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І. Вступ 

  

Концепція модернізації дошкільної, шкільної та позашкільної освіти 

України передбачає одночасні системні зміни в усіх елементах освітньої 

діяльності, забезпечення принципу єдності, цілісності та наступності 

реформування. Зміни такого масштабу вимагають не лише організаційно-

управлінських зусиль, а, насамперед, ініціативи, та особистої відповідальності 

кожного працівника, а також створення соціально-статусних, матеріальних та 

мотиваційних засад творчої діяльності педагогів.  

Оскільки система освіти запрограмована на фундаментальні зміни всіх 

компонентів, районний методичний кабінет визначив у концепції освітньої 

діяльності стратегію модернізації освітнього середовища району, спрямованої 

на розвиток творчого потенціалу вчителів.  

У 2013-2014 н. р. науково-методична робота з педагогічними працівниками 

була спрямована на виконання завдань, поставлених перед методичною 

службою щодо навчального та організаційно-методичного супроводження, 

реалізації доктрин, концепцій, законодавчих актів, державних і регіональних 

програм, нормативно-правових документів з питань освіти, та була направлена 

на реалізацію науково-методичної проблеми «Науково-методичний супровід 

розвитку обдарованості учнів як шлях до забезпечення якісної освіти» та 

наступних стратегічних пріоритетних напрямів:  

- формування інноваційного освітнього середовища на засадах 

інформатизації навчально-виховного процесу та демократизації управління 

закладами;  

- підтримка, стимулювання та оцінка ефективності інноваційної діяльності 

педагогічних працівників;  

- залучення педагогів до науково-дослідної, експериментально-пошукової 

діяльності та розвиток співпраці з ТОКІППО та вищими навчальними 

закладами області;  

- використання діагностичних засобів  вимірювання якості освіти та 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти; 

- використання досягнень психолого-педагогічної науки, передового 

педагогічного досвіду, формування інноваційного світогляду педагогів; 

- надання реальної, дієвої допомоги педагогічним кадрам у реалізації 

актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної 

майстерності та рівня психологічної підготовки педагогічних кадрів, 

активізація творчого потенціалу кожного педагога.  

Відповідно до названих стратегічних завдань методичний кабінет: 

- працює над створенням в районі своєрідного інформаційно-освітнього 

простору, у якому забезпечено можливість удосконалюватися кожному 

вчителю як професіоналу; 

- забезпечує спрямованість організації та змісту навчально-виховного 

процесу відповідно до моделі інноваційного розвитку освіти в районі; 

- відпрацьовує і запроваджує модель безперервної освіти впродовж усього 

життя, спираючись через активізацію самоосвіти педагогів.  
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2013-2014 н. р. був завершальним роком реалізації науково-методичної 

проблеми. На базі РМК відбувся круглий стіл за участю заступників директорів 

з навчально-виховної роботи та вчителями, які відповідають за організацію 

роботи з обдарованими дітьми, психологами.  

Протягом навчального року були використані різні форми методичної 

роботи з педагогічними працівниками: фестивалі педагогічних ідей, семінари-

практикуми, конкурси фахової майстерності, майстер-класи, психологічні 

консиліуми.  

З метою успішного впровадження Державного стандарту початкової 

загальної освіти працювала творча група вчителів 2 класів (кер. Теренда В.І.), 

працював консультаційний пункт для вчителів 2 і 5 класів.  

Для вчителів іноземної мови (59 вчителів) були проведені тренінгові 

заняття з питань викладання іноземної мови в початкових класах, особливостей 

викладання другої іноземної мови в 5 класах.  

Весь РМК організовує методичну та науково-дослідну роботу учителів 

району за різними напрямами. До управління структурними підрозділами 

методичної служби залучено 27 педагогічних працівників. Постійно зростає 

кваліфікаційний рівень педагогічних працівників: 15 педагогів, які мають 

звання «старший учитель», «вчитель методист». Розвиток творчої активності 

педагогічних кадрів – процес керований. Методичний кабінет цілеспрямовано 

бере на себе функції координатора роботи всіх методичних підрозділів району 

– від шкільного методичного кабінету до методистів, які виконують роль 

консультантів, експертів, фасилітаторів.  

З метою активізації творчого потенціалу вчителя, шляхом надання 

реальної, дійової допомоги для розвитку їх професійної майстерності, 

створення умов для самореалізації вчителя, на початку року було здійснено 

діагностику утруднень у методичній роботі педагогів з метою виявлення 

прогалин у фахових знаннях та компенсації їх методичними заходами.  

Методистами у 2013-2014 році підготовлено і проведено 47 різноманітних 

за тематикою, змістом, формою проведення науково-методичних заходів, у 

яких взяли участь 1452 педагогічних працівників. Частину цих заходів склали 

22 різноманітні семінари-навчальні, практичні, з обміну досвіду які 

проводилися на базі РМК, Староскалатської, Качанівської, Скориківської, 

Новосільської, Остап’ївської, Оріховецької, Кошляківської, Скориківської, 

Токівської, Іванівської, Колодіївської ЗОШ І-ІІІ ст., Підволочиської гімназії 

імені І. Франка, Новосілківської, Кривенської, Городницької, Хмелиськівської, 

Галущинскої, Полупанівської, Турівської, Староміщинської ЗОШ І-ІІ ст.  

На базі Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст. проведено обласний семінар 

методистів РМК координаторів Шкіл сприяння здоров’ю з проблеми 

«Підготовка педагогів Шкіл сприяння здоров’ю до створення 

здоров’язбережного освітнього середовища» (методист Гладич М.М.). На базі 

РМК проведено урочисту академію до 200-річчя від дня народження 

Т.Г. Шевченка.  

Професійне становлення особистості керівника навчального закладу – 

довготривалий процес. Від того, як пройдуть перші роки директора-початківця, 
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залежить стабільність педагогічних кадрів, їх якісний склад, результативність 

навчально-виховного процесу в навчальному закладі. Це добре розуміє 

колектив районного методичного кабінету. Тому й визначили одним із 

пріоритетних напрямів методичної роботи з педагогічними кадрами – розвиток 

управлінської компетентноті директорів шкіл. За участю наукового керівника 

Тернопільського ОКІППО Боднар О.С. проведено навчання-семінар для 

керівників навчальних закладів з проблеми «Управлінська компетентність 

керівника навчального закладу».  

У районі склалася оптимально ефективна система роботи з молодими 

керівниками і педагогами, яка має глибокий зміст, творчий характер, сприяє 

розвитку професійного статусу: «Школа молодого заступника» (кер. 

Чириба В.О.), Школа молодого вчителя (Сакевич Г.Р., Білан Н.Я., 

Гладич М.М.). 

У 2013-2014 навчальному році працівниками РМК вивчено й узагальнено 

стан та організацію навчально-виховного процесу в Скалатській ЗОШ І-ІІІ ст., 

Городницькій ЗОШ І-ІІ ст., Митницькій, Теклівській ЗОШ І ст., вивчено й 

узагальнено у наказах стан викладання української мови в початкових та 5-11 

класах, інформатики, організації роботи з обдарованими дітьми, основ 

правознавства, правовиховної роботи, трудове навчання. Підготовлено 236 

аналітичних розпорядчих документи, у тому числі довідки, інформації, рішеня, 

розпорядженя.  

При районному методичному кабінеті діяли творчі групи учителів 

початкових класів, трудового навчання, географії, іноземної мови, української 

мови та літератури, біології та хімії, світової літератури, математики, фізики, 

«Школа управлінської майстерності» (кер. Скібньовський А. Т.), «Інноваційні 

форми методичної роботи» (кер. Шмир Н.М.), школи педагогічної 

майстерності, майстер-класи.  

Ще одним напрямом підвищення фахового рівня педагогів є участь у 

семінарах, заходах обласного рівня. Протягом навчального року 47 педагогів 

взяли участь в засіданні творчих груп, майстер-класів тощо. Результатом 

науково-методичної роботи та її основних завдань, що здійснюються через: 

науково-методичну раду, районні методичні об’єднання, семінари, «Школи 

молодого вчителя», дні методичної допомоги, професійні конкурси «Учитель 

року», школи управлінської майстерності, педагогічні читання, майстер-класи, 

педагогічні майстерні, методичні сесії тощо, – є готовність педагогів до 

впровадження інновацій. Банк впровадження педагогічних інноваційних 

технологій налічує 49 адрес, це 34,6% від загальної кількості педагогічних 

працівників.  

Підволочиська гімназія імені Івана Франка продовжує втілювати проект 

кандидата педагогічних наук В.О. Киричука «Технології проектування і 

психологічного супроводу розвитку обдарованої особистості учня».  

У 2013-2014 навчальному році на базі Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

впроваджено експериментальний проект «Захисти себе від ВІЛ». Даний проект 

запроваджено в 10 класі, учасниками якого є 11 учнів.  
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На базі Підволочиської гімназії імені Івана Франка реалізовується 

швецько-український проект «Освіта для сталого розвитку в дії», вчителі 

відповідної категорії пройшли навчання до викладання уроків сталого розвитку, 

впроваджено курси за вибором «Моя щаслива планета» (3-4 класи) та «Уроки 

сталого розвитку» (8, 9, 10 класи), забезпечено інформаційно-ресурсну 

підтримку (навчально-методичні посібники).  

Для найкращої результативної роботи з питань підвищення фахової 

майстерності педагогів ми тісно співпрацювали з обласним комунальним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти з питань організації і 

проведення семінарів, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

тощо.  

