
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 ВІДДІЛ ОСВІТИ  

 Н А К А З 

 Зачепилівка 

 

26.03.2018                                № 102 

 

Про внесення змін до наказу № 302 

 від 22.09.2017 «Про організацію   

методичної роботи з педагогічними  

кадрами закладів освіти Зачепилівського 

 району у 2017/2018 навчальному році 

 

З метою реалізації законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту» (зі змінами), «Про дошкільну освіту» (зі змінами), згідно з 

основними положеннями Національної стратегії розвитку освіти до 2021 

року, Галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013     

№ 1176, з метою забезпечення якісного організаційного та науково-

методичного супроводу навчально-виховного процесу в 2017/2018 

навчальному році та у зв’язку із запровадженням Концепції нової української 

школи,  поетапного введення нової структури загальної середньої освіти в 

Україні, подальшого удосконалення методичної роботи, рівня професійної  

майстерності педагогічних працівників, підвищення ефективності та 

результативності навчально-виховного процесу та враховуючи підсумки 

методичної роботи за 2016/2017 навчальний рік , на підставі рішення 

Зачепилівської районної ради Харківської області ХХУІ сесії УІІ скликання 

від 19.12.2017 №314-УІІ «Про безоплатну передачу об'єктів та матеріальних 

цінностей спільної власності територіальної громади сіл, селища 

Зачепилівського району у спільну власність Зачепилівської об'єднаної 

територіальної громади»,  які з 01.03.2018 року передані у власність 



  

об'єднаної громади Зачепилівської селищної ради  (Зачепилівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів з Сомівською  та Леб'язькою філією,Миколаївська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, Бердянський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів –ДНЗ», Зачепилівський 

районний будинок дитячої та юнацької творчості), 

 

НАКАЗУЮ : 

1.Внести зміни до наказу відділу освіти  від  22.09.2017 №302 «  Про 

організацію  методичної роботи з педагогічними кадрами закладів освіти 

Зачепилівського району у 2017/2018 навчальному році», а саме: 

пункт 3, викласти в новій редакції:  

«п.3. Районному методичному кабінету (завідувач  Бєляєва А.І.):» 

В  пункті 4 викласти в новій редакції додаток 1 . 

В  пункті 5 викласти в новій редакції додаток 2 . 

В  пункті 6 викласти в новій редакції додаток 3 . 

В  пункті 7 викласти в новій редакції додаток 4 . 

В пункті 8 викласти в новій редакції додаток 5. 

В пункті 9 викласти в новій редакції додаток 6. 

 

Начальник відділу освіти                                                О.О. Петренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Додаток 1 

до наказу відділу освіти  

Зачепилівської районної  

державної адміністрації 

22.09.2017 № 302 

 

СКЛАД 

 методичної ради районного методичного кабінету 

на 2017/2018 навчальний рік 

 

Голова методичної ради: 

 
Бєляєва Антоніна Іванівна  

      
  - завідувач районним методичним    

          кабінетом 

 

Секретар методичної ради: 

 

Ляшенко Валентина Іванівна  

-  

-    - методист районного методичного кабінету 

 

Члени методичної ради: 

 

1.Гергель Тетяна Вікторівна 

 

- методист районного методичного 

кабінету 

2.Дороніна Жанна Григорівна  - завідувач Новомажарівського ДНЗ я/с 

«Теремок»  

3.Ямнюк Наталія Олексіївна - заступник директора  Зіньківщинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, «старший вчитель» 

4.Олешко Тетяна Леонідівна 

 

5.Чупахіна Ніна Михайлівна 

 

 

6. Ляшенко Валентина Іванівна  

- директор Чернещинського НВК « ЗОШ 

І-ІІІ ступенів - ДНЗ»,  «старший  вчитель» 

- вчитель початкових класів 

Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

«старший вчитель» 

- методист районного методичного 

кабінет 

6.Ляшенко Валентина  

методист районного  кабінету            

 

 

 



  

 



  

Додаток 2 

до наказу відділу освіти  

Зачепилівської районної  

державної адміністрації 

22.09.2017 № 302 

 

План 

роботи методичної ради районного методичного кабінету 

на 2017/2018 навчальний рік 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний  

І засідання  

1 Забезпеченість освітніх закладів району 

підручниками та програмами на 2017/2018 

навчальний рік 

30.08.2017 Корінна О.М. 

