
 

 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять шостої сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 20 вересня 2019   року                                                              №618 

 

Про організацію методичної роботи 

в 2019-2020 навчальному році 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», 
Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого Наказом МОН 
08.12.2008 р. № 1119, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 р. за 
№1239/15930, з метою методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної 
освіти, організації методичної роботи в 2019-2020 навчальному році, підвищення професійного 
рівня педагогічних працівників закладів освіти і розвитку їхньої творчої ініціативи у 
міжкурсовий період, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Здійснювати методичну роботу через делегування організаційно-методичних 
повноважень відділу освіти та гуманітарного розвитку сільської ради на рівень закладів загальної 
середньої та дошкільної освіти. 

2. Затвердити  склад методичної служби на 2019-2020 навчальний рік (Додаток 1). 

3. Утворити при відділу  освіти та гуманітарного розвитку сільської ради Методичну 
раду з метою ефективного управління методичною роботою у  закладах освіти та для координації 
навчально-методичного забезпечення їх діяльності у складі  відповідно до Додатку 2.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, молоді та спорту (голова Лукічов С.М.) 

 

 

 

Сільський голова                                                 С.Н. Лейбзон 

 

 

  



 

 

ДОДАТОК 1 
До рішення сесії 

Музиківської сільської ради  
№618 від 20.09.2019 року 

 

С К Л А Д 

методичної служби на 2019 – 2020 навчальний рік 

Остапович Юлія Павлівна – керівник методичної роботи,  учитель історії та правознавства 
КЗ «Музиківський ліцей" Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області. 

Костік Тетяна Олександрівна – голова МО вчителів суспільно-гуманітарного та 
естетичного  циклів, учитель української мови та літератури КЗ «Музиківський ліцей" 
Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області. 

Осікова Олена Михайлівна – голова МО вчителів природничо-математичного циклу, 
учитель фізики та математики КЗ «Музиківський ліцей" Музиківської сільської ради 
Білозерського району Херсонської області. 

Лисенко Тетяна Володимирівна – голова МО вчителів початкових класів, учитель 
початкових класів КЗ «Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської 
ради Білозерського району Херсонської області. 

Петрова Наталія Миколаївна – голова соціально-психологічної служби, практичний 
психолог  КЗ «Музиківський ліцей" Музиківської сільської ради Білозерського району 
Херсонської області. 

Борисова Наталія Вікторівна – голова МО вчителів фізичної культури, трудового 
навчання, основ здоров'я, «Захисту Вітчизни», учитель фізичної культури КЗ «Музиківський 
ліцей"  Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області. 

Михайлова Валентина Сергіївна – голова МО з дошкільної освіти, вихователь 
КЗ «Музиківський ясла-садок Білозерського району Херсонської області» 

  



 

 

ДОДАТОК 2 
До рішення сесії 

Музиківської сільської ради  
№618 від 20.09.2019 року 

 

С К Л А Д 

методичної ради відділу освіти та гуманітарного розвитку  

на 2019 – 2020 навчальний рік 

 

1. Серба Світлана Єгорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 
КЗ «Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського 
району Херсонської області», учитель вищої категорії,  учитель - методист. 

2. Компаніченко Наталя Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи КЗ «Музиківський ліцей"  Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської 
області», учитель вищої категорії, старший учитель. 

3. Крута Людмила Анатоліївна, завідувач КЗ «Музиківський ясла-садок 
Білозерського району Херсонської області». 

4. Остапович Юлія Павлівна - керівник методичної роботи,  учитель І категорії 
КЗ «Музиківський ліцей"  Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської 
області. 

5. Петрова Наталія Миколаївна, голова соціально-психологічної служби, практичний 
психолог  вищої  категорії КЗ «Музиківський ліцей"  Музиківської сільської ради Білозерського 
району Херсонської області. 

 

 

  