Особливо результативно працювали щодо поширення передового 

педагогічного досвіду районні методичні об’єднання, які щорічно поповнювали 

банк перспективного інноваційного досвіду, що заноситься до районного 

каталогу педагогічного досвіду. У 2013-2014 н. р. схвалено на засіданні 

науково-методичної ради досвід 17 педагогічних працівників : 

Мазура В.І. – учителя Магдалівської ЗОШ І-ІІІ ст. імені родини Голоядів з 

проблеми «Використання проектної діяльності на уроках трудового навчання»;  

Пухти М.М. – учителя початкових класів Зарубинецької ЗОШ І ст. з 

проблеми «Організація самостійної роботи учнів у малокомплектній школі»;  

Чорній О.Є. – вчителя історії і правознавства Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст. з 

проблеми «Організація основних форм самостійної роботи на уроках і в 

позаурочний час»;  

Добрунової М.А. – вчителя світової літератури Підволочиської ЗОШ І-ІІІ 

ст. з проблеми «Особистісно орієнтоване навчання як засіб розвитку творчих 

здібностей учнів на уроках світової літератури»; 

Гурської Н.Є. – вчителя початкових класів Підволочиської гімназії імені 

Івана Франка з проблеми «Інноваційні технології на уроках у початкових 

класах» та «Конспекти уроків із використанням інноваційних технологій у 

початкових класах»; 

Шевчишин Н.І. – вихователя Скалатського ДНЗ з проблеми «Екологічне 

виховання дітей дошкільного віку»; 

Підгорняк І.А. – вчителя християнської етики Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. 

з проблеми «Використання інтерактивних методів в процесі викладання 

християнської етики»; 

Поцілуйко О.Я. – вчителя української мови та літератури Хмелиськівської 

ЗОШ І-ІІ ступенів з проблеми «Розвиток пізнавальної діяльності учнів на 

уроках словесності»; 

Шелеги Л.Я. – вчителя української мови та літератури Підволочиської 

ЗОШ І-ІІІ ст. з проблеми «Використання інтерактивних технологій на уроках 

української мови»; 

Беринди В.Я. – вчителя біології Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст. з проблеми 

«Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології та в позаурочний 

час»; 
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Мотики В.Я. – вчителя фізичної культури Мединської ЗОШ І-ІІ ст. з 

проблеми «Формування навичок здорового способу життя засобами фізично-

оздоровчої роботи»; 

Нагуляк І.І. – вчителя історії і правознавства Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. 

з проблеми «Використання інтерактивних технологій на уроках історії і 

правознавства»; 

Грицуха С.Ф. – вчителя географії Підволочиської гімназії імені Івана 

Франка з проблеми «Методичні рекомендації щодо вивчення географії» та 

«Методика розв’язання задач з географії»; 

Бігун Г.І. – вчителя трудового навчання Підволочиської гімназії імені Івана 

Франка з проблеми «Проектна технологія на уроках трудового навчання» та 

«Сяють бісером деревця»; 

Жорняка М.А. – вчителя фізики і математики Турівської ЗОШ І-ІІ ст. з 

проблеми «Фронтальна форма організації навчальної діяльності учнів»; 

Плитки Л.Е. – вчителя історії і правознавства Підволочиської гімназії імені 

Івана Франка з проблеми «Дослідницька робота та використання матеріалів 

музею національно-визвольних змагань «За Україну, за її волю!»; 

Тихоліз С.Л. – педагога-організатора Городницької ЗОШ І-ІІ ст. з 

проблеми «Технологія проектної діяльності у виховній роботі». 

Вилучено досвід 2 педагогічних працівників, розпочато вивчення досвіду 3 

педагогів.  

Аналіз змісту методичної роботи у навчальних закладах, накази 

адміністрації шкіл про підсумки методичної роботи свідчать, що проводиться 

систематична, змістовна робота. Методичні ради в школах спрямовують та 

координують роботу предметних комісій, надають реальну допомогу вчителям 

тощо. Методична робота проводилася з використанням технологій моніторингу 

та систематичної аналітичної діагностики, де враховувалися інтереси і запити 

різних категорій педагогів, була спрямована на підвищення професійного рівня 

педагогічних працівників, удосконалення інформаційно-аналітичного 

забезпечення освітнього процесу.  

Підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників добре 

прослідковується під час атестації. Варто відмітити, що з кожним роком зростає 

відсоток педпрацівників з вищою кваліфікаційною категорією та педагогічними 

званнями Так, у 2014 році атестувалось 132 учителі, 10 керівників, 2 заступники 

директорів з навчально-виховної роботи. З них 70 було підтверджено або 

встановлено вищу кваліфікаційну категорію, що становить 53 %, 13 

педпрацівників атестовано зі званням «учитель-методист», 28 – зі званням 

«старший вчитель». Це 31% учителів, що атестувались, 3 педагогічним 

працівникам присвоєно звання «учитель-методист».  

Підвищенню загального фахового і методичного рівня педагогів сприяють 

курси підвищення кваліфікації. Продовжувалася робота по організації курсової 

підготовки учителів в Тернопільському ОКІППО. Всього підвищили 

кваліфікацію у 2013-2014 навчальному році 176 педагогічних працівників, в 

тому числі за очно-дистанційною формою навчання – 110 чол., очною формою 

навчання – 21 вчитель, за індивідуальними навчальними графіками з 
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використанням сучасних комп’ютерних, інформаційних та телекомунікаційних 

технологій – 39, АТМ – 6. 2 методистів підвищили кваліфікацію в м. Києві у 

ЦІППО ДВНЗ УМО НАПН України.  

У методичному кабінеті ведеться певна робота щодо науково-методичного 

супроводу діяльності педагогічних працівників над індивідуальними проектами 

у міжкурсовий період, створені консультативні пункти з усіх навчальних 

дисциплін.  

Здійснюється відповідна робота з професійного становлення молодих 

освітян району, проводяться майстер-класи, працюють школи молодого 

вчителя, надаються індивідуальні та групові консультації управлінською, 

методичною службою, виконуються інтерактивні вправи з метою зміцнення 

педагогічної спрямованості та компетентності молодих спеціалістів.  

Одним з важливих напрямків роботи методичного кабінету є проведення 

моніторингових досліджень з основних предметів як в основній, старшій школі, 

так і початковій, що дає можливість прослідковувати та відстежувати тенденції 

та виробити реальні кроки до покращення якості знань учнів. В 2013-2014 

навчальному році було проведено моніторингове дослідження якості освіти 

учнів 4-х класів з математики та моніторинг навчальних досягнень учнів 

профільних класів з математики,біології, результативності виступів учнів у ІІІ 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін. 

Вагоме місце в структурі методичної роботи посідає науково-методична 

рада, яка координує зусилля різних структур, творчих педагогів, діяльність 

яких спрямована на оптимізацію науково-методичного забезпечення освітнього 

процесу.  

Протягом 2013-2014 н. р. до видавничої діяльності залучено138 педагогів, 

підготовлено 164 публікацій у фаховій періодиці.  

У районі діють 2 молодіжних об’єднання «Молода Просвіта», в які входять 

учні із навчальних закладів і налічує 513 учнів, «Львинець» – Підволочиська 

гімназія імені І. Франка (48 учнів). Учні початкових класів грають в гру 

«Надзбручаночка».  

Про професійний рівень педагогічних працівників свідчить щорічна участь 

вчителів у конкурсі фахової майстерності. Цього року в конкурсі «Учитель 

року» взяли участь 22 педагогічних працівники. (діаграма).  
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За результатами районного туру конкурсу переможцями стали у номінації 

«початкові класи» вчитель Хмелиськівської ЗОШ І-ІІ ступенів Кузняк Лілія 

Федорівна, у номінації «світова література» – Левицька Лілія Іванівна, вчитель 

Підволочиської гімназії імені І. Франка, в номінації «трудове навчання» – 

Витрикуш Володимир Іванович, вчитель Оріховецької ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Кучеравенко Оксана Петрівна, директор Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

ввійшла в п’ятірку кращих керівників ЗНЗ області.  

 Районним методичним кабінетом проводиться системна робота щодо 

ефективності використання навчальних комп’ютерних комплексів (НКК), 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний 

процес ЗНЗ району.  

В умовах інтенсивного розвитку інформаційного суспільства важливу роль 

відіграє   створення освітнього Інтернет-середовища. Усі методисти постійно 

удосконалюють навики роботи з персональним комп’ютером, створенню і 

функціонуванню Інтернет- спільноти. Створено персональний блог методиста 

РМК з дошкільної освіти Дячук Т.Є., блог вчителів інформатики (методист 

Павлів А.М.) он-лайнову спільноту заступників директорів з навчально-

виховної роботи, сайт РМК.  

Робота з обдарованими, талановитими, здібними дітьми – важливий 

напрямок діяльності районного методичного кабінету. З метою створення умов 

для підтримки обдарованої молоді, розвитку їх інтелектуального і творчого 

потенціалу було забезпечено організаційний та методичний супровід 

підготовки школярів до участі у всеукраїнських учнівських олімпіадах, 

конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт, інтерактивних конкурсах тощо.    

Аналіз якісних та кількісних показників щодо участі учнів у 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних дисциплін та конкурсі-

захисті науково-дослідницьких робіт МАН, творчих конкурсах, спортивних 

змаганнях дозволяє простежити позитивні тенденції. У І етапі у всеукраїнських 

учнівських олімпіадах взяли участь 2104 школярів, 989 – в ІІ етапі, 59 – в ІІІ 

етапі, 2 – в четвертому етапі. За результатами виступів у ІІІ етапі з базових 

навчальних дисциплін школярі району здобули 18 дипломів. (6дипломів ІІ 

ступеня, 12 дипломів ІІІ ступеня). Найбільшу кількість призових місць здобули 

учні Підволочиської гімназії імені І.Франка – 11 дипломів, 2 дипломи у 

Підволочиській ЗОШ І-ІІІ ст., по одному призеру в Новосілківській, 

Качанівській, Іванівській, Скориківській, Городницькій ЗОШ (діаграма).  
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Зубко Анна Анастасія учениця 11 класу Підволочиської гімназії імені 

Івана Франка стала призером IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

історії.  