2 Затвердження структури  методичної 

роботи в закладах освіти району на 

2017/2018 навчальний рік 

Корінна О.М. 

3 Розподіл обов’язків між членами ради 

методичного кабінету 

Корінна О.М. 

 

4 Про нормативно-правове забезпечення  

організованого початку 2017/2018 

навчального року 

Корінна О.М. 
 

5 Пріоритетні напрями роботи РМО, ШМО 

вчителів-предметників у 2017/2018 

навчальному році. Погодження планів 

роботи РМО та плану роботи опорної 

школи 

Корінна О.М. 

6 Диференціація роботи педагогічних кадрів 

району в рамках РМО вчителів-

предметників 

Корінна О.М. 

7 Пріоритетні завдання початкової, основної 

та старшої школи в контексті створення 

інноваційного освітнього простору  

Нової української школи 

Корінна О.М. 

8  Реалізація освітніх регіональних проектів Корінна О.М. 

ІІ засідання  

1 Розгляд і схвалення конкурсних матеріалів 

педпрацівників району, представлених на 

22.11.2017 Коломієць Л.В. 



  

фахові конкурси «Учитель року - 2018» 

2 Обговорення проекту плану роботи 

районного методичного кабінету на 2018 рік 

Корінна О.М. 

3 Про проведення атестації педагогічних 

працівників у 2017/2018 навчальному році 

Гергель Т.В.  

4 Про проведення моніторингових 

досліджень у ЗНЗ району 

Пилипенко Г.В. 

5 Про результати моніторингу участі 

випускників закладів освіти району в ЗНО 

2017 року 

Корінна О.М. 

6 Розгляд та затвердження узагальнених 

матеріалів ефективного педагогічного 

досвіду педагогічних працівників 

 Корінна О.М. 

ІІІ засідання 

1 

 

Про роботу Школи молодого та 

малодосвідченого педагога 

21.02.2018 Гергель Т.В. 

2 Розгляд і схвалення конкурсних матеріалів 

педпрацівників району, представлених на 

фахові конкурси «Кращий вихователь 

Харківщини», «Класний керівник року – 

2018», фестивалю Інтернет-ресурсів 

 

3 Про підсумки проведення ІІ (районного) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

та І (районного) етапу конкурсу-захисту 

МАН 

Бєляєва А.І., 

Сало Л.В. 

4 Про роботу літньої школи з підготовки до ІІ 

(районного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та І (районного) етапу 

конкурсу-захисту МАН 

Бєляєва А.І., 

Сало Л.В. 

5 Про організоване закінчення 2017/2018 

навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації 

Бєляєва А.І. 

6 Організація та проведення ЗНО – 2018 Бєляєва А.І. 

ІY засідання 

1 Про підсумки проведення атестації 

педагогічних кадрів у 2018 році 

15.06.2018 Гергель Т.В. 

2 Про виконання плану курсів підвищення 

кваліфікації у 2017/2018 навчальному році 

Бєляєва А.І. 



  

3 Про організацію і проведення серпневої 

педагогічної конференції та районних 

методичних об’єднань вчителів-

предметників 

Бєляєва А.І. 

4 Аналіз методичної роботи з педагогічними 

кадрами освітніх закладів району 

(Виконання наказу про методичну роботу) 

Бєляєва А.І. 

5 Виконання навчальних програм в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

району щодо забезпечення якісного 

навчально-виховного процесу 

Бєляєва А.І. 

