
Швидка методична допомога вчителям початкової ланки 

в опорній школі - комунальний заклад освіти 

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів 

Солонянської районної ради Дніпропетровської області» 

«Швидка методична допомога» 
 

Нормативні документи з питань 

початкової освіти: 

 Конституція України;  

 Закони України «Про освіту», “Про загальну середню освіту», Національна 
доктрина розвитку освіти, Державні стандарти початкової, базової, повної 
середньої освіти та інші нормативні документи по реформуванню освіти в 
Україні;  

 Указ Президента України від 18 квітня 2008 р. №244/2008 “Про невідкладні 
заходи щодо функціонування та розвитку освіти в Україні”;  

 Статут школи;  

 Програма розвитку освіти закладу на період 2008-2012 роки;  
Мета «Швидкої методичної допомоги»: 

 створювати умови для швидкого реагування на запити вчителів початкових 
класів району для здійснення допомоги по наданню якісного освітньо-
кваліфікаційного забезпечення  навчально-виховного процесу; 

 сприяти становленню педагогічної майстерності молодих та малодосвідчених 
учителів, вдосконалення їхньої фахової освіти і кваліфікації, підвищення 
педагогічної компетенції. 

Основні завдання «Швидкої методичної допомоги»: 

 надання своєчасної практичної допомоги всім освітянам району, які цього 
потребують;  

 привернення уваги молодих та малодосвідчених учителів до роботи «Швидкої 
методичної допомоги», навчання застосовування теоретичних знань, набутих 
у ВНЗ, у конкретній практичній діяльності; 

 формування й виховання у молодих вчителів потреби у неперервності освіти, 
реалізації знань, отриманих у процесі самоосвіти; 

 допомога молодим вчителям впроваджувати нетрадиційні форми і методи 
навчання,  сучасні підходи й передові  технології в освітній процес, методики 
моніторингових досліджень якості знань і умінь учнів; 

 сприяння розвитку інтересу до вивчення передового педагогічного досвіду  й 
разом із цим формування індивідуального стилю творчої діяльності; 

 набуття практичних навичок виховної роботи з дітьми. 
 

 



План роботи опорної школи 
«Швидкої методичної допомоги» 

№№ Зміст заходів Термін виконання Відповідальні 
1.  Створити творчу групу з числа 

вчителів початкових класів по 
організації роботи школи 
«Швидкої методичної 
допомоги» 

Вересень 2010 року Миргородська Л.М. 

2.  Створити банк даних вчителів, 
які працюватимуть у школі 
«Швидкої методичної 
допомоги» 

Вересень 2010 року Миргородська Л.М. 

3.  Створити банк даних молодих 
та малодосвідчених вчителів 
району 

Вересень – жовтень 
2010 року 

Миргородська Л.М. 

4.  Налагодити систему 
дистанційної форми 
консультацій по наданню 
методичної допомоги із 
окремих питань теоретичного 
та практичного спрямування 

Протягом 
2010/2011 
навчального року 

Миргородська Л.М. 

5.  Організувати консультації 
практичного характеру щодо 
особливостей застосування 
форм і методів впровадження 
досягнень психолого-
педагогічної науки в 
практичну діяльність 
молодого вчителя 

Протягом 
2010/2011 
навчального року 

Творча група 

6.  Оформлення вчителями 
творчої групи індивідуальних 
сторінок на шкільному сайті, 
ознайомлення із їхнім змістом 
молодих колег з метою 
надання різнопланової 
допомоги 

Протягом 
2010/2011 
навчального року 

Творча група 

7.  Запропонувати педагогам 
району скористатися 
можливостями комп’ютерної 
лабораторії  в придбанні 
календарно-тематичного 
планування для 1 – 4 класів із 

Протягом 
2010/2011 
навчального року 

Творча група 



усіх навчальних дисциплін 
8.  Організація «Днів відкритих 

дверей» 
Щомісяця, перший 
вівторок 

Творча група 

9.  Проведення відкритих уроків 
у 1 – 4 класах, теоретична та 
практична допомога молодим 
та малодосвідченим учителям 
(у зручний для відвідувачів 
час) 

Протягом 
2010/2011 
навчального року 

Творча група 

10.  Організація обміну досвідом, 
підведення підсумків роботи 
школи «Швидкої методичної 
допомоги» 

Червень 2011 року Творча група 

 


