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       Районний методичний кабінет  протягом  2015-16 н.р. здійснював методичне  забезпечення  
системи  загальної  середньої  освіти;   організовував   методичну   роботу, підвищення   
кваліфікації та  професійного   рівня    педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних 
навчальних закладів району, сприяв розвитку    творчої ініціативи педагогів у міжкурсовий 
період. 
         У своїй діяльності  РМК керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», 
іншими законами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями 
Міністерства освіти і науки України, органів виконавчої влади, начальника відділу освіти. 

Методична робота з педагогічними кадрами у навчально-виховних закладах району у 
2015-2016 навчальному році проводилась відповідно до наказу відділу освіти Воловецької 
райдержадміністрації  № 155  від  24.09.2015р  „Про організацію методичної роботи в 2015-2016 
н. р."   

          В основу планування методичної роботи покладено аналіз навчально-виховного процесу в 
освітніх закладах району та діагностику рівня професійної компетенції вчителів.  

         Колектив районного методичного кабінету  у 2015-2016 н. р. здійснював організаційно-
методичні    заходи щодо реалізації у ЗНЗ району  загальної методичної проблеми 
«Удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення 
результативності навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних 
технологій” та „Національно-патріотичне  виховання молоді в процесі організації виховної 
роботи».  

Протягом року було проведено 7 районних семінарів-практикумів, а саме: 

- директорів шкіл на базі В.Ворітської ЗОШ І-ІІІ ст. ( Чекета М.В.); 
- заступників директорів шкіл на базі Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст. (Хміль О.М., Плав`яник 

Н.М., Дробок Н.Ю.); 
- педагогів-організаторів на базі Н. Ворітської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Стасик Н.І.), 

Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст. (Красуцька В.Й.) 
- голів шкільних методичних об’єднань класних керівників на базі Н.Ворітської ЗОШ-

інтернату І-ІІІ ступенів (Гараздій Б.Я.); 
- практичних психологів на базі Воловецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (Бабець В.М.); 
- керівників шкільних музеїв на базі Воловецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (Зенинець В.В.) 

        На виконання плану роботи РМК на 2015-2016 н.р., з метою надання практичного 
спрямування  та популяризації досвіду роботи педпрацівників району протягом навчального року 
проведено 16 районних методичних об’єднань для  вчителів-предметників. Слід відзначити 
високий рівень проведення МО з використанням майстер-класів з вчителями початкової ланки, 
які проводилися на базі Н.Ворітської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Біласовицької ЗОШ І-ІІ ступенів, 
використання веб-квесту  з вчителями математики на базі В.Ворітської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
використання ІКТ вчителів хімії на базі Завадської ЗОШ І-ІІ ступенів, використання  тестових 
завдань з вчителями іноземної мови на базі Лазівської ЗОШ І-ІІ ступенів та майстер-клас  на базі 
Скотарської ЗОШ І-ІІ ступенів, використання тренінгу з  вчителями основ здоров’я на базі 
В.Ворітської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  



                 Виходячи з вищезазначеного,  
НАКАЗУЮ: 

 
1. У  2016/2017  навчальному році методичний кабінет продовжує працювати над  проблемами 

„Удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності 
навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних технологій” та „Національно-
патріотичне виховання молоді в процесі організації виховної роботи.”  

2.  Спрямувати роботу методичного кабінету на вирішення таких завдань: 
         - підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, удосконалення форм, 
методів роботи з педагогічними кадрами; 
         -   активізацію  роботи по виявленню, вивченню, та узагальненню ефективного педагогічного 
досвіду та забезпечення  результативності упровадження новітніх досягнень педагогічної науки в 
практику; 
         - впровадження Державного стандарту основної освіти та його навчально-методичного 
забезпечення;  
        -   удосконалення системи та підвищення результативності роботи з обдарованою молоддю; 
        -   створення умов для підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників; 
        -  забезпечення  стабільного функціонування веб-сторінок закладів освіти; 
        3. З метою координації методичної роботи закладів освіти, моніторингу та ефективного 
впровадження нових освітніх технологій затвердити склад методичної ради методичного кабінету 
(додаток 1)   

