
Методичні заходи для керівників навчальних закладів 

1. Семінар-практикум «Перспективи розвитку 

навчального закладу, аналіз їх реалізації» 

Вересень, МК 

управління освіти 

2. Конференція «Стратегічний менеджмент як 

цільове управління якістю освіти на основі 

моніторингу освітнього закладу» 

Жовтень, ЗОШ № 14 

3. Семінар «Особливості навчально-виховного 

процесу позашкільного закладу в контексті 

модернізації системи освіти»  

Листопад, Палац 

дитячої та юнацької 

творчості 

4. Семінар «Управління процесом формування 

компетентної особистості на основі 

особистісно-орієнтованого підходу та 

принципу педагогічної творчості» 

Березень, Г № 10 

 

 

Семінари для заступників директорів з навчально-виховної 

роботи 

1. Технології аналізу результатів ЗНО на 

інституційному рівні  

Вересень, СШ № 23 

2. Створення інноваційного освітньо-

виховного середовища школи І ступеня 

Жовтень, ЗОШ № 2 

3. Вплив рівня професійної компетентності 

педагогів на рівень навчальних досягнень 

учнів 

Квітень, ЗОШ № 6 

 

Семінари для заступників директорів з навчально-виховної 

роботи з питань інклюзивної освіти 

1. Законодавчо-правові аспекти інклюзивної 

освіти 

Коваль О.Я., ЗОШ № 4 

2. Методичне забезпечення впровадження 

інклюзивної освіти в загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Коваль О.Я., ЗОШ № 4 

3. Організація психологічного супроводу дітей 

з відхиленнями у розвитку 

Коваль О.Я., ЗОШ № 4 



Семінари для заступників директорів                                            

з науково-методичної роботи 

1. Оформлення матеріалів досвіду роботи 

вчителя на присвоєння педагогічного звання 

«учитель-методист» 

Жовтень, ЗОШ № 7 

2. Стереотипи. Виникнення та шляхи 

подолання 

Листопад, ЦТПтаПОМ 

3. Створення сучасного портфоліо педагога Грудень, Г № 5 

Школа управлінської майстерності 

1. Управління методичною службою у 

навчальному закладі 

Листопад, НВК № 16 

2. Ефективність управлінської діяльності 

щодо організації моніторингових 

досліджень якості освіти загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Січень, СШ № 25 

3. Педрада: технологія підготовки і 

проведення. Ділова гра 

Квітень, Г № 19 

Школа резерву керівних кадрів 
Теорія – це коли ми знаємо все, але нічого не працює. 

Практика – це коли все працює, але ніхто не знає, чому.  

Алан Мейлі 

Тема: Оновлення управлінської діяльності в контексті модернізації системи 

освіти. 

Мета: теоретична підготовка слухачів школи з управлінських питань в 

умовах перетворення уніфікованого навчального закладу на компетентнісно 

орієнтований, практичне оволодіння дієвими управлінськими стратегіями та 

технологіями. 

Керівник: Кідалова Н.О., завідуюча методичним кабінетом. 

І рік 

Координатор: Захарова О.Д., методист управління освіти 

1. Функціонування та розвиток навчального 

закладу. Управлінська компетентність 

керівника 

Листопад, Г № 9 

2. Формування демократичних засад на різних 

рівнях розвитку навчального закладу 

Основи демократичного правління у школі 

Січень, СШ № 23 

3. Охорона праці: організація, управління Квітень, ЗОШ № 15 



 

Слухачі школи резерву керівних кадрів (ІІ рік) 

№ ПІБ Навчальний заклад 

1 Новікова Лариса Олександрівна ЗОШ № 2 

2 СолодковаНаталіяВалеріївна ЗОШ № 4 

3 Смуригіна Ганна Олександрівна ЗОШ № 1 

4 Щетиніна Марина Олегівна ЗОШ № 6 

5 ЄрмакТетянаІванівна ЗОШ № 8 

6 Якімова Ольга Миколаївна Г № 9 

7 Шовкун Людмила Володимирівна ЗОШ № 14 

8 ЛюбишкоІринаБорисівна ЗОШ № 20 

9 Романенко ТетянаВасилівна ЗОШ № 17 

10 РомашкінаВітаВікторівна ЗОШ № 7 

11 БернадськаНаталіяЮріївна Г № 10 

12 КамінськаОленаГригорівна Г № 19 

13 КурінськаТетянаСтепанівна ЗОШ № 24 

14 КоровінаОленаСергіївна СШ № 23 

 

ІІ рік 

Координатор: Ніколенко І.М., методист управління освіти 

1. Внутрішньошкільний контроль як 

ефективний засіб одержання та переробки 

інформації про хід і результати навчально-

виховного процесу для прийняття на цій 

основі управлінського рішення. Концепція 

внутрішньошкільного контролю 

Листопад, ЗОШ № 8 

2. Критерії ефективності управління 

загальноосвітнім навчальним закладом за 

результатами моніторингових досліджень 

Січень, ЗОШ № 22 

3. Створення безпечних умов праці та 

навчання: завдання та шляхи вирішення 

Квітень, ЗОШ № 14 

 
 



Засідання школи молодого заступника директора з виховної 
роботи та педагогів-організаторів 

 

1. Розвиток творчої компетентності учнів на 

засадах здорового способу життя 

Вересень, ЗОШ № 1 

2. Смстемний підхід до виховання в учнів 

навичок здорового способу життя 

Грудень, ЗОШ № 15 

3. Розвиток автентичної компетентної 

особистості шляхом впровадження системи 

демократичного управління школою 

Березень, СШ № 23 

 

 

Семінари для заступників директорів з виховної роботи та 
педагогів-організаторів 

1. Формування соціально активної, духовно 

багатої, творчої особистості на засадах 

громадянського виховання 

Жовтень, ЗОШ № 8 

2. Відновлення сімейних традицій засобами 

гуманної педагогіки 

Листопад, ЗОШ № 17 

3. Робота класного керівника щодо реалізації 

проекту «ProfУСПІХ: стратегія 

професійного самовизначення»  

Березень, ЦТПтаПОМ 

 

 

Семінари для заступників директорів, які координують 
роботу з обдарованими учнями 

1. Взаємодія психологічної служби та 

вчителів-предметників в процесі реалізації 

програми «Обдарованість» 

Вересень,  

СШ № 25 

2. Науково-практичний семінар «Технологія 

саморозвивальних особистостей школярів у 

творчому освітньо-виховному середовищі» 

Лютий,  ЗОШ № 1 

3. Інноваційний підхід до процесу формування 

та становлення інтелектуального 

компоненту креативної особистості вчителя 

та учня засобами творчого мислення. З 

досвіду роботи 

Квітень, ЗОШ № 4 

 


