
ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ СЕМІНАР 

ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

2012-2013 навч. р. 

 

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; 

– підвищення ефективності навчальних занять шляхом поєднання традиційних та 

інноваційних технологій у навчально-виховному процесі; 

– оновлення змісту і форм методичної роботи у навчальних закладах через впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій 

 

4. Професійний розвиток педагогічних кадрів у міжкурсовий період: 

 

4.1. Секції: 

Серпень. Організація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012-

2013 н.р. 

Січень. Презентація творчої лабораторії керівників навчальних закладів, що 

атестуються та проходять фронтальне вивчення у 2012-2013 навч. році. (спільно з 

директорами) 

 

4.2. Семінари-практикуми: 

Листопад. Організація моніторингу педагогічної діяльності у навчальному закладі. 

(РМК) 

Лютий. Проектно-технологічна діяльність – новий тип організаційної культури 

учасників навчально-виховного процесу. (Самгородоцька ЗОШ) 

 

4.3. Тренінги 

Грудень. Організація та проведення психолого-педагогічного консиліуму у 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

 

4.4. Наради (щомісяця за окремим планом) 

 

5. Виявлення, апробація та впровадження перспективного педагогічного досвіду 

5.1. Вивчати досвід роботи заступника директора Великополовецького НВК Кошової Г.І. з 

теми «Моніторинг у роботі заступника директора школи».До лютого 2013 р. 

 

5.3. Провести районний методичний фестиваль. Березень 2013 р. 

 

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

якості освіти у навчальних закладах 



6.1. Фронтальне вивчення Оріховецький НВК   листопад 2012 р. 

     Сквирська ЗОШ №3   лютий 2013 р. 

    .  ДНЗ №1 «Світанок»   березень 2013 р. 

 

6.2. Державна атестація ЗНЗ Кам'яногребельський НВК  жовтень 2012р 

     Горобіївський НВК   листопад 2012р. 

     ДНЗ №3 «Берізка»   січень 2013 р. 

 

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 «Організація моніторингу педагогічної 

діяльності у навчальному закладі» 

Лютий  

 Інформаційно-методичний бюлетень «Проектно-технологічна діяльність – 

новий тип організаційної культури учасників навчально-виховного процесу» 
 


