
Технологія 5. Проектно-модульна організація діяльності 

районного методичного кабінету 

 

Назва: проектно-модульна організація діяльності районного 

методичного кабінету. 

Тип: технологія управління освітньою установою. 

Адреса: Ставищенський районний методичний кабінет. 

Рік створення: 1999 

Рік оприлюднення в пресі: 1999 

Новизна: уперше в Україні розроблено засади проектно-модульної 

організації діяльності районного методичного кабінету (РМК) та реалізовано 

цю концептуальну модель на практиці. 

Основні положення технології: у процесі розбудови системи 

загальної середньої освіти Ставищенського району Київської області як 

суб’єкта гарантій конституційного права громадян на освіту, тобто як 

районного освітнього округу, виникла необхідність одночасно забезпечувати 

передбачений законодавством набір методичних послуг та здійснювати 

керований розвиток великої освітньої системи. 

Запропоновано реформувати існуючий районний методичний кабінет 

шляхом створення в його структурі кількох постійно функціонуючих 

модулів, а спрямований розвиток системи забезпечувати шляхом 

застосування цільових проектів. З огляду на це в назві технології з’явилось 

словосполучення „проектно-модульна організація”, причому під 

„організацією” слід розуміти спосіб упорядкування внутрішнього простору 

системи. 

За результатами аналізу результати роботи зі створення районного 

освітнього округу стало очевидним, що в умовах постійних ресурсних 

обмежень (кадрових, матеріально-технічних, фінансових тощо), які є 

типовими для сільських регіональних освітніх систем, неможливо в кожній 

окремо взятій сільській школі постійно забезпечувати високий рівень 



надання психологічних, логопедичних, інформаційних та інших послуг. 

Доцільно робити це за допомогою спеціалізованих центрів, що можуть 

функціонувати  в структурі РМК. 

З цією метою в 1999 р. реорганізовано РМК відділу освіти 

Ставищенської районної державної адміністрації (РДА) шляхом створення в 

його структурі чотирьох підрозділів – функціональних модулів. Їх функцію 

виконували чотири консалтингових центри: 

• центр соціально-педагогічної та психологічної діагностики і 

моніторингу (ЦСППДМ); 

• центр логопедичної допомоги (ЦЛД); 

• інформаційний центр (ІЦ); 

• методичний центр (МЦ), який у своєму складі має сектори 

дошкільної, загальної середньої та  позашкільної освіти. 

Кожний центр (сектор) очолює завідувач, якому  встановлюється 

відповідна заробітна плата. 

Для розв’язання  актуальних проблем спрямованого розвитку 

методичного забезпечення освітньої системи району  при РМК створюються 

творчі групи, які здійснюють розробку та реалізацію цільових проектів і 

програм відповідно до вимог методики проектно-цільового управління. До 

складу цих груп (команд проектів) входять методисти, педагогічні 

працівники навчальних закладів району, представники громадськості. 

Запропонована концепція проектно-модульної організації діяльності 

РМК знайшла своє нормативне відображення в новому Положенні про 

РМК та в Положеннях про центри РМК. 

Основними завданнями та напрямками діяльності МЦ є: 

– вивчення стану викладання предметів та рівня знань, умінь і 

практичних навичок учнів навчальних закладів відповідно до державних 

стандартів і нормативів; 

– розроблення, апробація та впровадження освітніх технологій,  

передового педагогічного досвіду й досягнень науки в дошкільних, 



загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, поліпшення на цій 

основі управління ними та організації методичної роботи; 

– вивчення стану методичної роботи у навчальних закладах, науково-

методичне консультування та координація діяльності методичних кабінетів 

дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; 

– організація діяльності наукових товариств учнів та їхніх осередків у 

закладах освіти, підготовка та проведення олімпіад з базових дисциплін, 

різноманітних учнівських конференцій, турнірів і свят; 

– визначення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-

виховного процесу, здійснення відповідних заходів та створення 

організаційних умов для безперервного фахового вдосконалення 

педагогічних і керівних працівників освіти, підвищення їх кваліфікації; 

– організація та координація роботи районних методичних об’єднань, 

творчих груп, шкіл педагогічної майстерності тощо; 

– організація й проведення представницьких педагогічних заходів: 

педагогічних виставок, творчих звітів, професійних конкурсів, науково-

практичних конференцій, педагогічних читань тощо; 

– координація методичної діяльності з Київським обласним інститутом 

післядипломної освіти педагогічних кадрів, вищими педагогічними 

навчальними закладами, науково-дослідними установами тощо. 