З метою залучення учнів до науково-дослідницької роботи на базі 

Підволочиської гімназії імені Івана Франка працює відділення МАН. Магдиш 

Олеся, Червеняк Дмитро (призери ІІ етапу науково-дослідницьких робіт в секції 

«Біологія», «Фізика». Береза Уляна учениця Підволочиської гімназії імені 

І.Франка учасник ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

присвяченого Шевченківським дням.  

Команди учнів Іванівської, Токівської, Качанівської, Підволочиської ЗОШ 

І-ІІІ ст., Підволочиської гімназії імені Івана Франка ввійшли у фінал 

Всеукраїнського турніру юних інтелектуалів «Обніміться, брати мої», 

присвяченого 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка.  

У гімназії діють секції Франківського наукового братства: математики, 

природничих наук, філологічна, іноземних мов, історично-правова. Де науково-

пошуковою роботою займається більше 80 учнів.  

Щороку збільшується кількість учнів – учасників конкурсів природничо-

математичного спрямування: «Колосок» (весна – 830 учнів, осінь – 675 учнів). 

Найбільш активними учасниками є учні Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Підволочиської гімназії імені Івана Франка, Оріховецької, Остап’ївської, 

Кам’янківської, Новосілківської, Городницької ЗОШ, 67 % учнів нагороджені 

золотими сертифікатами, Бобер (88 учасників, відмінний результат – 8 учнів, 

добрий – 30), Левеня (45), Лелеченя (25), Міжнародний математичний конкурс 

«Кенгуру» (464) 

У Всеукраїнській мовно-літературній грі «Соняшник» брали участь 347 

учнів із 18 шкіл району. Відрадно те, що школярі Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Підволочиської гімназії імені Івана Франка, Магдалівської ЗОШ І-ІІІ ст. імені 

родини Голоядів, Галущинської, Городницької ЗОШ є активними учасниками 

усіх конкурсів.  

Активну та результативну участь продемонстрували школярі в обласних та 

Всеукраїнських конкурсах:  

- Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок та віртуальних 

ресурсів з еколого-натуралістичного напрямку позашкільної освіти, 

Скалатський РБШ, кер. Пашкевич Н.М., призер обласного етапу-конкурсу 

Відкритий Рейтинг якості позашкільної освіти «Золота когорта 

позашкільників» у 2013 році, Скалатський РБШ, кер. Колосовська Л.С, учасник 

Всеукраїнського етапу конкурсу; 

- конкурс-фестиваль патріотичної прози і поезії, творів образотворчого 

мистецтва «Свята Покрова» присвяченого 200- річчю від дня народження 

Т.Г. Шевченка (Добенька Соломія, Скалатський РБШ, переможець обласного 

фестивалю в номінації «Образотворче мистецтво», кер. Гуменюк Н.І.; 

- конкурс-фестиваль патріотичної прози і поезії, творів образотворчого 

мистецтва «Свята Покрова» присвяченого 200- річчю від дня народження 

Т.Г. Шевченка (зразкова театрально-драматична студія «Сузір’я», переможець 

обласного фестивалю в номінації «Театральні колективи», кер. Бабійчук О.Я.); 
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- всеукраїнська новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція» (в 

номінації «Флористика», (Пашкевич Павло, Бабій Роман, Скалатський РБШ, 

переможці обласного етапу конкурсу, кер. Пашкевич Н.М.);  

- всеукраїнський юнацький конкурс «В об’єктиві натураліста» (в номінації 

«Краща фоторобота», (Пашкевич Павло, Скалатський РБШ, переможець 

обласного етапу конкурсу, кер. Пашкевич Н.М.); 

- всеукраїнський фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я», 

(Пашкевич Павло, Скалатський РБШ, учасники обласного етапу конкурсу, кер. 

Пашкевич Н.М.); 

- всеукраїнський фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я», 

(Скалатський РБШ, учасники обласного фестивалю-конкурсу, кер. 

Пашкевич Н.М., конкурс плакатів та фоторобіт); 

- всеукраїнський конкурс «Український сувенір» (Коломийчук Вадим, 

Підволочиський РБШ, переможець Всеукраїнської виставки); 

- фестиваль-конкурс «Замість ялинки зимовий букет» (Підволочиський 

РБШ, гурток «Студія образотворчого мистецтва», кер. Шевчук М.В., гурток 

«Виготовлення сувенірів», кер. Байда О.П., лауреати обласного фестивалю-

конкурсу; 

- фестиваль-конкурс «Свята Покрова» у номінації «Художнє читання» 

(Підволочиський РБШ, Червеняк Дмитро, дипломант обласного етапу 

фестивалю, кер. Китай Н.П.), 

- всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Зоологічна галерея» 

(Підволочиський РБШ, Філіповський Богдан, гурток «Юні Ботаніки», кер. 

Каній М.А.); 

- всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Зоологічна галерея» 

(Журавель Уляна, Журавель Марія, Городницька ЗОШ І-ІІ ст. Вихованець 

гуртка станції юних техніків Кужіль Олег є призером обласних змагань з 

радіоконструювання.  

 Удосконалено мережу навчальних закладів для обдарованих дітей, 

відкриті класи з поглибленим вивченням математики (Підволочиська гімназія 

імені Івана Франка, Оріховецька ЗОШ І-ІІІ ст.), української мови (Іванівська, 

Кам’янківська, Остап’ївська, Городницька, Скалатська ЗОШ), історії 

(Новосільська ЗОШ), технологічні дисципліни (Скориківська ЗОШ І-ІІІ ст.), 

історії (Новосілківська ЗОШ), англійської мови (Підволочиська гімназія імені 

І. Франка). Загальна кількість учнів становить 132 учнів (12,7 %). Профільні 

класи: суспільно-гуманітарний (історичний), філологічний (українська 

філологія) у Підволочиській ЗОШ І-ІІІ ст., філологічний (українська філологія) 

- Скалатській ЗОШ І-ІІІ ст., філологічний (іноземна філологія), природничо-

математичний профіль (математичний, біолого-хімічний) – Підволочиській 

гімназії ім. І. Франка, різнопрофільні групи – філологічний (українська мова) – 

Староскалатській ЗОШ І-ІІІ ст. В загальному охоплено 238 учнів (34, 1 %).  

Зміна парадигми виховання від традиційної до особистісно-орієнтованої 

постійно потребує оновлення змісту, форм і методів виховної роботи. Сучасний 

виховний процес як важлива складова педагогічного процесу кожного 

навчального закладу вимагає переосмислення його сутності, нових підходів, 
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здійснення ефективного педагогічного управління. Назріла необхідність заміни 

проведення стандартних, штучно організованих заходів для школярів на 

цілеспрямоване і професійне управління виховним процесом.  

Весь виховний процес в районі спрямований на виховання активної, 

самостійної, ініціативної особистості, яка здатна жити й розвиватись у світі, що 

постійно змінюється, задоволення духовних потреб людини, свободи у виборі 

власних світоглядних позицій; формування критичної конструктивної позиції, 

вільного розвитку творчої мислячої особистості, механізмів саморегуляції, 

самовиховання.  

Виховна робота в навчально-виховних закладах направлена на реалізацію 

Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на 

період до 2014 року; Концепції національно-патріотичного виховання; 

Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року»; Указу Президента 

України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 

Україні»; обласної програми з питань профілактики правопорушень, 

рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми», програми 

правової освіти населення Тернопільської області на 2010-2014 роки, а також 

Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України», 

інших державних та регіональних програм і проектів виховного спрямування, 

удосконалення професійної майстерності, розвиток і підвищення творчого 

потенціалу класних керівників, заступників директорів з виховної роботи, 

педагогів-організаторів, педагогічних працівників позашкільних навчальних 

закладів.  

Окрім організації методичної роботи із заступниками директорів з 

виховної роботи  загальноосвітніх навчальних закладів, районний методичний 

кабінет координує роботу позашкільних установ. У районі працює чотири 

позашкільні установи, в яких діють 75 гуртків до роботи яких залучено 1476 

дітей району. На базі 11 навчальних закладів працюють гуртки. Гуртківці 

позашкільних установ брали активну участь у проведенні всеукраїнських, 

обласних масових заходах, а також у конкурсах технічної галузі, і мають вагомі 

результати.  

Спільно з психологічною службою забезпечено роботу Школи 

новопризначеного класного керівника з питань профілактики проявів насилля й 

агресії в учнівському середовищі. В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насилля» проведено 2 семінари-практикуми для виховників та керівників 

шкільних методичних об’єднань класних керівників на виконання Національної 

кампанії «Стоп насильству» на період до 2015 року», а також проведено 

тренінгові заняття в рамках державної цільової програми протидії торгівлі 

людьми на період до 2015 року.  

Велика увага надавалася виконанню заходів щодо реалізації обласної 

цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року 

Вивчено досвід керівника гуртків Скалатського будинку школярів 

Пашкевич Н.М. «Формування пізнавальної активності гуртків художньо-

естетичного та еколого-натуралістичного відділів через дослідницьку роботу», 
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проведено навчання для керівників гуртків позашкільних навчальних закладів. 

підготовлено методичний посібник «Організація роботи органів учнівського 

самоврядування в ПНЗ».  

Забезпечено науково-методичний супровід проведення масових заходів: 

- фестивалю-конкурсу патріотичної пісні, художнього читання прози та 

поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова» (понад 86 учасників),  

- фестивалю-конкурсу духовної пісні «Гімн Богу» (14 учнівських хорових 

колективи, понад 225 школярів),  

- дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри українського 

козацтва «Джура» («Сокіл»).  

