 

дошкільного віку у ДНЗ» Чернега Н.С., (колегія, березень) 

Організація та 

проведення 

представницьких 

педагогічних заходів 

Районний етап Всеукраїнської історико-краєзнавчої експедиції «Історія міст і сіл 

України» (19.02) (РЦДЮТ) 

Районний збір лідерів учнівського самоврядування (25.02., РЦДЮТ) 

Першість району з гандболу на приз М.Ольшевського. Квітко Л.М. 

*Фестиваль-конкурспедагогічних працівників ДНЗ «Моє краще заняття». Чернега Н 
Координація діяльності 

методичних кабінетів 

закладів освіти 

МД ДНЗ Пустоварівського НВК 

АД вч. фізкульт. Кам'яногр. НВК, 

АД вч. хімії Шапіївського НВК 

МД Пищиківська ЗОШ 

АД вч. Історії М.Лисов-ого НВК 

 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

Методичні рекомендації. Використання на уроках читання художніх творів, які передають 

емоційний стан як один із засобів створення психологічного комфорту дитини в навчально-

виховному процесі. 

Методичний посібник. Розв’язування задач у 2-4 класах. Придатко Л.С. 

Навчально-методичний посібник. Управління процесом впровадження інноваційних 

технологій в практику роботи дошкільних закладів освіти. Чернега Н.С. 

Навчально-методичний посібник. Інноваційні уроки з курсу «Захист Вітчизни». Квітко Л.М. 

Методичні рекомендації. Проектно-технологічна діяльність - новий тип організаційної 

культури діяльності учасників навчально-виховного процесу. Корбут  

Інформаційно-методичний бюлетень №36. Застосування елементів проблемного навчання на 

уроках світової літератури. Максимець Т.Г. 

Інформаційно-методичний бюлетень №37. Формування інформаційної компетентності 

шкільних бібліотекарів. Кислюченко О.О. 

Методичні рекомендації. Впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій при 

вивченні біології. Химчук Т.О., Сопіженко І.П. 

Інформаційно-методичний бюлетень №38. Педагогічна модель побудови уроку мистецтва. 

Кислюченко О.О. 

Інформаційно-методичний бюлетень №39. Впровадження елементів інформаційних 

технологій на уроках фізичної культури. 

Методичні рекомендації. Сучасні педагогічні технології на уроках іноземної мови. 

Максимець Т.Г., Омельченко О.С. 

Навчально-методичний посібник. Управління процесом впровадження інноваційних 

технологій в практику роботи дошкільних навчальних закладів освіти. Чернега Н.С. 



Березень   27 - 29, 01, 02    05 – 09 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації) 

Апаратне навчання 

 

Оперативна нарада 

Фахові курси для вч. музики (2), 

математики (1) 

Фахові курси для вч. Захисту Вітчизни. 

 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

***ПДС директорів (нарада, колегія) 

ШМк 

РМО вч. іноз.м. (Скв. №2) 

ПДС керівників ДНЗ 

ПДС вч.інформатики (Скв.№3) 

 

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику 

перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

 

ПГ вч. курсу «Основи здоров'я» 

 

 

 

Про хід дослідно-експериментальної 

роботи У Сквирській ЗОШ №3 

«Формування інтелектуальної культури 

особистості у межах навчально-

виховного процесу загальноосвітнього 

закладу» за програмою курсу «Логіка». 

Придатко Л.С. 

 

 

 

 

 

 

Про хід дослідно-експериментальної 

роботи У Сквирській ЗОШ №3 

«Формування інтелектуальної культури 

особистості у межах навчально-виховного 

процесу загальноосвітнього закладу» за 

програмою курсу «Логіка». Придатко Л.С. 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти 

 

*Експертиза якості стану викладання математики і правознавства. Підборочинський 

М.Б., Придатко Л.С., Козлова О.Л. – (квітень, нарада директорів, довідка) 

*Тематичне вивчення «Про створення розвивального простору для дітей 

дошкільного віку у ДНЗ» Чернега Н.С., (колегія, березень) 

 

Організація та 

проведення 

представницьких 

педагогічних заходів. 

Шевченківські дні у закладах освіти. 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» 

Міжнародний інтелектуальний конкурс «50 СЛІВ» 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

МД Самгородоцька ЗОШ МД Сквирськиий ліцей 

АД вихов. ДНЗ №3 

 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

Методичні рекомендації. Застосування психолого-педагогічних основ колекційної 

роботи з дітьми, що мають особливі потреби. Кривда Н.І. 