Основними завданнями ЦСППДМ є: 

– надання науково-методичної та практичної допомоги вчителям, 

класним керівникам, вихователям, адміністрації навчальних закладів та 

іншим учасникам навчально-виховного процесу з питань соціально-

педагогічної та психологічної діагностики; 

– створення постійної  системи діагностики і моніторингу педагогічного 

процесу в навчальних закладах району; 

– координація й контроль за діяльністю практичних психологів та 

соціальних педагогів навчальних закладів району; 



– організація роботи методичних об’єднань практичних психологів та 

соціальних педагогів, підготовка і проведення семінарів, круглих столів та 

консультацій для учасників навчально-виховного процесу; 

– створення інформаційного банку результатів соціально-педагогічної та 

психологічної діагностики і моніторингу. 

Відповідно до основних завдань Центр соціально-педагогічної та 

психологічної діагностики і моніторингу здійснює свою роботу за такими 

напрямами:  

 діагностичний – організація та проведення діагностики в 

навчальних закладах району; 

 консультативно-методичний – надання консультацій та методичної 

допомоги учасникам навчально-виховного процесу; 

 інформаційний – створення соціально-педагогічного та 

психологічного інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу; 

 координаційний – координація діяльності вчителів, вихователів, 

практичних психологів з питань діагностування в навчальних закладах 

району; 

 прогностичний – визначення основних тенденцій розвитку 

педагогічного процесу в навчальних закладах району та проектування 

очікуваних у ньому змін; 

 профілактичний – запобігання негативним тенденціям у розвитку 

педагогічного процесу в навчальних закладах  району; 

 просвітницький – підвищення психологічної культури учасників 

навчально-виховного процесу, роз’яснення завдань і переваг організації 

педагогічного процесу на діагностичній основі з урахуванням індивідуальних 

запитів та особливостей усіх його учасників. 

Основними завданнями ІЦ є: 

– оперативне інформаційне забезпечення освітньої діяльності в 

навчальних закладах району (накази й листи відділу освіти, рішення колегії 



відділу освіти та координаційної освітньої ради, методичні рекомендації 

тощо); 

– довідково-бібліографічне забезпечення навчально-виховного процесу 

та консультування педагогічних і керівних працівників навчальних закладів 

району; 

– формування фонду наукової, методичної та навчальної літератури, 

періодичної педагогічної преси, бібліотеки районного методичного кабінету; 

– методичне забезпечення діяльності шкільних бібліотек та координація 

їх роботи щодо забезпечення навчальних закладів підручниками, навчально-

методичною літературою, навчальними програмами тощо; 

– пропаганда передового педагогічного досвіду, сучасних освітніх 

технологій і досягнень науки. 

Відповідно до основних завдань Інформаційний центр: 

– організовує випуск і розповсюджує інформаційно-методичний вісник 

«Педагогічний орієнтир» (раз на місяць) та серій «Практична педагогіка» 

(один раз на квартал) та «Практична психологія» (один раз на півріччя); 

– формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних 

посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм та 

забезпечує ними навчальні заклади району; 

– створює реєстр передплаченої навчальними закладами та 

педагогічними працівниками району педагогічної періодичної преси та 

забезпечує обмін інформацією між ними; 

– створює картотеку педагогічної інформації; 

– здійснює інформаційне забезпечення районних педагогічних 

конференцій, семінарів, круглих столів, нарад педагогічних та керівних 

працівників навчальних закладів району. 

