
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            22  СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ 

 

 РІШЕННЯ 

 

29 березня 2018 року   с. Судилків №        2 
 

 

Про затвердження Програми 

методичного забезпечення 

діяльності навчальних закладів 

Судилківської сільської ради  на 

2018-2021  роки  

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про 

оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань освіти, культури, 

молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, сільська 

рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму методичного забезпечення діяльності навчальних 

закладів Судилківської сільської ради на 2018 – 2021 роки.  

2. Контроль за виконанням  цього  рішення  залишаю за собою. 

 

 

 
Сільський голова                                                                         Т.М. Котик 

 
  



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішення  сесії Судилківської 
сільської ради від 29.03.2018року 
№ 2  

 
ПРОГРАМА 

методичного забезпечення діяльності навчальних закладів  Судилківської сільської ради  

на 2018 -2021 роки 

 

Паспорт 

 

1. Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада  

2. Розробник програми Судилківська сільська рада 

3. Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада 

4. Учасники програми Судилківська сільська рада,  

Відділ освіти, культури, молоді і 

спорту та туризму 

5. Термін реалізації програми 2018-2021 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми 

Місцевий бюджет, інші кошти, які не 

заборонені законодавством  

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

усього,тис.грн. 

 

1950,0 

 у тому числі:  

7.1. коштів місцевого бюджету  

7.2. коштів інших джерел 

 

Кошти інших джерел, не заборонені 

чинним законодавством. 

 

Загальні положення 

З метою удосконалення системи неперервної освіти педагогічних працівників, 

росту їх професійної компетентності  організацію методичної роботи у відділі освіти, 

культури, молоді і спорту та туризму здійснює методична служба. 

Методична служба - це система співпраці освітніх установ,  громадськості, влади, 

інституцій дотичних до освіти з метою організації, раціонального використання 

освітнього середовища та його інноваційного нарощування для задоволення потреби 

кожного освітянина в безперервному підвищенні кваліфікації, професійному становленні, 

фаховому зростанні для досягнення кожною дитиною очікуваного результату в навчанні, 

вихованні та розвитку. 

Діяльність методичної служби - це цілісна система дій та заходів,спрямованих на 

підвищення кваліфікації, професійної майстерності кожного педагогічного працівника, 

що, в свою чергу, спонукає кожного з них до роботи над вдосконаленням свого фахового 

рівня, сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу творчими 

знахідками, дає можливість молодому вчителю вчитися  на діагностичних засадах. 

 

Мета  програми 

Метою діяльності методичної служби є науково-методичне забезпечення системи 

загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, 

підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників закладів загальної 

середньої та дошкільної освіти і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період. 

Організація діяльності методичної служби ґрунтується на принципах: 

демократизму і гуманізму; рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо 



повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу; 

безперервності фахового вдосконалення; науковості, гнучкості і прогностичності науково- 

методичної роботи з педагогічними кадрами. 

 

Основні функції методичної служби 

      Цільові функції: 

- прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована 

на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого- педагогічних 

досягнень та інноваційних технологій; 

- компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, 

яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти; 

- інформаційно-коригувальна - спрямована на корекцію й оновлення 

інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

     Організаційні функції: 

- трансформаційна - відбір і методичне опрацювання сучасних наукових 

досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в 

педагогічну практику навчальних закладів; 

- діагностична – систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, 

рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і 

вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників; 

- моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової 

кваліфікації педагогічних  працівників; 

- інформаційно-аналітична - вивчення й узагальнення перспективного 

педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та 

удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів; 

- організаційно - координувальна – координація діяльності циклових 

методичних комісій (об'єднань) навчальних закладів; 

соціальна – створення належного психологічного клімату, вивчення і розв'язання 

різного типу ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів . 

 

                                   Основні завдання програми 

- створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи 

педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в 

тому числі з використанням дистанційних форм навчання; 

- координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах і 

предметних методичних об'єднань освітніх закладів; 

- моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів 

навчальних закладів; 

- моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, 

набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для 

подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково- методичної 

роботи в цих закладах відповідно Базового компонента дошкільної освіти; 

- здійснення організації, апробації та моніторингових досліджень навчально- 

методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та 

іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів; 

- вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та 

іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; 

- участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення органу 

управління освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що 

атестуються; 



- організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом керівних 

кадрів відділу освіти та культури: 

- впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів 

організації навчання і виховання; 

- проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших 

фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги 

щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань; 

- взаємодія з учнівськими товариствами; 

- участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих 

учнів до участі їх у наступних етапах змагань; 

- організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності 

навчальних закладів; 

- вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду 

використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально – виховного 

процесу; 

- формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного 

досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, 

створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, 

методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково- популярної, художньої та іншої 

літератури і періодичних видань; 

- проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо 

дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності 

навчальних закладів і окремих педагогічних працівників; 

висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних 

колективів. 

 

Структура методичної служби 

Працівниками  методичної служби є методисти, які працюють відповідно до 

Типового Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2008 № 1119 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2008 за № 1239/15930. 

 
Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства в 

межах наявного фінансового ресурсу за рахунок коштів сільського бюджету та інших 

джерел, не заборонених законодавством. Працівникам методичної служби 

встановлюється заробітна плата згідно з тарифними розрядами посад Єдиної тарифної 

сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджених постановою Кабінету 

МіністрівУкраїнивід30.08.2002 № 1298, відповідно до чинного законодавства. 

Фінансування програми здійснюється за напрямками визначеними Додатком .   

   
Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми дасть змогу: 

- забезпечити систематичне надання якісної методичної (соціально-психологічної, 

юридичної, соціально-економічної, інформаційної)  допомоги педагогічним працівникам; 

- здійснювати взаємодію з науковими відділеннями Малої академії наук 

України та іншими учнівськими товариствами, брати участь у проведенні олімпіад з 

базових дисциплін,  конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; 



брати участь у підготовці команд та окремих учнів до участі у  змаганнях різних  

рівнів; 
- здійснювати інформаційно-комунікаційного обслуговування використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в  навчально-виховному процесі, діяльності 

навчальних закладів; 

- вивчати, узагальнювати та впроваджувати в педагогічну практику досвід 

використання інноваційних технологій, сучасних  форм  організації навчально-виховного 

процесу. 

 

 

 

     Сільський голова                                                                                         Т.М. Котик 

 

  



Додаток  

 

до Програми методичного 

забезпечення діяльності 

навчальних закладів Судилківської 

сільської ради на 2018-2021рр  

 

 

Матеріально-технічне забезпечення  

(за рахунок місцевого бюджету, тис. грн.) 

№ 

п/п 
Фінансування 

2018р. 2019р. 2020р. 2021р. 

1 Оплата праці працівників 300,00 350,00 400,0 450,0 

2 Нарахування на заробітну плату 66,00 77,00 88,00 99,00 

3 Придбання матеріалів, оплата послуг та 

інші видатки 

30,0 30,0 30,0 30,0 

 Всього 396,0 457,0 518,0 579,0 

 

 

 

 

 Головний бухгалтер                                                                                          О.П. Лабунець 

 

 

 


