
Тематика консультацій для  керівного складу 

навчальних закладів 
(методист з кадрів Николенко С.К., 

 середа, п’ятниця з 15.00 до 17.00, т. 5-42-51) 

 
1. Вимоги КЗпП України щодо переводу, зміни умов праці, скорочення, 

переведення з посади на посаду тощо. 

2. Посадові інструкції. 

3. Оформлення кадрових наказів. 

4. Закон України «Про відпустки». 

5. Закон України «Про звернення громадян». 

 

Тематика консультацій для заступників 
директорів з питань  методичної роботи  

(завідуюча методичним кабінетом Кідалова Н.О., 

п’ятниця 13.00-15.00, т. 44-85-08) 

 

1. Планування методичної роботи відповідно до реального потенціалу 

навчального закладу на основі діагностики рівня компетентності 

педагогів. 

2. Формування демократичних засад на різних рівнях розвитку 

навчального закладу. Основи демократичного правління у школі. 

3.  Компетентнісно зорієнтоване управління розвитком навчального 

закладу. 

4. Результато зорієнтований підхід до організації роботи над проблемною 

темою. Управління ризиками. 

5. Науково-методичний супровід вивчення та узагальнення ППД. 

 

 



Тематика консультацій з питань 

 моніторингу  якості освіти  
(методист Ніколенко І.М., вівторок з 13.00, т. 6-70-83) 

1. Критерії ефективності управління загальноосвітнім навчальним 

закладом за результатами моніторингових досліджень. 

2. Програмне забезпечення моніторингових досліджень 

загальноосвітнього навчального закладу. 

3. Корекція знань на основі моніторингових досліджень. 

4. Моніторинг результативності діяльності вчителя. 

5. Кваліметрична модель компетентності вчителя.  

Тематика консультацій для заступників 

директорів  з НМР з питань атестації 
 

(методист Захарова О.Д., вівторок,  т. 6-70-83) 
 

1. Оформлення атестаційних матеріалів. 

2. Методика вивчення досвіду роботи педагога, що атестується. 

3. Узагальнення досвіду роботи вчителів, що атестуються на присвоєння 

звання «учитель - методист». 

4. Нормативні документи з атестації педагогічних працівників. 

5. Оформлення курсової роботи слухачами курсів підвищення 

кваліфікації. 

 

Тематика консультацій для заступників 

директорів  з питань  роботи з обдарованими 
(методист Ніколенко І.М., вівторок з 13.00, т. 6-70-83) 

 
1. Нормативно-правове забезпечення роботи з обдарованою молоддю. 

2. Концепція роботи з обдарованими учнями. 



Тематика консультацій для заступників 
директорів з виховної роботи та педагогів-

організаторів 
(методист Романенко С.О., ІІ четвер місяця з 14.00, т. 6-70-83) 

1. Основна нормативно-правова документація з виховної роботи. 

2. Організація планування виховної роботи школи. 

3. Технології виховання. 

4. Сутність аналітичної діяльності і вимоги до її організації. 

5. Оновлення форм, методів, технологій проведення навчання класних 

керівників. 

6. Реалізація виховних моделей. 

7. Дієві форми і методи навчання активу учнівського самоврядування. 

8. Педагогічна освіта батьків. 

 

Тематика консультацій для заступників 

директорів  з початкової освіти 
1. Реалізація Державного стандарту початкової загальної освіти у нових 

навчальних програмах та підручниках. 

2. Компетентнісно зорієнтоване навчання в початкових класах. 

3.  Упровадження ефективних інноваційних технологій у навчально-

виховний процес. Переваги технологічного підходу. 

4.  Дидактико-методичні вимоги до організації контрольно-оцінювальної 

діяльності вчителя. 

 

Тематика консультацій для вчителів креслення 
(методист Захарова О.Д., ІІ вівторок т. 6-70-83) 

1. Методика проведення шкільної олімпіади з креслення. 

2. Критерії оцінювання практичних робіт. 

 



Тематика консультацій для бібліотекарів 
(методист Савченко І.М., середа з 14.00, т. 6-70-83) 

1. Функціональні обов’язки бібліотекарів та правила користування 

бібліотекою на підставі Положення про шкільну бібліотеку. 

2. Нормативно-правове забезпечення роботи бібліотекаря. 

3. Використання ІКТ в роботі бібліотеки. 