4.  Затвердити таку мережу методичної роботи:   

4.1  Районні методичні об'єднання ( 2 рази на рік) 

- вчителів математики; 
- вчителів української мови та літератури; 
- вчителів іноземної мови ; 
- вчителів історії; 
- вчителів географії ; 
- голів шкільних МО вчителів початкових класів; 
- практичних психологів 

 
4.2.Епізодичні семінари ( 1 раз на рік) 

- вчителів основ здоров’я; 
- вчителів фізичної культури; 
- вчителів біології, хімії; 
- вчителів фізики; 
- вчителів зарубіжної літератури; 
- вчителів музичного мистецтва; 
- вчителів  образотворчого мистецтва ; 
- керівників шкільних музеїв 
- вчителів трудового навчання 
 
4.3.Семінари-практикуми ( 2 рази на рік) 

- педагогів-організаторів ; 
- голів шкільних методичних об”єднань класних керівників; 
 
4.4.Школи (1 раз на рік) 

-   молодого педагога 
 

        4.5. Постійно діючі семінари : 
 

- директорів загальноосвітніх шкіл (1 раз на рік) ;  
- заступників директорів загальноосвітніх шкіл (2 раз на рік) ; 
- шкільних бібліотекарів (1 раз на рік);  
 

      5.  Продовжити роботу творчої групи з питань запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах 
інформаційно-комунікаційних технологій та освітнього  середовища Вікі2.                                                



     

   

 6. Районному методичному кабінету 

     6.1 До 20.09.2015 року скласти і затвердити графік колективних форм методичної роботи з 
педагогічними кадрами (додаток 2).  
     6.2 Організувати і провести конкурси  «Учитель року- 2017», «Шкільний бібліотекар».  
     6.3. Провести методичну сесію  з вчителями, що атестуються у 2017 році на присвоєння чи 
підтвердження категорії „спеціаліст вищої категорії” та педагогічного звання у рамках засідань районних 
методичних об’єднань, семінарів. 
     6.4. Протягом року вивчити і узагальнити досвід роботи педагогічних працівників, які  претендують на 
присвоєння звання «Старший вчитель» та «Вчитель-методист». 
     6.5. Організувати Дні методичної допомоги у закладах: 

- Підполозянська ЗОШ І-ІІ ст.; 
- Н.Ворітська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст.; 
- Скотарська ЗОШ І-ІІ ст.; 
- Лазівська ЗОШ І-ІІ ст.; 
- Жденіївська ЗОШ І-ІІІ ст.; 
- Тишівська ЗОШ І-ІІ ст.; 
- Буковецька ЗОШ І-ІІ ст; 
- Абранська ЗОШ І-ІІ ст. 

    6.6. Затвердити  голів районних методичних об'єднань наступних вчителів (додаток  3). 
6.7. Створити опорні школи з питань : 

-    використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі 
(Воловецька ЗОШ І-ІІІ ст.); 

- використання здоров'язбережувальних технологій  (В.Ворітська ЗОШ І-ІІІ ступенів); 
- організації управлінської діяльності (Жденіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів); 
-    організація виховної роботи (Н. Ворітська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів) 

     6.8. Відповідальність за роботу опорних шкіл покласти на директорів  загальноосвітніх навчальних 
закладів. 
     6.9. Продовжити  роботу школи молодого педагога. 

7.  Продовжити  роботу  «Майстерні керівника навчального закладу» 

 

     8.  Керівникам  загальноосвітніх навчальних закладів 
 
     8.1 Забезпечити системний підхід до організації методичної роботи. 
      8.2.Забезпечити  результативність  та ефективність  діяльності  колективних та індивідуальних форм 
методичної роботи. 
     8.3.Здійснювати систематичний аналіз роботи та надання практичної допомоги педагогам.  
     8.4.Забезпечити активну участь педагогічних працівників закладів освіти у районних і обласних 
методичних заходах. 
     9. Використовувати  атестацію, конкурси, для заохочення росту педагогічної майстерності і 
результативності праці педагога, розвитку його творчої активності. 
   10.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на завідувача РМК Соловій В.М, 
          
            
 
                     Начальник віддіду освіти                                                Н. Шутка 
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