Інформаційно-методичний бюлетень №40. Використання інтелектуальних ігор для 

активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики. Підборочинський М. 

Методичний посібник. Організація безпеки дітей під час літнього відпочинку. 

Ткаченко С.Г., Бачинська О.О. 

Посібник. Організація безпеки дітей під час навчально-виховного процесу. Ткаченко  

Навчально-методичний посібник. Форми роботи в 1 класі, що сприяють адаптації 

школярів до навчання. Придатко Л.С. 

Методичні рекомендації. Розрахункові задачі практичного спрямування на уроках 

хімії. Химчук Т.О., Гузь В.В. 

Інформаційно-методичний бюлетень №41. Використання ресурсів інтернету при 

вивченні інформатики. Підборочинський М.Б. 



Березень   12 - 16    19 - 23 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації) 

Оперативна нарада 

Фахові курси вч. поч..кл. (5 чол), вч. 

св.. літ. (1) 

ПТ курси для вх.. ДНЗ (1) 

Оперативна нарада 

 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

 

РМО вч. Укр..м.(СКв.№5) 

***ПДС заступників НВР (н) 

ШРкк ЗНЗ 

РМО вих. серед., ст. гр. ДНЗ 

ПДС кер. ДНЗ 

РМО вч. математики (Дулицьке НВО) 

Шмп 

РМО музкерівників ДНЗ 

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику 

перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

ПГ вч. природознавства 

ШППД Гузь В.В. (хімія, Скв.№3) 

*Про хід дослідно-експериментальної 

роботи У Сквирській ЗОШ №3 

«Формування інтелектуальної культури 

особистості у межах навчально-

виховного процесу загальноосвітнього 

закладу» за програмою курсу «Логіка». 

Придатко Л.С. 

ШПМ Муренко С.Я. (світ.літ.) 

МК Сичевської Т.В. (вих.. ДНЗ) 

ПГ вч. поч.. кл. (Логіка) 

 

*Про хід дослідно-експериментальної 

роботи У Сквирській ЗОШ №3 

«Формування інтелектуальної культури 

особистості у межах навчально-виховного 

процесу загальноосвітнього закладу» за 

програмою курсу «Логіка». Придатко Л.С. 

Експертна оцінка якості 

та результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти 

Експертиза якості стану викладання математики і правознавства. Підборочинський 

М.Б., Придатко Л.С., Козлова О.Л. – (квітень, нарада директорів, довідка) 

 

 

 

Організація та 

проведення 

представницьких 

педагогічних заходів 

 

Районний методичний фестиваль: районна педагогічна виставка, творчі звіти 

педпрацівників. Корбут Л.А. 

Районний етап виставки-конкурсу дитячої творчості з образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край» (15.03., РЦДЮТ) 

Районний етап конкурсу учнівської творчості «Податки очима дітей» (23.03, 

РЦДЮТ) 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

 

МД Рогізнянський НВК 

МД ДНЗ Кривошиїнського НВО 

МД РЦДЮТ 

АД заст.. НВР Оріховецького НВК 

Засідання шкільних атестаційних комісій 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

Інформаційно-методичний бюлетень 

№42. Вплив музикотерапії на розвиток 

емоційної сфери дитини дошкільного 

віку. Чернега Н.С., Каленюк С.Г. 

Методичні рекомендації. Формування 

пізнавальної сфери в дошкільників на 

засадах активного використання 

сенсорних дидактичних ігор та вправ. 

Чернега Н.С., Гаврилюк Т.В. 

Методичні рекомендації. Формування 

предметних та громадянських 

компетенцій в учнів на уроках 

правознавства. Козлова О.Л., Корнійчук 

В.В. 

Інформаційно-методичний бюлетень 

№43. Розвиток критичного мислення в 

умовах активного навчання мови та 

літератури. Максимець Т.Г. 

Методичні рекомендації. Проектування 

уроку як важлива складова діяльності 

вчителя. Максимець Т.Г.,Муренко С.Я. 

Інформаційно-методичний бюлетень 

№44. Розвиток пізнавальної активності 

молодших школярів на уроках 

англійської мови. Максимець Т.Г. 

