УКРАЇНА

САРНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
30 серпня 2017 року

№ 277

Про структуру, зміст і форми
методичної
роботи
з
педагогічними працівниками в
2017-2018 навчальному році
Керуючись Положенням про відділ освіти, молоді та спорту Сарненської
районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови
Сарненської районної державної адміністрації від 07.07.2016 № 243, п. 3.4.
Положення про Сарненський районний методичний кабінет відділу освіти
Сарненської районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням
голови Сарненської районної адміністрації від 06.10.2014 року №348, з метою
забезпечення реалізації районним методичним кабінетом, педагогічними
колективами закладів освіти району у 2017-2018 навчальному році Законів
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,
«Про позашкільну освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти,
Державного стандарту базової і повної загальної освіти, Положення про
загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, Національної стратегії
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом
Президента України від 25.06.2013 року № 344/2013, Концепції профільного
навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки
України від 21.10.2013 року № 1456, Концепції розвитку інклюзивної освіти
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 року
№912, Закону України №6437 «Про внесення змін до закону України «Про
освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до
освітніх послуг», Концепції національно - патріотичного виховання дітей та
молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
16.06.2015 року №641, Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до
2029 року, схваленої розпорядженням КМУ від 14.12.2016 № 988-р, інших
нормативних документів з питань організації навчально-виховного процесу;
забезпечення державних стандартів освіти; створення психолого-педагогічних
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передумов особистісно зорієнтованої системи навчання й виховання в умовах
реформування національної системи освіти та на основі вивчення
результативності навчально-виховного процесу, професійних потреб, інтересів
педагогічних кадрів, рівня їхньої компетентності, враховуючи діагностичний
аналіз
НАКАЗУЮ:
1. Продовжити роботу над реалізацією ІІ етапу науково-методичної проблемної
теми «Створення інноваційного освітнього середовища для ефективного
управління навчально-виховним процесом, професійного зростання педагога,
формування компетентного випускника навчального закладу».
2. Затвердити склад науково-методичної ради, що додається.
3. Визначити методичні дні для самоосвіти педагогічних працівників району
(згідно додатку).
4. Затвердити структуру методичної роботи з керівними, педагогічними
кадрами, практичними психологами, соціальними педагогами району та
призначити керівників підрозділів:
4.1.Методичні об’єднання:
 вчителів початкових класів (керівник – Оверчук О.Б., методист районного
методичного кабінету);
 вчителів української мови та літератури (керівник – Костецька Н.М., вчитель
Любиковицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
 вчителів зарубіжної літератури (керівник – Гузинська Л.Б., вчитель
Люхчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
 вчителів іноземних мов (керівник – Бойко Н.К., вчитель Сарненської
гімназії);
 вчителів математики (керівник – Майданець Н.С., вчитель Сарненського
районного ліцею «Лідер»);
 вчителів фізики та астрономії (керівник – Кичан О.Ф., вчитель Сарненського
навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум» ім. Т.Г.Шевченка);
 вчителів інформатики (керівник – Вінінчук О.Г., вчитель Сарненського
навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум» ім. Т.Г.Шевченка);
 вчителів хімії, (керівник – Коречко Л.Ю., вчитель Костянтинівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів);
 вчителів біології, екології, основ здоров’я, природознавства (керівник –
Морозюк О.Є., вчитель Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№4);
 вчителів суспільних дисциплін (керівник – Капранчук М.Ф., вчитель
Сарненської гімназії);
 вчителів географії, економіки (керівник – Тітечко С.Є., вчитель Сарненської
гімназії);
 вчителів трудового навчання, технологій (керівник – Бойко В.В., вчитель
Сарненської гімназії);
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 вчителів фізичної культури та Захисту Вітчизни, тренерів дитячо-юнацької
спортивної школи (керівник – Ревич В.М., вчитель фізичної культури та
предмету «Захист Вітчизни» Стрільської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів);
 вчителів галузі мистецтва (керівник – Охріменко Т.Ю., вчитель
образотворчого, музичного мистецтва Яринівської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів);
 заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів
(керівник – Іщук О.Р., заступник директора з виховної роботи Сарненського
районного ліцею «Лідер»);
 педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів (керівник –
Євгейчук Г.О., завідувач дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7
«Калинка» м. Сарни);
 практичних психологів (керівник – Зайцева Ю.М., практичний психолог
Люхчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
 соціальних
педагогів (керівник – Славинська Л.Ф., соціальний педагог
Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4);
 практичних психологів та соціальних педагогів дошкільних навчальних
закладів (керівник – Мельник І.К., практичний психолог ДНЗ (ясла-садок)
комбінованого типу №8 «Веселка» м.Сарни);
 шкільних бібліотекарів (керівник – Максименко Н.М., шкільний бібліотекар
Сарненської гімназії);
 керівників гуртків та музеїв навчальних закладів (керівник – Волошина А.А.,
керівник історико – краєзнавчого музею КЗ «Сарненський БДМ»)
 керівників шкільних методичних об’єднань класних керівників (керівник –
Капранчук М.Ф., класний керівник Сарненської гімназії).