6 Розгляд та затвердження узагальнених 

матеріалів ефективного педагогічного 

досвіду педагогічних працівників 

Бєляєва А.І. 



  

                                                                                  Додаток 4 

наказу відділу освіти  

Зачепилівської  районної  

державної адміністрації 

22.09.2017 № 302 

 

СКЛАД 

 керівників районних методичних об’єднань 

  

1. Вчителів української мови та літератури – керівник Главацька 

Людмила Вікторівна – вчитель української мови та літератури Руновщинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

2. Вчителів історії та правознавства  - Кизима Катерина Іванівна – 

вчитель історії Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

3. Вчителів математики – Верета Олександра Іванівна - вчитель 

математики Чернещинського НВК « ЗНЗ І-ІІІ ступенів –ДНЗ», «старший 

учитель». 

4. Вчителів біології та екології – Бакало Любов Григорівна – вчитель 

біології Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

5. Вчителів природознавства – Устименко Ірина Сергіївна – вчитель 

Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

6. Вчителів фізичної культури – Сахненко Дмитро Сергійович – вчитель 

фізичної культури Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

7. Вчителів курсу «Захист Вітчизни» - Лавроненко Петро Іванович – 

вчитель предмету «Захист Вітчизни» Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  

«старший учитель». 

8. Вчителів трудового навчання – Овчаренко Іван Володимирович– 

вчитель трудового навчання Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

9. Вчителів інформатики – Главацький Володимир Мичиславович – 

вчитель інформатики Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

10. Вчителів економіки -  Четвертак Світлана Михайлівна  – вчитель 

економіки  Чернещинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ». 



  

11.  Вчителів іноземної мови – Полчанінова Надія Миколаївна – вчитель 

іноземної мови Чернещинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»; 

12. Вчителів хімії – Лис Ольга Анатоліївна – вчитель хімії 

Чернещинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ». 

13.  Вчителів фізики та астрономії – Ямнюк Наталія Олексіївна – 

вчитель фізики та астрономії Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, «старший 

учитель». 

14.   Вчителів географії – Веклич Світлана Василівна – вчитель географії  

Чернещинського НВК « ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ», « старший учитель». 

15. Вчителів початкових класів – Чупахіна Ніна Михайлівна – вчитель 

початкових класів  Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, «старший учитель». 

16.  Вчителів російської мови та літератури – Мирошниченко Ольга 

Миколаївна – вчитель російської мови та літератури Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, «старший учитель». 

17. Вчителів художньо-естетичного циклу – Птиця Інна Іванівна– 

вчитель образотворчого мистецтва Чернещинського НВК « ЗНЗ І-ІІІ ступенів – 

ДНЗ». 

18. Вихователів дошкільних закладів – Валенко Ольга Василівна – 

вихователь Новомажарівського ДНЗ я/с «Теремок» Новомажарівської сільської 

ради. 

19. Класних керівників –– Шевченко Інна Павлівна, вчитель іноземної 

мови Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

20. Вчителів основ здоров'я – Споришева Ольга Іванівна, вчитель основ 

здоров'я  Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

21. Шкільних бібліотекарів  – Бакало Олена Володимирівна, бібліотекар 

Чернещинського НВК « ЗНЗ І-ІІІ ступенів».



  

 

Додаток 5 

до наказу відділу освіти  

Зачепилівської районної  

державної адміністрації 

22.09.2017 № 302 

СПИСОК  

опорних закладів освіти 

 
№ 

з/п 

 

 

Напрям Назва 

навчального 

закладу 

ПІБ 

директора 

ПІБ учителя 

предмету 

(напряму), з 

якого школа є 

опорною 

Спеціальність 

за дипломом, 

кваліфікація 

Загальн

ий 

педагогі

чний 

стаж 

роботи 

учителя 

Категорія, 

педагогічне 

звання 

Де і коли 

проходив 

останні 

курси 

підвищенн

я 

кваліфіка

ції 

Методист 

РМК, який 

координує 

роботу 

опорної 

школи 

1 Правознавство Руновщинська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів 