4. Підготовка та проведення бібліотечного заходу. 

5. Використання методу «Казкотерапія» у роботі бібліотекаря. 

6. Рекламно-інформаційні технології в бібліотеці. 

7. Масова робота бібліотеки. 

8. Як створити портфоліо бібліотекаря. 

9. Нетрадиційні форми інформації у шкільних бібліотеках: медіатека, 

комп’ютерне забезпечення, електронні каталоги. 

Тематика консультацій з питань підготовки                     

до впровадження нового змісту початкової освіти                      

для вчителів 1 класів 
 

1. Програмне та методичне забезпечення навчально-виховного процесу в 

1 класі. Забезпечення підручниками учнів 1 класу за новими 

програмами. 

2. Дидактико-методичні вимоги до викладання іноземної мови у перших 

класах загальноосвітніх начальних закладах. 

3. Екологічна освіта учнів початкових класів. 

4. Відображення у вимогах до результатів навчання засвоєння ключових і 

предметних компетентностей. 

Тематика консультацій для вчителів трудового навчання 
(методист Захарова О.Д., ІІІ вівторок т. 6-70-83) 

1. Планування навчального матеріалу в 5-9 класах. 

2. Структура уроку трудового навчання. 



Тематика консультацій для вчителів  біології 
(методист Савченко І.М.,середа з 14.00 т. 6-70-83) 

 

1. Сучасні форми і методи викладання біології у школі. 

2. Використання ІКТ на уроках біології. 

3. Профільне навчання біології. Викладання предмету у 10-11 класах. 

4. Тематичне оцінювання на уроках біології. 

5. Особливості проведення лабораторних робіт з біології у 10-11 класах. 

Тематика консультацій для класних  керівників 

(методист Романенко С.О., ІІІ четвер місяця з 14.00, т. 6-70-83) 
 

1. Планування виховної роботи класного керівника. 

2. Нові форми організації класного учнівського самоврядування. 

3. Форми роботи з учнями. 

4. Інноваційні форми роботи з батьками. 

5. Підготовка та проведення виховного заходу. 

6. Моделювання виховної системи класу. 

7. Методика колективної творчої діяльності. 

8. Формування системи цінностей (ціннісного ставлення до суспільства, 

моралі, духовності, до життя, культури, природи, праці). 

 

Тематика консультацій для практичних  психологів 
ЗОШ та ДНЗ міста 

(психолог Коваль О.Я,. четвер з 14.00, т. 44-85-09) 
1. Соціально-психологічний супровід інклюзивного навчання в 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах. 

2. Психологічна готовність учителя до роботи з дітьми з особливими 

потребами. 

3. Моніторинг психологічного забезпечення розвитку дітей п’ятирічного 

віку в дошкільних закладах. 

4. Корекційна робота з дітьми, які мають поведінкові розлади. 



Тематика консультацій для соціальних педагогів 
(психолог Коваль О.Я,. п’ятниця з 13.00, т. 44-85-09) 

1. Професійний імідж соціального педагога. 

2. Соціально-педагогічний супровід підлітків «групи ризику». 

3. Система роботи соціальних педагогів з попередження девіантної 

поведінки. 

4. Алгоритм виявлення та профілактики сімейного благополуччя. 

Тематика консультацій   

для вчителів-предметників  з питання 

«Впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх 

школах» 

(психолог  Коваль О.Я., понеділок  з 14.00, 44-85-09) 

1.  Особливості навчання та виховання дітей з психічними та/або 

фізичними вадами. 

2. Структура спеціальних корекційних програм, які супроводжують 

інклюзивне навчання. 

3.  Індивідуальний підхід до учнів, які навчаються інклюзивно з 

урахуванням їх здібностей, особливостей розвитку, сімейної культури 

та стилю виховання. 

4.  Створення системи психолого-педагогічної підтримки дітей-інвалідів 

та дітей з особливими потребами під час навчання в загальних класах. 

Тематика консультацій для  вчителів фізичної 

культури 
(методист Дюжаєва Т.К.,. четвер з 14.00, т. 6-70-83) 
 

1. Організація та здійснення урочної діяльності з фізичної культури. 

2. Інноваційні засоби та методи фізичного виховання школярів. 

3. Засоби та методи розвитку фізичних якостей учнів на уроках. 