Методичні рекомендації. Мистецтво 

керівництвом педагогічною радою. 

Чернега Н.С., Оскілко С.М. 

Тренінгова програма. Школа професійної 

адаптації молодих педагогів. Левчук С.С. 



Березень - Квітень  26-30     02 – 06 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації) 

 

Оперативна нарада 

Фахові курси шк.. бібліотекарів (1) 

 

Апаратне навчання 

Авт. Курси Химери Н. (1) 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

 

РМО логопедів (ДНЗ №6) 

 

РМО вч. етики (Кривошиїнське НВО) 

***ПДС заст..з ВР (с-Горобіївський 

НВК) 

РМО вч. курсу «Основи здоров'я». 

(Скв.№5)  

 

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику 

перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

 

МЕТОДИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШПМ Литвин Л.П. (нім.м., Скв.НВК) 

ШПМ Степюк М.Г. (матем., Скв№3) 

 

 

 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти 

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з художньої культури (10 кл.), читання (2,3 

кл.), природознавства (5,6 кл.), історії України (7,8 кл.), правознавства (9 кл). 

Кислюченко О.О., Придатко Л.С., Козлова О.Л. 

 

 

 

Організація та 

проведення 

представницьких 

педагогічних заходів 

 

Всесвітній день здоров»я 

 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

 

 

 

 

Діагностика педагогічних кадрів 

Рада РМК №5 (04.04) 
МД Тхорівський НВК 

 

Діагностика педагогічних кадрів 

 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

Методичні рекомендації. Застосування пошукових систем мережі Інтернет. Ткаченко 

С.Г. 

Інформаційно- методичний бюлетень №45. Технологія організації учнівського 

проектування на уроках історії. Козлова О.Л. 

Інформаційно- методичний бюлетень №46. Формування творчої компетенції учнів 

на уроках біології. Химчук Т.О. 

Методичні рекомендації Використання інформаційних джерел в процесі проектної 

діяльності. Ткаченко С.Г. 

 



Квітень   09 - 13    16 – 20 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації) 

Оперативна нарада 

 

Фахові курси для вч. Англ.м. (1) 

 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

РМО вч. Обр.мист. (Скв. НВК) 

РМО вч. сусп. дисц. (Шамр.НВК) 

***ПДС директорів(с – «Використання 

інформаційних ресурсів у навчально-

виховному процесі», Малолисовецький 

НВК) 

РМО вч. Труд.навч. (Скв.№5) 

РМО вих. різновік. гр. ДНЗ 

РМО вч. географії (Скв.№1) 

***ПДС заступників НВР (н) 

РМО вч. біології (Скв.№2) 

РМО вих.. різновік. гр..ДНЗ 

ПДС вч. інформатики (Скв.№3) 

 

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику 

перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

 

ПГ вч. математики 

 

 

 

 

 

 

 

ШППД Тропотяги Р.В. (укр..м.) 

МК Сичевської Т.В. (вих.. ДНЗ) 

ТГ вч.поч.кл (Росток) 

ПГ вч. труд.навч. 

 

 

 

 

 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти 

Державна атестація Кривошиїнського НВО 

Про якість стану викладання математики і правознавства. Підборочинський М.Б., 

Придатко Л.С., Козлова О.Л. – ( нарада директорів, довідка) 

 

 

Організація та 

проведення 

представницьких 

педагогічних заходів 

Районний етап виставки-конкурсу творчих дитячих робіт «Великодні барви» (до 

12.04) 

Районні акції в рамках Всеукраїнського тижня охорони навколишнього середовища: 

«День Землі» (10.04., РЦДЮТ). 

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» 

Всеукраїнський інтерактивний конкурс юних винахідників «Технік - Юніор» 

 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

МД Оріховецький НВК 

Засідання районної атестаційної комісії 

(15.04) 

Діагностика педагогічних кадрів 

АД інстр. з фізвиховання ДНЗ №6 

АД вч. етики Оріховецького НВК 

АД вч. геогр.. Рудянського НВО 

Діагностика педагогічних кадрів 

 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази. 

Навчально-методичний посібник. Ефективне використання інформаційно-

комунікаційних технологій на уроках географії. Химчук Т.О. 

Навчально-методичний посібник. Способи та методи розв’язування олімпіад них 

задач з математики.Підборочинський М.Б., Степюк М.Г. 