З метою виявлення кращого досвіду організації виховної роботи в 

оздоровчих таборах проведено районний конкурс на кращу виховну програму 

літнього оздоровлення й відпочинку школярів серед студентської молоді 

«Виховник-2013» та на кращий виховний захід в оздоровчому таборі серед 

керівників гуртків ПНЗ «Цікаве таборування -2014». За результатами конкурсів 

розроблено методичні рекомендації щодо здійснення виховної роботи під час 

літнього оздоровлення й відпочинку дітей у 2014 році. У літній період в 

інституті працював постійно діючий консультаційний пункт з питань 

організації виховної роботи в літніх оздоровчих таборах (Гладич М.М.).  

На виконання регіональної програми правової освіти населення 

Тернопільської області на 2010-2014 роки проведено районний огляд конкурс 

на кращу систему право виховної роботи в школах району, видано посібник 

«Організація право виховної роботи в ЗНЗ та ПНЗ».  

Уже 6 років працює «Школа управлінської майстерності лідерів 

учнівського самоврядування», слухачі якої розробили волонтерські проекти 

«Діти-дітям» та екологічний проект «Наші гори – Медобори».  

У районі діють 2 молодіжних об’єднання «Молода Просвіта», яка налічує 

513 учнів ,«Львинець» – Підволочиська гімназія імені Івана Франка (48 учнів). 

Учні початкових класів грають в гру «Надзбручаночка».  

Невід’ємною частиною виховного процесу дітей, молоді та повноцінного 

життя дорослого населення нашої держави є фізична культура і спорт. Її 

основні завдання-збереження і зміцнення здоров’я, розвиток рухових 

здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості, формування ціннісних 

орієнтацій щодо здорового способу життя.  

З метою залучення учнівської до занять фізичною культурою і спортом, 

покращення роботи спортивних секцій у школах району проводились ХVІІІ 

Спортивні ігри учнівської молоді в яких прийняли участь 1876 учнів у 11 видах 

спорту.  

За підсумками обласних Спортивних ігор з видів спорту в яких прийняли 

участь переможці районних змагань 678 учнів, район посів у 2013-2014 

навчальному році 4 місце.  

Належна робота по організації спортивно-масової роботи із школярами 

проводилась у Скалатській, Кам’янківській, Качанівській, Підволочиській ЗОШ 

І-ІІІ ступенів, Підволочиській гімназії ім. І. Франка, Богданівській, Лозівській, 

Городницькій, Подільській, Мединській, Рожиській ЗОШ І-ІІ ступенів. 
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Впровадження в школи району фізкультурно-оздоровчого комплексу школярів 

України «Козацький гарт» дало можливість залучити значно більше учнів до 

занять фізичною культурою і спортом. У 2013-2014 н.р. проведено районний 

етап фестивалю «Нащадки козацької слави» участь в якому взяли 15 шкіл. 

Переможцем змагань стала команда Підволочиської гімназії імені Івана 

Франка.  

Район приймав участь у обласній військово-патріотичній грі (Сокіл 

«Джура») де посів третє місце. Заслуговує уваги на поширення досвід вчителів 

фізичної культури Кам’янківської (Лучка В.А.), Качанівської (Паньків Г.М.), 

Скалатської (Гелета З.С.), Підволочиської (Дрейко С.М., Панчук А.Є.) ЗОШ І-

ІІІ ступенів, Підволочиської гімназії ім. І. Франка (Шумський Л.Б.), 

Богданівської (Кравчук М.М.), Лозівської (Мотика С.А.), Мединської 

(МотикаВ.Я.), Рожиської (Жуковський Ф.А.) ЗОШ.  

Відділом освіти, районним методичним кабінетом налагоджено систему 

прогнозування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів.  

Відповідно до освітніх запитів населення діє розгалужена мережа 

варіативних форм дошкільної освіти: короткотривалі групи при 2 

загальноосвітніх навчальних закладах, 29 дошкільних навчальних закладів, 4 

ЗНЗ-ДНЗ, якими охоплено 1075 дітей.  

Для дітей, особливо старшого дошкільного віку, які з різних причин не 

відвідують дошкільні навчальні заклади, запроваджуються різні форми 

охоплення дошкільною освітою, які дали змогу стовідсотково охопити дітей 

п’ятирічного віку дошкільною освітою.  

Запроваджено електронну реєстрацію дітей у дошкільні заклади. Однак 

резерви у сфері інформаційно-методичних послуг залишаються не 

використаними: лише 7 дошкільних закладів мають комп’ютери, з них 2 

підключені до мережі Інтернет.  

Методична робота з педагогами дошкільних навчальних закладів була 

спрямована на забезпечення надання адресної методичної допомоги 

педагогічним працівникам ДНЗ, ознайомлення педпрацівників району із 

сучасними інноваційними технологіями в дошкільній освіті, змістом та ідеєю 

перспективного педагогічного досвіду, підтримку впровадження педагогічних 

інновацій у діяльність дошкільних навчальних закладів, зокрема проектної 

технології, спадщини В.О. Сухомлинського, елементів програми «Крок за 

кроком», технології фізичного виховання «Театр фізичного розвитку та 

оздоровлення дітей» за М. Єфименко, концепції Карла Орфа, блочно-

тематичного планування навчально-виховної роботи. У районі існує чітка 

структура методичної роботи з педагогічними кадрами дошкільних навчальних 

закладів.  

Протягом року забезпечено роботу методичного об’єднання завідувачів, 

вихователів ДНЗ, професійних мікрогруп «Блочно-тематичний принцип 

планування навчально-виховної роботи з дітьми молодшого та середнього 

дошкільного віку» (керівник Дудар Г.І. – вихователь-методист Підволочиського 

ДНЗ) та «Планування освітньо-виховної роботи з дітьми старшого дошкільного 
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віку за тематичним принципом відповідно вимог програми «Впевнений старт» 

(керівник Галоха Б.Б. – вихователь Підволочиського ДНЗ).  

 У 2013 -2014 навчальному році ДНЗ району навчально-виховний процес 

організовували відповідно програми розвитку дітей старшого дошкільного віку 

«Впевнений старт» та програми «Українське дошкілля»  зосередивши свою 

роботу на вирішення завдань створення організаційно-педагогічних умов для 

повноцінної та змістовної життєдіяльності дітей, організації розвивального 

простору, розвитку нахилів, інтересів дітей з врахуванням індивідуальних, 

психологічних та фізичних особливостей.  

З метою забезпечення особистісного зростання кожної дитини, розвитку її 

задатків, нахилів, здібностей дошкільні навчальні заклади працюють за певним 

пріоритетним напрямом: художньо-естетичним, фізкультурно-оздоровчим, 

гуманітарним та інше.  

Особливої уваги заслуговує досвід роботи педагогічних колективів 

опорних ДНЗ: 

- Кам’янківського ДНЗ по впровадженню в практику творчої спадщини 

В.О. Сухомлинського,  

- Підволочиського ДНЗ з проблеми «Розвиток художньо-естетичних та 

музичних здібностей дітей дошкільного віку та залучення батьків до художньо-

творчого розвитку дітей в умовах сім’ї та ДНЗ».  

В рамках відзначення 200-річного ювілею Кобзаря районним методичним 

кабінетом узагальнено матеріали «Великому Кобзареві присвячується!» з 

досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів 

Підволочиського району з підготовки та відзначення 200-річчя дня народження 

Тараса Шевченка.  

Хорошим стимулом у роботі по створенню належних умов для здобуття 

якісної дошкільної освіти є участь у конкурсах різних рівнів.  

 З 10 листопада 2013 р. по 31 січня 2014 р. в дошкільних навчальних 

закладах проходив районний етап Всеукраїнського фестивалю дитячого 

театрального мистецтва за участю дітей різних вікових категорій, їх батьків, 

педагогічних працівників.  

У районному етапі фестивалю взяло участь 12 дошкільних навчальних 

закладів. Члени журі відмітили якісно підготовлені матеріали Підволочиського 

ДНЗ, змістовно розкриті ефективні форми і методи організації театралізованої 

діяльності Новосілківського, Кам’янківського ДНЗ. Дипломом 3 ступеня за 

участь в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю нагороджений 

Підволочиський ДНЗ.  

Позитивний досвід урізноманітнення форм взаємодії з батьками 

напрацьований в Підволочиському ДНЗ. Круглі столи, Дні відкритих дверей, 

тренінги, вечори запитань, що стимулюють активну участь батьків у 

розв’язанні спільних з дошкільним закладом завдань.  

Психологічна служба освіти Підволочиського району нараховує 21 

фахівець: 13 практичних психологів, з них – 11 практичних психологів в ЗОШ, 

2 – практичні психологи в ДНЗ; 8 соціальних педагогів, них 6 – соціальних 

педагогів в ЗОШ, 2 – соціальні педагоги в ДНЗ.  
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У 2013-2014 н. р. практичні психологи та соціальні педагоги працювали 

над реалізацією районної науково-методичної проблеми «Психологічний 

супровід розвитку обдарованості учня під час навчально-виховного процесу. 

Формування позитивної мотивації до самовдосконалення», яку реалізували 

через виконання наступних завдань: 

- сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів на 

кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до 

виховання і саморозвитку; 

- забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-

виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення; 

- профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному 

розвитку вихованців, учнів; 

- підвищення психологічної культури усіх учасників навчально-виховного 

процесу: учнів, педагогів, батьків.  

Важливим напрямом роботи фахівців психологічної служби є проведення 

діагностичної та корекційно-розвивальної роботи.  

Протягом 2013 -2014 року індивідуальною діагностикою охоплено 10,4% 

учнів, груповою діагностикою – 89% учнів.  

Робота працівників психологічної служби направлена на підвищення 

психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяння 

саморозвиткові, самореалізації особистості учня. 