4.2.Школа молодого керівника дошкільного навчального закладу (керівник –
Христопалова В.П., завідувач ДНЗ (ясла-садок) «Вербиченька» №5 м. Сарни).
4.3.Школа професійної адаптації новопризначених
педагогічних кадрів
(керівник – Андрощук Л.О., завідувач районного методичного кабінету).
4.4.Школа молодого вчителя:
 галузі мистецтва (керівники – Ліхновська Т.І., вчитель Чудельської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Чудук Н.Г., вчитель Вирівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
 фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни» (керівник – Самойлик С.О.,
вчитель Тинненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
 початкових класів (керівник – Грицкевич В.Б., вчитель Сарненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4);
 української мови, літератури, зарубіжної літератури (керівник – Зозюк І.В.,
вчитель Сарненської гімназії);
 іноземних мов (англійська, німецька, французька) (керівник – Бартош І.І.,
вчитель Вирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
 математики, фізики, інформатики (керівник – Кушмирук О.С., методист
районного методичного кабінету);
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 географії (керівник – Никитюк В.В., вчитель Сарненського навчальновиховного комплексу «Школа-колегіум» ім. Т.Г.Шевченка);
 хімії (керівник – Курадовець Н.Ф., вчитель Сарненської гімназії );
 біології (керівник – Кузьмич О.В., вчитель Сарненської гімназії);
 суспільних предметів (керівник – Тарасова С.Є., вчитель Сарненського
навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум» ім. Т.Г.Шевченка);
 молодого вчителя трудового навчання (керівник – Потапович-Маркусь Л.І.,
вчитель Сарненського навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум»
ім. Т.Г.Шевченка);
 вихователів дошкільних навчальних закладів (керівник – Чинча А.В.,
вихователь-методист дошкільного навчального закладу (комбінованого типу
№ 9 «Росинка» м. Сарни);
 молодого заступника директора з виховної роботи (керівник – Ткач О.М.,
методист РМК);
 молодого педагога-організатора (керівник – Легкобит О.П., педагогорганізатор Кам’яне-Случанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів);
 практичного психолога та соціального педагога (керівник – Власюк Л.А.,
практичний психолог Зносицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів).
4.5.Семінари-практикуми із періодичністю 3 рази в рік:
 вихователів дошкільних навчальних закладів району (керівник –
Грушецька О.Ю., вихователь дошкільного навчального закладу (ясла-садок)
№4 «Сонечко» м. Сарни);
 вихователів груп з короткотривалим режимом роботи (керівник –
Птуха О.М., вихователь-методист дошкільного навчального закладу (ясласадок) №1 «Дзвіночок» м. Сарни);
 вчителів іноземних мов (керівник – Бойко Н.К., учитель Сарненської
гімназії).
