
ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ СЕМІНАР 

ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

2017/2018 навчальний рік 

 

2. Рада: 

Левенець Людмила Євгеніївна   – керівник постійно діючого семінару, 

заступник директора з НВР Сквирської ЗОШ І-ІІІ 

ст. №3 

Петриченко Микола Анатолійович  – відповідальний за роботу з новопризначеними 

заступниками директорів, заступник директора з 

НВР Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Заруднюк Таїса Григорівна  – відповідальна за впровадження інноваційних 

технологій, заступник директора з НМР 

Сквирського ліцею 

 

3. Проблеми, над якими працює ПДС: 

– удосконалення науково-методичної та інноваційної діяльності педагогічних працівників 

з метою підвищення фахового рівня та росту їх творчої активності; 

- створення умов для системної підготовки керівних та педагогічних кадрів до 

реалізації Концептуальних засад «Нова українська школа»; 

 

4. Професійний розвиток педагогічних кадрів у міжкурсовий період: 

 

4.1. Секції: 

Серпень. Організація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017-

2018 навчальному році. 

Січень. Презентація творчої лабораторії керівників навчальних закладів, що 

атестуються та проходять фронтальне вивчення у 2017/2018 навчальному році.  

 

4.2. Семінари-практикуми: 

Листопад. Дистанційне навчання як засіб рівного доступу до якісної освіти. (РМК) 

Квітень. Використання ІКТ на уроках в ЗНЗ та управлінській діяльності. 

 

4.4. Наради (за окремим планом) 

 

5. Виявлення, апробація та впровадження перспективного педагогічного досвіду 

5.1. Вивчати досвід роботи заступника директора Сквирського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №4 – 

дитячий садок» Муштрук Н.Г. з теми «Використання ІКТ у роботі заступника 

директора школи».До лютого 2020 року 

 

5.3. Провести районний методичний фестиваль. Березень 2018 р. 

 

6. Експертна оцінка якості та результатів роботи педагогічних працівників та моніторинг 

якості освіти у навчальних закладах 

6.1. Фронтальне вивчення Горобіївський НВК   листопад 2017 

     Буківський НВК   грудень 2017 

    .  Сквирська ЗОШ №1   березень 2018 

     Кривошиїнське НВО  квітень 2018 

 

6.2. Державна атестація ЗНЗ Оріховецький НВК   жовтень 2017 

     Чубинецький НВК   лютий 2018 

 



 

7. Координація діяльності навчальних закладів 

 7.1. Адресна допомога заступникам директорів з НВР (за окремим графіком) 

 7.2. Методичні дні у закладах освіти (за окремим графіком) 

 

8. Інформаційно-видавнича діяльність 

 Листопад 

Інформаційно-методичний бюлетень «Дистанційне навчання як засіб 

рівного доступу до якісної освіти» 

Лютий  

 Інформаційно-методичний бюлетень «Використання ІКТ на уроках в ЗНЗ та 

управлінській діяльності» 



ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ НАРАДИ 

заступників директорів з НВР  

у 2017/2018 навчальному році 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

1. Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017/2018 н.р. 

2. Організаційно-методичні аспекти викладання навчальних дисциплін у 2017/2018 н.р. 

3. Про організацію та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 

2017/2018 н.р. 

5. Про напрями дослідно-експериментальної роботи закладів освіти району у 2017/2018 н.р. 

 

ЖОВТЕНЬ 

1. Про організацію та проведення І етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. 

П.Яцика 

3. Про організацію та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018» 

4. Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт МАН України 

 

СІЧЕНЬ 

1. Про організацію та проведення виставок педагогічної творчості 

2. Про підсумки ІІ (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та 

підготовку до обласного етапу 

4. Про організацію та проведення районного методичного фестивалю «Освіта Сквирщини - 

2018» 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

1. Про моніторинг навчальних досягнень учнів з окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах 

2. Про підсумки районного методичного фестивалю «Освіта Сквирщини - 2018» 

3. Про організацію та проведення районних свят «Таланти твої, Сквирщино!» та «Віват, науко 

молода!» 

 

ТРАВЕНЬ 

1. Про підсумки роботи районного міжшкільного факультативу 

2. Про ефективність науково-методичної роботи з педагогічними працівниками у 2017/2018 н.р. 

 
 