 У той же час є низка проблем, невирішених питань діяльності 

методичного кабінету, методичних служб навчальних закладів району, а саме: 

  покращення діяльності навчальних закладів щодо апробації новітніх 

освітніх технологій навчально-виховного процесу; 

  підвищення якості проведення моніторингу з питань викладання 

навчальних дисциплін; 

  необхідність постійного підвищення рівня досягнень учнів на олімпіадах, 

конкурсах на обласному та Всеукраїнському рівні; 

    покращення експериментально-дослідницької діяльності в  навчальних 

закладах району; 

  покращення активізації роботи вчителів щодо впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій,роботи у віртуальному середовищі, 

  підвищення результативності участі педагогів у конкурсах «Вчитель 

року» на обласному та Всеукраїнському рівні нових освітніх технологій і 

систем.  

У цілому аналіз підсумків організації методичної роботи в 2013-2014 н. р. 

свідчить, що методичний кабінет, методичні служби навчальних закладів в 

процесі своєї діяльності реалізували завдання, які були поставлені на початку 

навчального року, в справі підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників.  

Методична служба покликана йти попереду в обґрунтуванні і виборі 

шляхів оновлення знань і педагогічного мислення, у прискоренні і нарощенні 
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духовного потенціалу вчителів, у збагаченні їх досвідом і технологією 

сучасного виховання і навчання.  

 

 Основні завдання на 2014-2015 н. р.  
1. Науковий, організаційно-методичне супроводження та реалізація 

основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року, постанов уряду та Верховної Ради України, доктрин, концепцій, 

законодавчих актів, державних та регіональних програм, нормативно-правових 

документів з питань освіти, європейської інтеграції та євроатлантичної 

взаємодії.  

2. Реалізація Програми діяльності методичної служби «Науково-методичні 

основи модернізації неперервної освіти керівних та педагогічних кадрів на 

засадах особистісно-орієнтованого освітнього середовища» та Програми 

розвитку Тернопільського ОКІППО на 2013-2017 роки.  

3. Розпочати роботу над реалізацією науково-методичної проблеми: 

«Підвищення якості освіти засобами науково-методичного супроводу в процесі 

повного розкриття природного потенціалу дітей, учнів, педагогів на засадах 

моніторингу і принципу пріоритетності людини в умовах інформаційного 

освітнього середовища. Національно-патріотичне виховання учнів на засадах 

полікультурних, історичних цінностей, традицій і звичаїв народу в умовах 

європейської інтеграції».  

4. Науково-методичний супровід впровадження інноваційних моделей 

організації навчально-виховного процесу, спрямованих на підвищення якості 

освіти, розвиток дошкільної та початкової ланки відповідно до Базового 

компонента дошкільної освіти, Державної цільової соціальної програми 

розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Державних стандартів 

загальної середньої освіти, Цільової соціальної програми розвитку 

позашкільної освіти на період до 2014 року.  

5. Науково-методичний супровід та ресурсне забезпечення організації 

профільного навчання, діяльності освітніх округів.  

6. Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу і 

методичної роботи в цілому, сприяння розвитку соціально-психологічної 

служби системи освіти району.  

7. Науково-методичне забезпечення впровадження інклюзивного навчання 

в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року.  

8. Організація та методичний супровід моніторингу якості освіти.  

9. Проведення методичних заходів, спрямованих на підвищення 

педагогічної майстерності педагогів, вивчення, узагальнення і поширення 

перспективного педагогічного досвіду.  

10. Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 

навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, цільових 

програм та проектів «Відкритий світ», «Щоденник. ua », «Вчителі в он-лайні», 

готовність вчителів ПК до впровадження предмета «Інформатика» в навчально-

виховний процес, кадрового і навчально-методичного забезпечення, діяльності 

педагогічних працівників, рівня навчальних досягнень школярів. 
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Організаційно-методичне забезпечення проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів.  

11. Розширення мережі, науковий, організаційно-методичний та 

психолого-педагогічний супровід дослідно-експериментальної та інноваційної 

діяльності.  

12. Організація апробації та моніторингових досліджень навчальної 

літератури, програмного забезпечення. Залучення творчих педагогів до 

науково-дослідної діяльності. Забезпечення інформаційно-методичної та 

видавничої діяльності з актуальних проблем системи освіти та на замовлення 

педагогічних працівників.  

13. Продовжити роботу над створенням інформаційно-освітнього 

середовища.  

14. Вивчення і поширення перспективного педагогічного досвіду. 

Організація та проведення конкурсів професійної майстерності педагогів.  

15. Сприяння розвитку соціально-психологічної служби освіти району 

відповідно до Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку 

психологічної служби на період до 2017 року.  

16. Науково-методичний та інформаційний супровід реалізації програм і 

проектів з питань здійснення виховної роботи у загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах.  

17. Забезпечення участі регіональної системи освіти та окремих 

навчальних закладів у міжнародних проектах.  

18. Здійснення консультування щодо організації динамічного та 

раціонального користування інформаційними технологіями.  
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ІІ. Організаційно-методична робота  
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

1.  

Підготувати інструктивно-методичні 

матеріали до проведення серпневої колегії 

педагогічних працівників, початку нового 

навчального року, особливостей 

організації навчально-виховного процесу у 

ДНЗ, 3-му, 6-му класах, удосконалення 

системи виховної роботи, особливостей 

організації навчально-виховного процесу у 

ЗНЗ району. 

До 20. 08 
Сакевич Г.Р. 

методисти 

Інформаційно-

методичні 

вісники 

2.  

Провести секційне засідання керівників 

навчально-виховних закладів, заступників 

директорів з навчально-виховної роботи, 

вчителів-предметників з питань організації 

навчально-виховного процесу в 2014-2015 

н. р.  

20-26. 08 методисти Рекомендації 

3.  

Провести інструктивно-методичні 

семінари з класними керівниками, 

заступниками директорів шкіл з виховної 

роботи, педагогами-організаторами щодо 

проведення першого уроку, планування 

виховної роботи на навчальний рік.  

До 28. 08 Гладич М.М.  Рекомендації 

4.  

Проаналізувати наявну мережу 

профільних класів, класів з поглибленим 

вивченням окремих дисциплін, 

підготувати пропозиції щодо її розвитку і 

реформування. 

До 01. 10 
Сакевич Г.Р. 

методисти 

Аналітичні 

матеріали 

5.  
Проаналізувати варіативну складову 

навчальних планів ЗОШ району. 
До 01. 10 

Сакевич Г.Р. 

методисти 

Аналітичні 

матеріали 

6.  
Підготувати план роботи РМК на 

2014/2015 навчальний рік. 
До 01. 10 

Сакевич Г.Р. 

методисти  
план 

7.  

Підготувати проект наказу: «Про 

структуру та організацію науково-

методичної роботи з педагогічними 

кадрами в 2014-2015 навчальному році».  

До 05. 09 Сакевич Г.Р.  Проект наказу 

8.  

Провести інструктивно-методичну 

нараду з методистами РМК з питань 

організації роботи методичного кабінету в 

2014-2015 н. р.  

До 15. 08 Сакевич Г.Р.  Рекомендації 

9.  

Організувати консультаційні методичні 

дні для педагогічних працівників в РМК у 

відповідності до наказу.  

Згідно 

графіка 
Сакевич Г.Р. графік 

10.  
Спланувати роботу методичних 

структур. 
До 20. 09 

Сакевич Г.Р. 

методисти 
Плани роботи 

11.  
Поновити списки резерву керівних 

кадрів, керівників шкіл, працівників РМК.  
До 10. 09 Білан Н.Я.  Списки 
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12.  

Провести групові та індивідуальні 

консультації для заступників директорів з 

навчально-виховної роботи з питань: 

 ведення шкільної документації,  

 планування роботи школи,  

 дотримання трудового розпорядку в 

школах,  

 організація внутрішкільної методичної  

 роботи тощо 

 навчально-методичне забезпечення 

предметів 3-х, 6-х класів. 

Протягом 

09-10 

Сакевич Г.Р. 

методисти 
Рекомендації 

13.  
Проаналізувати навчальні плани ЗОШ 

району. 
До 01. 09 

Сакевич Г.Р. 

методисти 

Погодження 

планів 

14.  

Забезпечити консультування вчителів-

предметників, керівників ЗНЗ щодо 

вивчення шкільних дисциплін у новому 

навчальному році.  

Протягом 

місяця 

Сакевич Г.Р. 

методисти 

Графік 

консультацій 

15.  
Проводити дні методиста в школах 

району (за окремим графіком).  

Протягом 

року 

Сакевич Г.Р. 

методисти 
 Графік 

16.  
Організувати відзначення Дня 

працівника освіти. 
04. 10 

Сакевич Г.Р. 

методисти 

Сценарій 

проведення 

17.  

Організувати експертизу та оцінку 

методичних комплексів: 

- вивчення ППД кращих 

педагогічних працівників району; 

- атестація учителів, які претендують 

на присвоєння педагогічних звань,  

- апробація пробних та 

експериментальних підручників і 

програмних засобів навчання; 

- експертиза програм елективних курсів. 

Протягом 

року 

Сакевич Г.Р. 

методисти 

Каталог ППД 

Експертні 

висновки 

 

Аналітичні 

довідки 

18.  

Підготувати звіт про роботу 

райметодкабінету у 2014-2015 

навчальному році. 

До 20. 07.  
Сакевич Г.Р. 

методисти 
Звіт 

19.  

Забезпечити координацію діяльності 

райметодкабінету з громадськими та 

молодіжними організаціями мистецько-

просвітницького спрямування, діяльність 

яких спрямована на вирішення завдань 

виховання дітей та учнівської молоді.  

Протягом 

року 
Гладич М.М.  Консультації 

20.  

Підготувати інформацію про кількість 

учнів, охоплених навчанням основ 

християнської етики 

До 01. 10 Петрунів Г.Г. Списки 

21.  
Підготувати списки керівників ЗНЗ, 

учителів з кожної навчальної дисципліни.  
До 10. 10 

Сакевич Г.Р. 

методисти 
Списки 

22.  