Гусар Надія 

Миколаївна 

Кизима 

Катерина 

Іванівна 

Історія; 

вчитель історії 

та 

суспільствозна

вства 

36 р. І кв.к. КВНЗ 

ХАНО 

26.12.2014 

–

правознавс

тво  

25.04.2014 

– історія 

Гергель 

Тетяна 

Вікторівна 

2 Хімія Руновщинська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів 

Гусар Надія 

Миколаївна 

Бакало  Любов 

Григорівна 

Біологія і хімія; 

вчитель 

біології та хімії 

24 р. Вища  КВНЗ 

ХАНО 

04.11.2016 

-  біологія 

та хімія 

Ляшенко 

Валентина 

Іванівна 



  

3 Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

Руновщинська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів 

Гусар Надія 

Миколаївна 

Главацька 

Людмила 

Вікторівна 

Російська мова 

та література; 

вчитель 

російської 

мови та 

зарубіжної 

літератури 

25 р. Вища КВНЗ 

ХАНО 

05.04.2013 

-

«Формуван

ня 

здорового 

способу 

життя та 

профілакти

ка 

ВІЛ/СНІДу

» за курсом 

«Захисти 

себе від 

ВІЛ» 

 

Ляшенко 

Валентина 

Іванівна 

4 Біологія, екологія Зіньківщинська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів 

Загребельна 

Юлія 

Миколаївна 

Загребельна 

Юлія 

Миколаївна 

Біологія і хімія; 

учитель 

біології та хімії 

28 р. Вища КВНЗ 

ХАНО 

03.03.2017 

– біологія 

та хімія 

 

Ляшенко 

Валентина 

Іванівна 

5 Образотворче 

мистецтво, 

художня 

культура 

Зіньківщинська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів 

Загребельна 

Юлія 

Миколаївна 

Костюк Олена 

Анатоліївна 

Образотворче і 

декоративно-

прикладне 

мистецтво; 

учитель 

образотворчого 

мистецтва, 

організатор 

прикладної 

творчості 

17 р. І кв.к. КВНЗ 

ХАНО 

04.12.2015 

– трудове 

навчання, 

технології 

31.05.2012  

– художня 

культура 

 

Гергель 

Тетяна 

Вікторівна 



  

6 Основи здоров’я Новомажарівськ

азагальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів 

Завада Алла 

Андріївна 

Овчаренко Іван 

Володимирови

ч 

Загальнотехніч

ні дисципліни і 

праця; вчитель 

загальнотехніч

них дисциплін і 

трудового 

навчання 

29 р. Вища КВНЗ 

ХАНО 

23.02.2012 

– основи 

здоров’я 

 

Ляшенко 

Валентина 

Іванівна 

7 Трудове 

навчання 

Чернещинський 

НВК «ЗНЗ І-ІІІ 

ст.-ДНЗ» 

Олешко 

Тетяна 

Леонідівна 

Олешко 

Олександр 

Григорович 

Вчитель 

інформатики.  

Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти. 

Інформатика 

11 р. І кв.к. КВНЗ 

ХАНО 

29.05.2015 

– трудове 

навчання, 

технології 

 

Бєляєва 

Антоніна 

Іванівна 

8 Православна 

культура 

Слобожанщини 

Чернещинський 

НВК «ЗНЗ І-ІІІ 

ст.-ДНЗ» 

Олешко 

Тетяна 

Леонідівна 

Веклич 

Світлана 

Василівна 

Історик, 

викладач 

історії та 

суспільно-

політичних 

дисциплін; 

історія 

30 р. Вища, 

старший 

вчитель 

КВНЗ 

ХАНО 

15.08.2014 

- ПКС 

 

Гергель 

Тетяна 

Вікторівна 

9 Іноземна мова Чернещинський 

НВК «ЗНЗ І-ІІІ 

ст.-ДНЗ» 