Інформаційно-методичний бюлетень № 47. Використання ігрових моментів при 

вивченні інформатики у 9 класах – важливий методичний інструмент сучасного 

вчителя. Квітко Л.М. 

 



Квітень-Травень  23 – 27   30, 01 - 04 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації) 

Оперативна нарада 

Фахові вч. історії (1), англ..м. (1), укр..м. 

(1), фізкульт. (1) 

Авт. Нечипорук Н. для вих.. ДНЗ (3) 

Авт. Ковальової С.для вч. художньо-

естетичного циклу (1) 

ПТ курси кер гуртків (2) 

Пт курси «ПіснеЗнайка » (1) 

Апаратне навчання 

 

 

 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період. 

РМО психолог. та соцпедів 

РМО вч. фізкульт. (РМК) 

 

***ПДС заст.. з ВР (н) 

ПДС зав. ДНЗ (н) 

 

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику 

перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів. 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

ШПМ Волохович Л.П. (укр..м.) 

ШППД Корнійчук В.В. (право) 

ШПМ Царик К.А., (економіка, Скв. №2) 

ПГ вч. поч..кл. і вих. ДНЗ 

ТГ псих. служби 

ТГ вих.. ДНЗ 

 

 

ШПМ Юхимчак Н.А.. (поч.кл. Скв.ліцей) 

 

 

 

 

Експертна оцінка якості 

та результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти. 

 

 

 

Аналіз діяльності районних методичних об'єднань. Методисти РМК 

Організація та 

проведення 

представницьких 

педагогічних заходів 

День Чорнобильської трагедії. 

Першість району з баскетболу. Квітко Л.М. 

Першість району з футболу. Квітко Л.М. 

Урочисті заходи з нагоди Дня Перемоги  
Координація діяльності 

методичних кабінетів 

закладів освіти 

МД Кривошиїнський НВК 

 

Діагностика педагогічних кадрів 

 

Планування роботи районних  

об'єднань. Методисти РМК 

 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

 

Інформаційно-методичний бюлетень №48. Використання інформаційних технологій 

на уроках образотворчого мистецтва. Кислюченко О.О. 

Інформаційно-методичний бюлетень №49.Соціалізація особистості в період канікул 

та літнього оздоровлення. Квітко Л.М. 

Інформаційно-методичний бюлетень №50. Тестові технології у процесі навчання 

історії. Козлова О.Л. 

Методичні рекомендації. Формування в учнів самостійного наукового підходу в 

роботі з історичними джерелами. Козлова О.Л.,Бойко А.М. 

Методичні рекомендації. Способи викладу художньої літератури. Максимець Т.Г., 

Волохович Л.П. 

Методичні рекомендації. Розвиток чуттєвого асоціативно образного та критичного 

мислення учнів. Максимець Т.Г., Тропотяга Р.В. 

Інформаційно-методичний бюлетень №51. Організація проектної діяльності учнів на 

уроках німецької мови. Максимець Т.Г., Литвин Л.П. 

Методичні рекомендації. Валеологічне виховання у дошкільному закладі та в сім’ї як 

шлях забезпечення та зміцнення здоров’я дітей. Чернега Н.С., Кузьменко О.М. 

Методичні рекомендації. Розвиток художньо-естетичної компетентності дітей 

дошкільного віку за сферою життєдіяльності «Культура». Чернега Н.С. 



Травень   07 - 11    14 – 18 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації) 

Оперативна нарада 

ПТ курси вч. фізики (1) 

Авт. Бендерець Н. вч. англ..м. (2) 

Фахові вч. поч..кл. (3), біології (1) 

 

 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

 

 

***ПДС директорів (н) 

ШМк 

РМО вч. Захист.Вітч. (Скв.НВК) 

Шмп (вчителя) 

Шмп (виховат.) 

 

***ПДС заступників НВР(н) 

ШМвч. (психологічний практикум) 

ШР кк ЗНЗ 

ШРкк ДНЗ 

РМО шк.. бібліотекарів 

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику 

перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

 

ПГ вч.історії 

ТГ психологів та соцпедів 

 

 

ШППД Омельченко О.С. (англ..м.) 

ПГ вч. поч..кл. (Логіка) 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти 

 

Аналіз діяльності РМК за 2011-2012 навч.рік. Л.А.Корбут 

Організація та 

проведення 

представницьких 

педагогічних заходів 

Районна акція «Доброго ранку, ветеране!» 