Створити та поповнити бази 

інформаційних банків для аналізу та 

оперативного керівництва методичною 

роботою 

- Педагогічних працівників за профілями 

 

 
   Білан Н.Я.  Банки даних 
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- Використання ІКТ у навчально-

виховному процесі 
Протягом 

року 
Павлів А.М.  

- Профільне навчання  Козачук Л.М.  

- Перспективні виховні системи 

загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах 

Протягом 

року 
Гладич М.М.  

- Поглиблене вивчення навчальних 

предметів, освітня карта 

- Публікації педагогічних працівників 

району у періодичних фахових виданнях 

- Обдаровані діти (списки) 

- районного реєстру вивчення передового 

педагогічного досвіду в районі 

- Опорних шкіл району 

- Матеріально-технічна база ДНЗ 

- Кадрового забезпечення психологічної 

служби 

- Мережу груп продовженого дня 

- Створення бази про учасників та 

переможців районного туру 

Всеукраїнського конкурсу «Вчитель 

року».  

Протягом 

року 

 

Сакевич Г.Р. 

методисти  

 

 

  

 Дячук Т.Є.  

 

Петрунів Г.Г.  

 

методисти 

23.  

Проаналізувати діяльність практичних 

психологів шкіл району. Підготувати звіт 

в обласний центр практичної психології та 

соціальної роботи.  

29. 12 

29. 05 
Дячук Т.Є.  

Аналітична 

довідка, звіт 

24.  
Підготовка проекту наказу про атестацію 

педпрацівників.  
жовтень Білан Н.Я.  Проект наказу 

25.  

Подання в департамент освіти і науки 

зведеного звіту про чисельність і склад 

педпрацівників.  

жовтень Білан Н.Я.  Звіт 

26.  
Скласти аналіз педкадрів. Аналіз списків 

педпрацівників ЗНЗ.  
жовтень Білан Н.Я.  Списки 

27.  

Підготовка та подання в управління 

освіти звіту про чисельність окремих 

категорій педпрацівників району. 

січень Білан Н.Я.  Звіт 

28.  
Підготовка проекту наказу про підсумки 

атестації педпрацівників району. 
травень Білан Н.Я.  Проект наказу 

29.  
Поновити базу даних про матеріально-

технічну базу ДНЗ. 
вересень Дячук Т.Є.  Плани роботи 

30.  Поновити інформацію про мережу ДНЗ.  
до 15. 10.  

15. 01 
 Дячук Т.Є.  Інформація 

31.  
Узагальнити інформацію ДНЗ про облік 

дітей дошкільного віку.  
до 30. 09.  Дячук Т.Є.  Інформація 

32.  

Забезпечити проведення експертизи 

діагностичного і корекційного 

інструментарію практичних психологів.  

Протягом 

року 
Дячук Т.Є.  Інформація 

33.  
Підготувати та проаналізувати виконання 

державних та регіональних цільових 
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програм (проектів, планів дій): 

 Роботи з обдарованими дітьми; 

 Впровадження авторської 

системи виховної роботи В.О. Киричука 

  Підвищення якості шкільної 

природничо-математично освіти 

  Основні орієнтири виховання 

учнів 1-11 класів ЗНЗ України; 

  Програм, спрямованих на 

розвиток здоров’язберігаючих 

компетенцій 

 Цільова соціальна програма 

розвитку позашкільної освіти на період до 

2014 року 

 Впровадження профільного 

навчання. Поглиблене вивчення 

навчальних предметів:освітня карта 

 Комп’ютеризація та 

інформатизація навчально-виховного 

процесу 

 Проект «Відкритий світ» 

 Освіта для сталого розвитку в дії 

 План заходів щодо розвитку 

психологічної служби на період до 2017 

року 

 Поліпшення якості художньо-

естетичної освіти 

 Програма правової освіти  

населення області на 2010-2014 роки 

 Програма «Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини» на період до 2016 року 

 Державний стандарт початкової 

загальної освіти 

 Навчальна майстерня. 

 

 

Сакевич Г.Р.  

 

 

Козачук Л.М.  

 

Гладич М.М.  

 

Сеник В.С.  

  

Гладич М.М.  

  

    

  

 

Козачук Л.М.  

 

 

Павлів А.М.  

  

Монартович І.І.  

 

Дячук Т.Є.  

 

Петрунів Г.Г. 

 

Монартович І.І.  

 

 

Гладич М.М.  

 

Сакевич Г.Р. 

 

Сеник В.С.  

 

   

34.  

Проаналізувати розклади уроків, 

факультативів, режими ГПД на І семестр 

2014 року.  

До 25. 09 
Сакевич Г.Р. 

методисти 

Розклади 

уроків 

35.  

Проаналізувати розклади уроків, 

факультативів, режими ГПД на ІІ семестр 

2015 року. 

До 15. 01 
Сакевич Г.Р. 

методисти 

Розклади 

уроків 

36.  

Поповнити та удосконалити змістове 

наповнення мережі ПідволВікі, сайту 

РМК. 

Протягом 

року 

Павлів А.М. 

методисти 

 

37.  

Науково-методичний супровід 

професійної діяльності педагогів у між 

курсовий період.  

Протягом 

року 

Сакевич Г.Р. 

методисти 

 

38. П 

Підготувати інструктивно-методичні 

матеріали для керівників ЗНЗ району з 

питання профільного навчання та 

До 21. 08 

 

Козачук Л.М.  

Інформаційні 

матеріали 
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допрофільної підготовки учнів. 

39.  

 Продовжити роботу над створенням 

сайтів загальноосвітніх навчальних 

закладів 

До 01. 11 

Павлів А.М.  

керівники 

навчальних 

закладів  

 

 

 

 

40.  
Розпочати роботу над створенням блогів 

педагогічних працівників району 

Протягом 

року 

Павлів А.М.  

керівники 

навчальних 

закладів 

 

41.  

Інструктивно-методична нарада з 

організації І, ІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, творчих учнівських 

конкурсів, змагань 

жовтень 

 

Сакевич Г.Р.  

методисти 

 

42.  

Узагальнення аналітичних звітів про 

зміст науково-методичної роботи та рівень 

її організації в закладах освіти району 

червень 

 

Сакевич Г.Р.  

 

Довідка 

43.  

Надання консультацій головам та 

секретарям шкільних атестаційних комісій 

щодо проведення атестації педагогічних 

працівників у ЗНЗ 

Протягом 

року 
Білан Н.Я. 

 

44.  

Надання консультацій ЗДНВР щодо 

складання розкладу навчальних занять, 

правильності ведення записів у класних 

журналах 

Протягом 

року 

 

Сакевич Г.Р.  
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ІІІ. Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників 

 
№ 

п/п 
Зміст роботи 

Навчальн

ий заклад 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

1.  

Зібрати і проаналізувати 

замовлення ЗНЗ на курсову 

підготовку у 2015 році. Подати 

узагальнене замовлення в 

ОКІППО.  

 До 10. 10 Мокрій Ю.М. 

Списки 

вчителів, 

Замовлення, 

графік 

2.  

Забезпечити проходження 

курсової підготовки педагогічними 

працівниками. 

 
 Протягом 

року 

Мокрій Ю.М.  

методисти 
План 

3.  
Спланувати роботу районних 

методичних структур. 

 
До 20. 09  

Сакевич Г.Р. 

методисти 
Плани роботи 

4.  

Організувати надання допомоги 

керівникам ЗНЗ в організації 

вивчення стану викладання 

навчальних дисциплін та рівня 

навчальних досягнень школярів. 

 

 До 01. 09 
Сакевич Г.Р. 

методисти 

Інформаційні 

матеріали 

5.  

Організувати і провести зустріч 

працівників методичного кабінету 

з молодими вчителями з питань 

планування роботи, критеріїв 

оцінювання, ведення ділової 

документації.  

 

Вересень  Методисти 

Навчально-

методичні 

матеріали 

6.  

Підготувати проект наказу «Про 

підвищення кваліфікації керівних і 

педагогічних кадрів навчально-

виховних закладів у 2015 році». 

 

До 25. 01  Мокрій Ю.М.  Проект наказу 

7.  

Продовжити роботу 

консультаційного пункту навчання 

вчителів з питання викладання 

предметів 3, 6 клас на базі 

районного методичного кабінету. 

 

Протягом 

року 
Методисти 

 

План 

Аналітичні 

матеріали 

8.  

Організувати і провести заняття 

семінару резерву керівників шкіл 

району. 

 
Протягом 

року 
Білан Н.Я.  План 

9.  

Навчально-методичне 

консультування педагогів на базі 

РМК.  

 
За 

потребою 
Методисти Рекомендації 

10.  

Інформаційно-методичний, 

консультаційний супровід участі 

педагогів закладів освіти у 

фахових конкурсах. 

 

 Методисти 

 

 

11.  

Провести засідання круглого 

столу з проблеми реалізації 

науково-методичної проблеми 

«Підвищення якості освіти 

засобами науково-методичного 

супроводу в процесі розкриття 

природного потенціалу дітей, 

РМК Травень 

Сакевич Г.Р. 

методисти, 

керівники ЗНЗ 

План 

Інформаційні 

матеріали 
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учнів, педагогів на засадах 

моніторингу і принципу 

пріоритетності людини в умовах 

інформаційного освітнього 

середовища».  

12.  

Консультаційна допомога щодо 

реалізації закладами освіти 

науково-методичних тем 

(проблем). 

 

За 

потребою 
Методисти 

 

Методичні 

рекомендації 

13.  

Організувати і провести 

засідання круглого столу з питань 

впровадження Державного 

стандарту початкової, базової та 

повної загальної середньої освіти. 

 

 

 РМК  Березень 

Сакевич Г.Р.  

 методисти,  

керівники,  

вчителі 

План 

Інформаційні 

матеріали 

14.  

Консультаційна допомога щодо 

реалізації закладами освіти 

науково-методичних тем 

(проблем). 