Основними завданнями ЦЛД є: 

– діагностичне обстеження вихованців та учнів усіх навчальних закладів 

району з метою виявлення в них порушень усної та писемної мови; 



– здійснення навчально-корекційної роботи з дітьми, які мають вади  

звуковимови; 

– надання консультативної та методичної допомоги вихователям і 

вчителям навчальних закладів району щодо запобігання порушенням усної й 

письмової мови дітей та їх усунення; 

– організація консультативно-освітньої роботи з батьками, які мають 

дітей з вадами звуковимови. 

Відповідно до основних завдань центр логопедичної допомоги 

проводить свою роботу за такими напрямами: 

 діагностичний – організація та проведення не рідше одного разу на 

рік діагностики порушень звуковимови у вихованців та учнів навчальних 

закладів району; 

 навчально-корекційний – проведення систематичних спеціальних 

занять, спрямованих на виправлення в дітей порушень усної й письмової 

мови з якнайповнішим урахуванням їхніх вікових та індивідуальних 

особливостей; 

 консультативно-методичний – надання консультацій і розробка 

методичних рекомендацій для вихованців, учителів і батьків щодо усунення 

мовних порушень у дітей; 

 інформаційний – інформування вихователів, учителів і батьків про 

анатомо-фізіологічні та клінічні основи виникнення вад звуковимови та їх 

усунення, програмно-методичні документи та матеріали для роботи з дітьми, 

нормативні вимоги до організації логопедичної  допомоги; 

 координаційний – координація дій вихователів, учителів та батьків 

щодо усунення вад усної та письмової мови дітей; 

 профілактичний – визначення основних тенденцій і характерних 

особливостей порушення звуковимови в дітей та своєчасне запобігання їх 

виникненню в процесі здійснення навчально-виховного процесу. 

Річний план роботи РМК доцільно оформляти у вигляді таблиць у 

форматі А3, що розкривають зміст діяльності протягом одного місяця.  



На перетині горизонтальних і вертикальних напрямів у розділі «Зміст 

роботи» (табл. 5.1) записують назву заходу та зазначають прізвище 

відповідальної особи.  

 

Для кожного центру та сектору слід використовувати окремий колір. 

Якщо конкретний захід здійснює лише один центр або сектор, то клітинку 

зафарбовують в один колір, якщо кілька – у кілька відповідних кольорів. Це 

полегшує цілісне сприймання плану роботи на місяць. 

У розділі «Зміст роботи» подають лише операційні частини цільових 

проектів. Смислові частини та описи забезпечень цільових проектів подають 

повністю або в скороченому вигляді у вступі до плану роботи. Крім того, у 

вступі обов’язково аналізують результати й тенденції розвитку методичної 

роботи в районі, обґрунтовують зміст діяльності на новий навчальний рік. 

Під час використання другого варіанта форми плану роботи РМК на 

місяць (табл. 5.2) на перетині горизонтальних і вертикальних напрямів 

записують конкретні заходи (дії), які здійснює той чи інший підрозділ РМК в 

рамках конкретного цільового проекту, зазначають дату та відповідальних 

осіб. 



 

Під час використання третього варіанта форми плану роботи РМК на 

місяць (табл. 5.3) на перетині горизонтальних і вертикальних напрямів 

записують конкретні заходи (дії) підрозділів РМК, зазначають 

відповідальних осіб та зафарбовують клітинку відповідним кольором. 

Розроблення плану роботи на наступний навчальний рік 

розпочинається наприкінці попереднього року (березень-травень) шляхом 

здійснення діагностики, формулювання завдань, підготовки перших варіантів 

цільових проектів. План роботи затверджується  перед початком  

навчального року. 

Застосування ідей концепції проектно-модульної організації освітніх 

систем дає змогу віднайти оптимальний шлях розв’язання широкого спектра 

освітніх завдань, створює можливості для керованого розвитку методичної 

роботи, сприяє акумулюванню досвіду успішної діяльності та зростанню 

кількісних і якісних  показників функціонування освітніх систем. 
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