Олешко 

Тетяна 

Леонідівна 

Полчанінова 

Надія 

Миколаївна 

Філолог, 

викладач 

англійської 

мови та 

літератури; 

мова та 

література 

(англійска)  

14 р. ІІ кв.к  КВНЗ 

ХАНО 

16.10.2015 

– іноземна 

мова 

(англійська

) 

 

Бєляєва 

Антоніна 

Іванівна 



  

10 Дошкільна освіта Зачепилівський 

ДНЗ (я/с) 

«Ромашка» 

Порціян Інна 

Михайлівна  

Смердюк 

Мирослава 

Василівна 

Педагогіка та 

психологія 

(дошкільна); 

викладач 

дошкільної 

педагогіки та 

психології, 

методист по 

дошкільному 

вихованню 

39 р. Вища, 

вихователь-

методист 

КВНЗ 

ХАНО 

23.05.2014 

–

вихователі 

ДНЗ 

 

Гергель 

Тетяна 

Вікторівна 

 

 



  

Додаток 6 

до наказу відділу освіти  

Зачепилівської районної  

державної адміністрації 

22.09.2017 № 302 

Графік роботи  

«Школи молодого та малодосвідченого педагога» 

на 2017/2018 навчальний рік 

 

№з/п Зміст засідання Термін Відповідальні 

І засідання 

1 Нормативні документи, які 
рагламентують діяльність вчителя у 

2017/2018 навчальному році. 

Робота з навчальними програмами, 
пояснювальними записками до них, 

шкільною документацією. 

Планування роботи вчителя.  

Вимоги до ведення шкільної 
документації: оформлення класного 

журналу, календарно-тематичних планів, 

поурочних планів, особових справ учнів. 
Самоосвіта – основа розвитку молодого 

педагога. Робота над методичною 

проблемою. 

Практична робота: зразки документації 
учителя. Ведення класного журналу. 

Облік оцінювання учнів. 

жовтень Корінна О.М., 
завідувач РМК 

Гергель Т.В., 

методист РМК 

ІІ засідання 

2 Психолого-педагогічні аспекти 

організації уроку: 

вимоги до структури уроку; вимоги до 
змісту уроку і процесу навчання; вимоги 

до техніки проведення уроку; причини 

невдалого уроку; правила, які 

забезпечують успішність уроку. 
Сучасні освітні технології в навчальному 

процесі.  

Сучасний урок – який він? Дидактичні 
вимоги до сучасного уроку 

Самоаналіз уроку. Ознайомлення з 

методикою самоаналізу. 

Практична робота: ділова гра  
«Проектуємо успішний урок 

Моделювання структури уроку 

грудень Корінна О.М., 

завідувач РМК 

Гергель Т.В., 
методист РМК 



  

відповідно до обраного типу». 

 

ІІІ засідання 

3 Важливість лідерських рис педагога, 

уміння конструктивного спілкування для 
створення єдиної команди.  

Організація роботи з обдарованими 

учнями. 
Методика організації самостійної роботи 

учнів. 

Методика організації позакласної роботи 

з учнями. Моральне та патріотичне 
виховання учнів. 

лютий Бєляєва А.І., 

завідувач РМК 
Гергель Т.В., 

методист РМК 

ІY засідання 

4 Реалізація диференційованого та 
індивідуального підходів до навчання 

дітей. 

Етика та психологія педагогічного 
спілкування. 

Проблема дисципліни на уроці: 

критерії, які є необхідною умовою того, 

щоб у вчителя не було проблеми 
дисципліни на уроці; причини 

недисциплінованої поведінки учнів на 

уроці. 
Психолог – молодому педагогу:  

«Запобігання конфліктам в учнівському 

колективі».  

Практична робота: Аналіз педагогічних 
ситуацій. 

квітень Бєляєва А.І., 
завідувач РМК 

Гергель Т.В., 

методист РМК 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



  

 
 