 

РМК За 

потребою 
Методисти 

 

 Рекомендації 

 

15.  

Інформаційно-методичний, 

консультаційний супровід участі 

педагогів закладів освіти у 

фахових конкурсах. 

 

РМК За 

потребою 
Методисти 

  

Рекомендації 

 

16.  

Вивчення потреб і надання 

практичної допомоги в період 

підготовки до атестації та 

комплексного вивчення діяльності 

закладів. 

РМК 
За 

потребою 
Методисти 

 

 

Рекомендації 

17.  

Інформаційно-методичний 

супровід навчальних закладів і 

педагогічних працівників щодо 

організації роботи з обдарованими 

дітьми. 

 

РМК 
За 

потребою 
Методисти Рекомендації 

18.  
Навчально-методичне 

консультування методистів РМК. 
РМК 

Протягом 

року 
Сакевич Г.Р.  

 

 

Організувати і провести семінари-практикуми: 

практичні психологи і 

соціальні педагоги  

 

 

 

 

 

 
 

 Сучасні інноваційно-освітні 

технології в роботі психологічної 

служби. 

 Колодіївська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

 (РМК) 

І 

семестр 
 Дячук Т.Є.  

Методичні 

рекомендації 

 Адаптація учнів 5 класів до 

нових умов навчання. 

Качанівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

ІІ 

семестр 
 Дячук Т.Є.   

 
 вчителі української мови та 

літератури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Розвиток творчих здібностей 

школярів на уроках української 

літератури». 

Кам’янківська 

ЗОШ І-ІІІ ст.   

І 

семестр 
Капелусь Г.І.  

Методичні 

рекомендації 

 «Використання комп’ютерних 

технологій на уроках української 

мови». 

Скориківська  

ЗОШ І-ІІІ ст.  

ІІ 

семестр 

 

Капелусь Г.І.  
Методичні 

рекомендації 
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 вчителі художньої культури     

 

 «Виховання культурно-

світоглядних компетенцій на 

уроках художньої культури».  

Клебанівський 

НВК ЗНЗ І-ІІ ст.-

ДНЗ  

ІІ 

семестр 
Петрунів Г.Г.   

 вчителі хімії та біології     

 

 «Удосконалення процесу 

викладання предметів природничо-

математичного циклу на основі 

впровадження сучасних 

технологій». 

Супранівська  

ЗОШ І-ІІ ст. 

(РМК)  

І 

семестр 
Козачук Л.М.  

Методичні 

рекомендації 

 вчителі хімії     

 

 «Підвищення якості знань учнів 

з хімії через впровадження 

інноваційних технологій та 

створення сприятливого 

інформаційно-освітнього 

середовища». 

Староскалатська 

 ЗОШ І-ІІІ ст.  

ІІ 

семестр 
Козачук Л.М.  

 вчителі біології     

 

 «Формування життєвих 

компенцій учнів на уроках біології 

через диференційований підхід до 

її вивчення». 

 Колодіївська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

І 

семестр 
Козачук Л.М. 

Методичні 

рекомендації 

 вчителі основ здоров’я     

 

 «Роль превентивного навчання 

на уроках основ здоров я для 

формування здорового способу 

життя учнів».  

 Жеребківська 

ЗОШ І-ІІ ст.  

І 

семестр 
Сеник В.С.   

 

«Використання інформаційно-

комунікаційних технологій на 

уроках основ здоров’я».   

 Остапївська  

ЗОШ І-ІІІ ст.  

ІІ 

семестр 
Сеник В.С.  

Методичні 

рекомендації 

 
заступники директорів з 

виховної роботи та педагогів-

організаторів 

    

 

 «Національно-патріотичне 

виховання в умовах 

державотворення».  

 Підволочиська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

(РМК) 

І 

семестр 
Гладич М.М.  

 

«Формування в учнів життєво 

важливих цінностей на засадах 

християнських традицій». 

Качанівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

ІІ 

семестр 
Гладич М.М.  

 
 вчителів художньо-

естетичного циклу 
    

 

 «Розвиток комунікативної 

компетентності учнів як засобу 

формування творчої особистості, 

здатної до саморозвитку та 

самовдосконалення». 

 Підволочиська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

І 

семестр 
 Петрунів Г.Г.   
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 «Вивчення фольклорної 

спадщини українського народу в 

процесі викладання 

образотворчого мистецтва». 

Кам’янківська 

ЗОШ І-ІІІ ст.   

ІІ 

семестр 
Петрунів Г.Г.   

 вчителі фізики та астрономії     

 

 «Формування фізичних 

компетентностей учнів при» 

розв’язуванні задач.  

 Новосілківська 

ЗОШ І-ІІ ст.  

І 

семестр 
Гладич М.М.  

 «Забезпечення якісного 

переходу на новий зміст фізичної 

освіти через впровадження 

проектних технологій». 

 Оріховецька 

 ЗОШ І-ІІІ ст.  

  

ІІ 

семестр 
Гладич М.М. 

Методичні 

рекомендації 

 вчителі світової літератури     

 

 «Розвиток комунікативних 

здібностей на уроках світової 

літератури з використанням 

світової літератури». 

 Кривенська 

ЗОШ І-ІІ ст.  

І 

семестр 
 Капелусь Г.І.   

«Використання критичного 

мислення у процесі вивчення 

художніх творів».  

 Лисичинська 

ЗОШ І-ІІ ст.  

ІІ 

семестр 
Капелусь Г.І.  

 
 вихователі груп продовженого 

дня 
    

 

«Співпраця вихователя ГПД і 

вчителя початкових класів в 

організації ГПД». 

Обласний 

семінар  

І 

семестр 
Петрунів Г.Г.  

Методичні 

рекомендації 

«Розвиток пізнавальної 

активності учнів шляхом 

впровадження інноваційних 

технологій в режимі роботи ГПД».  

Жеребківська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

 

ІІ 

семестр 
Петрунів Г.Г.  

 
 вчителі основ християнської 

етики 
    

 

 «Робота учителя основ 

християнської етики у вихованні 

школярів загальнохристиянських 

цінностей і моралі». 

Лозівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

І 

семестр 
Петрунів Г.Г.  

Методичні 

рекомендації 

 

«Шляхи застосування 

інтегрованого підходу при 

вивченні основ християнської 

етики». 

Мединська 

 ЗОШ І-ІІ ст.  

ІІ 

семестр 
Петрунів Г.Г.  

 вчителі трудового навчання     

 

 «Формула педагогічної 

компетентності сучасного вчителя 

трудового навчання». 

Полупанівська 

ЗОШ І-ІІ ст.  

І 

семестр 

 

Сеник В.С.  

«Методика формування творчих 

умінь учнів при вивченні модулю 

«Технологія української народної 

вишивки» з використанням ІКТ». 

 Подільський 

НВК ЗНЗ І-ІІ ст.-

ДНЗ  

ІІ 

семестр 
Сеник В.С. 

Методичні 

рекомендації 
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 вчителі географії     

 

«Використання інформаційно-

освітнього середовища на уроках 

географії».  

 Новосільська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

І 

семестр 
Монартович І.І. 

Методичні 

рекомендації 

«Використання нестандартних 

методів навчання на уроках 

географії».  

 Магдалівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

імені родини 

Голоядів 

ІІ 

семестр 
Монартович І.І.  

 вчителі історії 
 

 

 

«Формування життєвої 

компетентності та розвиток 

патріотизму засобами шкільної 

суспільствознавчої освіти». 

 Іванівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

І 

семестр 
Монартович І.І.   

«Забезпечення творчої 

самореалізації дитини в 

інформаційно-комунікаційному 

просторі». 

 Підволочиська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

ІІ 

семестр 
Монартович І.І.  

Методичні 

рекомендації 

  вчителі іноземних мов     

 

«Удосконалення мовної та 

соціокультурної компетенції учнів 

на уроках іноземної мови шляхом 

використання місцевого 

матеріалу». 

 Хмелиськівська 

ЗОШ І-ІІ ст.  

І 

семестр 
Трач Г.І.   

«Особливості використання 

нетрадиційних форм навчання та 

педагогічних технологій під час 

вивчення іноземної мови». 

Богданівська 

ЗОШ І-ІІ ст.  

І 

семестр 
Трач Г.І.  

Методичні 

рекомендації 

 «Мотивація як складова частина 

комунікативного підходу навчання 

іноземної мови». 

Галущинська 

ЗОШ І-ІІ ст.  

ІІ 

семестр 
Трач Г.І.  

Методичні 

рекомендації 

 
«Професійна компетентність 

вчителя іноземної мови». 

Супранівська 

ЗОШ І-ІІ ст.  

ІІ 

семестр 
Трач Г.І.   

 вчителі фізичної культури     

 

 «Вивчення модулю «волейбол» 

в 6-х класах». 

 Кошляківська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

І 

семестр 
Липка І.М.  

Методичні 

рекомендації 

«Впровадження модулю 

«туризм» у малокомплектних 

школах району». 

 Магдалівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

імені родини 

Голоядів 

 

ІІ 

семестр 

 

Липка І.М.  
 

 викладачі «Захисту Вітчизни»     

 

«Військово-патріотичне 

виховання на уроках «Захисту 

Вітчизни». 

Токівська  

ЗОШ І-ІІІ ст.  

І 

семестр 
Липка І.М.  

Методичні 

рекомендації 

 «Цивільний захист в 

навчальному закладі». 

Кошляківська 

ЗОШ І-ІІІ ст  

ІІ 

семестр 
Липка І.М.   

 вчителі інформатики     

 

 «Впровадження нових 

інформаційних технологій для 

організації дистанційного навчання 

вчителів та учнів». 

Оріховецька 

ЗОШ І-ІІІ ст.   

І 

семестр 
 Павлів А.М.   
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відповідальні за проведення 

моніторингових досліджень в 

ЗНЗ району 

    

  

«Моніторинговий підхід до 

вивчення стану викладання 

навчальних дисциплін 

природничо-математичного 

циклу». 