4.6. Семінари-практикуми із періодичністю 2 рази в рік:
 директорів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів (керівник – Колоїз Т.Г.,
директор Сарненського районного ліцею «Лідер»);
 директорів загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів (керівник – Корень Г.В.,
директор Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів);
 заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх шкіл
(керівник – Канецька Н.І., заступник директора з навчально-виховної роботи
Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2);
 керівників гуртків та музеїв загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів (керівник – Мурза Л.С., директор КЗ «Степанський Будинок дітей та
молоді);
 вчителів початкових класів 1 клас (керівник – Дриганець В.М., вчитель
Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3);
 вчителів початкових класів 2 клас (керівник – Семенович М.І., вчитель
Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2);
 вчителів початкових класів 3 клас (керівник – Арамишин В.П., вчитель
Ремчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
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 вчителів початкових класів 4 клас (керівник – Гоч Т.М., вчитель опорного
закладу «Степанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»;
 вчителів географії (керівник – Белеля Р.В., вчитель Сарненського навчальновиховного комплексу «Школа-колегіум» ім. Т.Г.Шевченка);
 вчителів суспільних дисциплін (керівник – Капранчук М.Ф., вчитель
Сарненської гімназії);
 вчителів української мови та літератури (керівник – Турик І.Р., вчитель
Сарненського
навчально-виховного
комплексу
«Школа-колегіум»
ім. Т.Г.Шевченка);
 вчителів зарубіжної літератури (керівник – Прозапас К.В., вчитель
Цепцевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
 вчителів хімії (керівник – Коречко Л.Ю., вчитель Костянтинівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів);
 вчителів біології (керівник – Белаш Л.М., вчитель Ремчицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
 вчителів обслуговуючої праці (керівник – Данилицька Л.М., вчитель
Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2);
 вчителів технічної праці, технологій (керівник – Самойлюк О.Й., вчитель
Зносицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
 вчителів фізкультури (керівник – Зіневич О.В., вчитель Стрільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
 вихователів різновікових груп (керівник – Долід І.П., виховательдошкільного навчального закладу «Сонечко» с. Ремчиці );
 музичних керівників (керівник – Симончук І.В., музичний керівник
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №5 «Казка» м. Сарни);
 постійно діючого семінару завідувачів та вихователів-методистів
дошкільних навчальних закладів (керівник – Павленок Л.В., завідувач
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №6 «Казка» м. Сарни);
 фізінструкторів та вихователів дошкільних навчальних закладів району
(керівник – Добринська Н.Ю., фізінструктор дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) «Казка» №6 м.Сарни);
 практичних психологів та соціальних педагогів (керівник – Третяк Р.Ф.
методист РМК).
4.7. Семінари-практикуми з періодичністю 1 раз в рік :
 вихователів групи продовженого дня (керівник – Томбусова І.О., вихователь
групи продовженого дня Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№2);
 вчителів математики (керівник – Заєць Л.К., вчитель Любиковицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
 вчителів англійської мови, які читають у початкових класах (керівник –
Опалько С.В., вчитель Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2);
 вчителів фізичної культури, які читають у початкових класах (керівник –
Оверчук О.Б., методист районного методичного кабінету);
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 вчителів інформатики, які читають у початкових класах (керівник –
Тимошков А.І., вчитель спеціалізованої школи розвитку І ступеня №5
м. Сарни);
 вчителів фізики, астрономії (керівник – Галушко О.В., вчитель Сарненської
гімназії);
 вчителів інформатики (керівник – Кондратець В.М., вчитель опорного
закладу «Степанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»);
 вчителів предмету «Захист Вітчизни» (керівник – Погуляєв Ю.А., вчитель
Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4);
 педагогів-організаторів (керівник – Омельковець В.Б., педагог-організатор
Тинненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;
 вчителів мистецтва (керівник – Охріменко Т.Ю., вчитель Яринівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів);
 вчителів економіки (керівник – Комар О.А., вчитель економіки Сарненського
навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум» ім. Т.Ш.Шевченка);
 вчителів екології (керівник – Морозюк О.Є., вчитель Сарненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4);
 вчителів природознавства (керівник – Морозюк О.Є., вчитель Сарненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4).
4.8.Творчі групи:
 вчителів початкових класів (2 клас) «Інтегрований підхід до викладання
предметів початкової школи» (керівник – Басиста О.П. вчитель початкових
класів Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2);
 вчителів початкових класів (4 клас) «Організація освітнього середовища у
новій українській школі» (керівник – Павловська А.В., вчитель початкових
класів Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3);
 вчителів суспільних предметів, робота над посібником «Формування
предметно-історичних компетентностей на уроках історії» (керівник –
Заєць Н.С., вчитель Люхчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
 психологів «Психологічне забезпечення розвитку дитини дошкільного та
молодшого шкільного віку» (керівник – Комар М.В., практичний психолог
Коростської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
 вчителів біології «Компетентнісно-орієнтовані завдання у курсі біології 6-7
класів» (керівник – Колядко С.Ю., вчитель біології Немовицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
 вчителів хімії «Домашній експеримент у формуванні дослідницьких
компетентностей учнів» (керівник – Гоч Л.П, вчитель хімії Кричильської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
 вчителів математики та інформатики «Використання інформаційнокомунікаційних технологій на уроках математики, інформатики та в
позакласній роботі» (керівник – Наконечна Л.С., вчитель математики
Немовицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів);
 практичних психологів «Альтернатива» (керівник – Крот О.Р., практичний
психолог КЗ «Сарненський БДМ».