Районний етап дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри 

«Сокіл/Джура». Квітко Л.М. 

Районний етап фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт». Квітко 

Л.М. 

Першість району з футболу «Шкіряний м»яч». Квітко Л.М. 

 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

 

 

 

Планування роботи районних об'єднань. 

Методисти РМК 

МД Красноліський НВК 

АД вих.. ДНЗ Кам'яногребельського НВК 

Планування роботи районних об'єднань. 

Методисти РМК 

 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

 

Методичні рекомендації. Поетичний правопис. Максимець Т.Г.,Кочина В.С. 

Методичні рекомендації. Роль рухової активності у гармонійному розвитку дітей 

дошкільного віку. Чернега Н.С., Верещак А.Ф. 

Методичні рекомендації. Наступність і перспективність дошкільної освіти та 

початкової освіти. Чернега Н.С., Придатко Л.С. 



Травень-Червень  21 – 25   28 - 31, 01 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації) 

 

Оперативна нарада 

 

Оперативна нарада 

 

 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період 

 

 

РМО психологів та соцпедів 

РМО логопедів 

 

 

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику 

перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

ШППД вих.. Ільченко Л.В. 

 

 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти 

 

Про результати моніторингу навчальних досягнень учнів з художньої культури, 

читання, історії України (методисти РМК) – (методичні рекомендації, рада РМК) 

 

Аналіз діяльності РМК за 2011-2012 навч.рік. Л.А.Корбут 

 

Організація та 

проведення 

представницьких 

педагогічних заходів 

Районний етап Всеукраїнських 

спортивних ігор «Старти надій» 

Фестиваль дитячої творчості серед 

дошкільників. 

Районне свято переможців та призерів 

учнівських та педагогічних конкурсів і 

турнірів “Таланти твої, Сквирщино!” 

Свято останнього дзвінка 

 

Районне свято до Міжнародного дня 

захисту дітей 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

Індивідуальні консультації щодо річного планування роботи закладів освіти, роботи 

шкільних МО 

Планування роботи районних об'єднань. Методисти РМК 

                                                                          Рада РМК №6 (28.05) 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази 

 

Анотований каталог “Освіта Сквирщини: здобутки, ідеї, технології - 2012”. 



Червень   04 – 08    11 – 15 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації). 

Рада РМК 

 

 

Оперативна нарада 

 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період. 

 

 

***ПДС директорів (н) 

ПДС завідуючих ДНЗ 

 

***ПДС заступників НВР (н) 

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику 

перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів. 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

 

 

 

Планування роботи РМК. Л.А.Корбут 

 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти. 

 

 

Організація та 

проведення 

представницьких 

педагогічних заходів. 

 

Оздоровлення школярів вихованців ДНЗ 

 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

 

 

 

Індивідуальні консультації щодо річного планування роботи закладів освіти, роботи 

шкільних МО 

 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази. 

 

 

 

Підготовка матеріалів до  районного інформаційного збірника 



 

Червень    18 – 22    25 - 29 

Організація 

підвищення фахової 

освіти та кваліфікації 

педагогічних та 

керівних кадрів (курси 

підвищення 

кваліфікації). 

 

Оперативна нарада Оперативна нарада 

 

Формування і розвиток 

професійної культури 

педагогічних та 

керівних кадрів у 

міжкурсовий період. 

 

  

 

Вивчення, апробація 

та впровадження в 

практику 

перспективного 

педагогічного досвіду, 

наукових ідей, нових 

освітніх технологій 

навчання  та 

виховання учнів. 

Організація дослідно-

експериментальної 

роботи та інноваційної 

діяльності. 

 

Планування роботи РМК. Л.А.Корбут  

 

Експертна оцінка 

якості та 

результативності 

роботи педагогічних 

працівників та 

організації навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти. 

 

  

 

Організація та 

проведення 

представницьких 

педагогічних заходів 

. 

 

 

 

Координація 

діяльності методичних 

кабінетів закладів 

освіти 

 

 

Індивідуальні консультації щодо річного планування роботи закладів освіти, роботи 

шкільних МО 

Інформаційно-

видавнича діяльність. 

Зміцнення навчально-

методичної бази. 

 

Узагальнення матеріалів до районного інформаційного збірника 

 