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4.9.Дискусійний клуб практичних психологів та вчителів початкових класів (4
клас) (керівники – Меліщук І.В., практичний психолог дошкільного
навчального закладу (ясла-садок №1 «Дзвіночок» м. Сарни, Рачицька Л.М.,
вчитель опорного закладу «Степанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів») з
періодичністю 2 рази в рік.
4.10. Майстер-класи:
 «Формування пізнавальної мотивації молодших школярів» (Семенович М.І.,
вчитель початкових класів Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№2);
 «Логіко-математичний розвиток
дошкільників з використанням
інноваційних технологій» (Потапович Т.Г., вихователь дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №8 «Веселка» м.Сарни).
4.11. Районні експериментальні педагогічні майданчики:
 «STEM – підходи до організації навчального простору» (Сарненський
районний ліцей «Лідер», відповідальний методист районного методичного
кабінету Кушмирук О.С.);
 «Використання ІКТ в освітньому процесі та управлінській діяльності»
(Сарненська гімназія, відповідальний методист районного методичного
кабінету Кушмирук О.С.).
4.12.Творча майстерня практичних психологів та соціальних педагогів
(керівник
–
Лазарець
О.Л.,
практичний
психолог
Тинненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ).
4.13. Засідання мобільних груп практичних психологів (керівник – Зелінська
О.Г., Стрільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів).
4.14. Навчальний проект «Технології використання метафор та метафоричних
асоціативних карт у практиці роботи психолога» ( керівник – Мельник Ю.В.,
завідувач кабінету-центру практичної психології і соціальної роботи РОІППО).
5.Районному методичному кабінету:
5.1.Продовжити науково-методичний супровід педагогічних колективів, які
залучені до участі у Всеукраїнських проектах та дослідно-експериментальній
роботі:
 другий цикл Всеукраїнської програми освіти для демократичного
громадянства «Демократична школа» (Сарненський районний ліцей «Лідер»,
директор Колоїз Т.Г.);
 Всеукраїнський проект «Громадянська освіта та електронна демократія в
навчальних закладах» (Немовицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
директор Зубчинська О. Г. та Чабельська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів,
директор Опалько А.М.);
 Всеукраїнський проект «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів
освітнього процесу» (Сарненський районний ліцей «Лідер», представник
заступник директора з виховної роботи Іщук О.Р.);
 проект Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», «Розвиток громад в
Україні шляхом упровадження Програми «Школа як осередок розвитку
громади» та «Створення безпечного інклюзивного середовища в навчальних
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закладах і громадах» (Сарненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4,
директор Василенко Т.М.);
 дослідно-експериментальна робота (всеукраїнський рівень) з теми
«Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті
нової української школи» (представники: Комар О.А., заступник директора
Сарненського навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум» ім. Т. Г.
Шевченка, Карпюк Г.П., заступник директора Сарненського районного ліцею
«Лідер», Колядко С.Ю., заступник директора Немовицької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів;
 дослідно-експериментальна
робота
з
теми
«Етнолінгвістика
та
лінгвокультурологія в контексті сучасної гуманітарної освіти та мовленнєвої
комунікації» (Сарненська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2, директор
Федорович В.Г., опорний заклад «Степанська загальноосвітня школа I-III
ступенів, директор Романцова Т.М.);
 дослідно-експериментальна робота з теми «Зміст та технології формування
професійної компетентності педагога до роботи з обдарованими дітьми у
системі науково-методичної діяльності навчального закладу» (Сарненська
гімназія, директор Шепель Т.С., Сарненський районний ліцей «Лідер»,
директор Колоїз Т.Г.);
 дослідно-експериментальна робота (всеукраїнський рівень) з теми «Науковометодичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний
процес навчальних закладів» (Сарненська гімназія, директор Шепель Т.С.,
Сарненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4, директор Василенко Т.М.
Чудельська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, директор Сергійчук А.В.,
Цепцевицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, директор Мариніна Л.В.).
5.2. Продовжити науково-методичний супровід педагогічних колективів, які
визначено обласними базовими закладами освіти:
 з теми «Інтерактивні методи навчання біології» (Сарненський районний
ліцей «Лідер», директор Колоїз Т.Г.);
 з теми «Розвиток критичного мислення як засіб активізації пізнавальної
активності і творчих здібностей учнів на уроках географії» (Сарненська
гімназія, директор Шепель Т.С.).
5.3. Продовжити науково-методичний супровід учасників науково-дослідної
лабораторії «Творча обдарованість» (Сарненська гімназія: директор Шепель
Т.С., заступник Токарчук О.Є.; Сарненський районний ліцей «Лідер», директор
Колоїз Т.Г., заступник Дибач Т.А.).
5.4. Організувати консультативні пункти для вчителів – молодих спеціалістів.
5.5.Координувати роботу та здійснювати науково-методичний супровід
діяльності опорного закладу «Степанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів».
5.6. Провести районний етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»
(грудень 2017 року).
5.7. Провести районний ярмарок педагогічних ідей (січень – лютий 2018 року).
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5.8. Провести фестиваль педагогічної майстерності та творчі звіти вчителів, які
атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та присвоєння педагогічних
звань (лютий 2018 року – заклади освіти, березень 2018 року – районний ).
5.9.Забезпечити участь педагогічних працівників району в проходженні
курсової підготовки відповідно до наказу управління освіти і науки Рівненської
обласної державної адміністрації.
5.10. Активізувати видавничу діяльність педагогічних працівників району.
6.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Коркош С.М.
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Проект наказу підготувала:
Завідувач Сарненського районного
методичного кабінету відділу освіти,
молоді та спорту Сарненської районної
державної адміністрації

З наказом ознайомлені:
____________Бікус Г.Ф.
____________Івашина О.В.
____________Климець Г.С.
____________Корень В.А.
____________Кушмирук О.С.
____________Муляр С.П.
____________Оверчук О.Б.
____________Свінціонік Л.Г.
____________Стороженко Т.А.
____________Третяк Р.Ф.
____________Ткач О.М.
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Андрощук Л.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти,
молоді та спорту
Сарненської районної
державної адміністрації
30 серпня 2017 №277
Склад
науково-методичної ради
1. Андрощук Л.О. – голова ради, завідувач районного методичного кабінету.
2. Свінціонік Л.Г. – член ради, завідувач психолого-медико-педагогічної
консультації.
3. Кушмирук О.С. – член ради, методист районного методичного кабінету.
4. Муляр С.П. – член ради, методист районного методичного кабінету.
5. Бікус Г.Ф. – член ради, методист районного методичного кабінету.
6. Івашина О.В. – член ради, методист районного методичного кабінету.
7. Оверчук О.Б. – член ради, методист районного методичного кабінету.
8. Третяк Р.Ф. – член ради, методист районного методичного кабінету.
9. Стороженко Т.А. – член ради, методист районного методичного кабінету.
10. Ткач О.М. – член ради, методист районного методичного кабінету.
11. Корень В.А. – член ради, методист районного методичного кабінету.
12. Климець Г.С.- член ради, методист районного методичного кабінету.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Коркош С.М.
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Додаток
до наказу відділу освіти
Сарненської районної
державної адміністрації
30 серпня 2017 № 277
Методичні дні
для самоосвіти педагогічних працівників району
Понеділок – майстрів виробничого навчання, обслуговуючої та технічної праці,
вчителів-логопедів.
Вівторок – директорів загальноосвітніх навчальних закладів, педпрацівників
дошкільних навчальних закладів.
Середа – заступників директорів із навчально-виховної роботи, учителів
початкових класів, завідувачів загальноосвітніх шкіл І ступеня, учителів
географії, економіки, суспільних дисциплін, української мови та світової
літератури, вихователів груп продовженого дня, керівники музеїв, керівників
гуртків.
Четвер – керівників дошкільних навчальних закладів, заступників директорів із
виховної роботи, педагогів-організаторів, вчителів галузі мистецтва, хімії,
біології, екології, природознавства, основ здоров’я, іноземних мов.
П’ятниця – учителів
фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни»,
практичних психологів та соціальних педагогів, фізики, математики,
інформатики, астрономії, бібліотекарів.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Коркош С.М.
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