Староскалатська  

ЗОШ І-ІІІ ст.  

І 

семестр 
Павлів А.М.  

Методичні 

рекомендації 

 вчителі початкових класів     

 

 «Формування художньо-

естетичної компетентності 

молодших школярів засобами 

мистецтва». 

 Магдалівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

імені родини 

Голоядів 

І 

семестр 
Сакевич Г.Р 

Методичні 

рекомендації 

 «Поєднання індивідуального 

підходу до навчання з різними 

формами роботи через інтерактивні 

методи навчання під час 

викладання інформатики в 3-х та 6-

х класах».  

Новосільська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

ІІ 

семестр 

 Сакевич Г.Р.  

Павлів А.М.  
 

 
керівники навчальних 

закладів 
    

 

 «Шляхи оновлення 

управлінської діяльності керівника 

навчального закладу».  

Токівська ЗОШ 

І-ІІІ ст.   

І 

семестр 

Сакевич Г.Р.  

Павлів А.М.  
 

 «Управлінська компетентність 

основа керівника сучасного 

закладу». 

 Колодіївська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

ІІ 

семестр 

Сакевич Г.Р.  

Павлів А.М.  
 

 
заступники керівників з 

навчально-виховної роботи 
    

 

«Аналітична діяльність 

заступника директора. Аналіз 

уроку». 

 Остап’ївська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

І 

семестр 

Сакевич Г.Р.  

Павлів А.М.  
 

 «Модернізація внутрішнього 

контролю в загальноосвітньому 

навчальному закладі як фактор 

підвищення якості освіти». 

 Іванівська ЗОШ 

І-ІІІ ст.  

ІІ 

семестр 

Сакевич Г.Р.  

Павлів А.М. 
 

  завідувачі ДНЗ     

 

«Створення музейного 

освітнього простору в 

дошкільному навчальному 

закладі». 

 

Полупанівський

ДНЗ  

І 

семестр 
 Дячук Т.Є.   

«Моніторинг як сучасний засіб 

управління якістю освіти в ДНЗ». 
 Токівський ДНЗ 

ІІ 

семестр 
 Дячук Т.Є.   

 вихователі ДНЗ     

 

«Технологія побудови 

освітнього процесу за допомогою 

методичного конструктора». 

 Зарубинецький 

 ДНЗ 

І 

семестр 
 Дячук Т.Є.   

 «Диференційований підхід в 

креативному розвитку 

особистості». 

Підволочиський 

ДНЗ 

ІІ 

семестр 

 Дячук Т.Є. 

.  
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відповідальні за туристсько-

краєзнавчу роботу 
    

 

«Організація краєзнавчо-пошук 

нових заходів з учнівською 

молоддю». 

Підволочиський 

РБШ 

ІІ 

семестр 
Мокрій Ю.М.   

 вчителі математики     

 

«Використання інформаційно-

комунікаційних технологій на 

уроках математики». 

 Скориківська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

І 

семестр 
Білан Н.Я.  

Методичні 

рекомендації 

 «Використання технологій 

продуктивного навчання на уроках 

математики.  

Староміщинська 

ЗОШ І-ІІ ст.  

Турівська  

ЗОШ І-ІІ ст.  

ІІ 

семестр 
Білан Н.Я.   

 

Круглий стіл «Організація 

навчально-дослідницької 

діяльності на предметах 

гуманітарного циклу» (для 

вчителів УМЛ, світової, 

англійської мови). 

РМК 
ІІ 

семестр 

Капелусь Г.І.  

Трач Г.І.  
Методичні 

рекомендаії 
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ІV. Експертна оцінка стану викладання предметів у 

загальноосвітніх закладах відповідно до державних стандартів, 

організація навчально-виховного процесу. Моніторинг якості 

навчально-виховного процесу та проведення ЗНО-2014 

№ 

з/п 
Зміст роботи Терміни Виконавці 

Форма 

узагальнен. 

1.  

 

 Взяти участь в атестації навчальних закладів 

(згідно плану відділу освіти) 

Протягом 

року 

Сакевич Г.Р. 

методисти 
Довідки 

2. 1

.

 

2

. 

Продовжити навчання експертів напередодні 

атестаційної експертизи. Підвищувати вимоги до 

підготовки експертів, залучених до атестації.  

Протягом 

року 
Сакевич Г.Р. 

методисти 

 

3. 1

.

 

3

. 

Вдосконалити робочу програму атестації із 

залученням керівників закладів освіти, які 

атестуються.  

 

 

 

Протягом 

року 
Сакевич Г.Р. 

методисти 

4. 1

.

 

4

. 

Доповнити інструментарій для оцінювання 

якості освіти навчальних закладах у ракурсі 

атестації.  

Протягом 

року 
Сакевич Г.Р. 

методисти 

5. 1

.

 

5

. 

Для вдосконалення процедур атестації вивчити 

питання задоволеності та комфортності 

учасників навчально-виховного процесу у 

закладах, які атестуються.  

Протягом 

року 
Сакевич Г.Р. 

методисти 

6. 1

.

 

6

. 

 Забезпечити методичний супровід атестації 

дошкільних навчальних закладів.  

Протягом 

року 
Сакевич Г.Р. 

методисти 

7. 1

.

 

7

. 

Взяти участь у повторній експрес-експертизі 

діяльності навчально-виховних закладів району, 

які атестувались у минулому році з метою 

перевірки заходів, направлених на виконання 

рішень експертних комісій.  

Протягом 

року 
Сакевич Г.Р. 

методисти 

8. 1

.

 

8

. 

Взяти участь в експертній оцінці діяльності 

навчальних закладів району згідно плану. 

Протягом 

року 

Сакевич Г.Р. 

методисти 

9. 2

. 

Експертиза ефективності освітньої діяльності 

навчально-виховних закладах району з питань: 
   

10.  

 Науково-методичне забезпечення 

предмету ОХЕ в Хмелиськівській, 

Кривенській, Новосілківській, Лозівській, 

Пальчинецький НВК ЗНЗ І-ІІ ст.- ДНЗ 

І 

семестр 
 Петрунів Г.Г. Довідка 

  Ефективність роботи ГПД в 

Новосільській, Кам’янківській, 

Остап’ївській, Токівській, Жеребківській 

ЗОШ  

 ІІ 

семестр 
Петрунів Г.Г. Довідка  
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  Експертне оцінювання предметів 

художньо-естетичного циклу в 

Скориківській, Полупанівській, 

Кошляківській, Іванівській, Лисичинській, 

Мединській, Богданівській, Оріховецькій, 

Галущинській, Городницькій ЗОШ 

ІІ семестр 

 

. 

Петрунів Г.Г. 

Проект 

наказу  

  Експертне оцінювання стану викладання 

математики в початкових класах 

Іванівської, Качанівської, Богданівської, 

Хмелиськівської, Полупанівської, 

Скориківської, Лозівської, ЗОШ І ступенів 

 

ІІ 

семестр 

 

Сакевич Г.Р. 

 

 

Довідка 

 Організація науково-методичної роботи в 

Скориківській, Богданівській, 

Полупанівській, Турівській, Остап’ївській 

ЗОШ 

 Сакевич Г.Р.  

 Стан викладання та навчально-методичне 

забезпечення предмету «Інформатика» в 

2-3 класах.  

ІІ семестр 
Сакевич Г.Р. 

Павлів А.М. 
 Довідка 

 Використання матеріально-технічого 

забезпечення НКК в ЗОШ району 

Протягом 

року 
Павлів А.М. 

Довідка 

РМК 

  Організація і проведення заходів, 

спрямованих на охорону життя і здоров’я 

дітей дошкільного віку в Лозівському, 

Полупанівському, Староскалатському, 

Скориківському, Чернилівському ДНЗ.  

І семестр  Дячук Т.Є. Довідка 

 Експертне оцінювання стану співпраці 

дошкільного навчального закладу і сім’ї в 

Галущинецькому, Жеребківському, 

Мединському, Зарубинецькому, 

Турівському ДНЗ 

І семестр Дячук Т.Є. Довідка 

 Експертне оцінювання рівня організації і 

результативності навчальновиховного 

процесу в навчально-виховних 

комплексах ЗНЗ-ДНЗ  

ІІ семестр Дячук Т.Є. 
Проект 

наказу 

 Стан викладання та рівень навчальних 

досягнень з історії у 9-х класах у 

Токівській, Остапївській, Кам янківській, 

Оріховецькій, Новосільській, 

Староскалатській, Богданівській, 

Лисичинській, Лозівській, 

Полупанівській, Хмелиськівській ЗОШ 

району.  

ІІ семестр  Монартович І.І. 

 Проект 

наказу 

  

  Ефективність впровадження спецкурсів 

та факультативів з української мови в ЗНЗ 

району. 

І семестр Капелусь Г.І.  Довідка  
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 Використання між предметних зв’язків на 

уроках української та світової літератури 

в Качанівській, Токівській, 

Підволочиській ЗОШ І-ІІІ ст., Іванівській, 

Мединській, Староміщинській, 

Лозівській, Лисичинській ЗОШ  

 ІІ 

семестр 
Капелусь Г.І. Довідка 

 Стан викладання та навчально-

методичного забезпечення хімії у ЗНЗ І-ІІ 

ст.  

І семестр Козачук Л.М 

Проект 

наказу  

Колегія 

відділу 

освіти 

 

  Стан використання сучасних 

педагогічних технологій у процесі 

вивчення біології та хімії у Качанівській, 

Іванівській, Скалатській, Богданівській, 

Городницькій ЗОШ району 

ІІ семестр Козачук Л.М  
Довідка 

РМК 

 Формування компетентностей учнів на 

уроках математики через використання 

ІКТ  

І семестр Білан Н.Я. 
Довідка 

  

  Рівень навченості учнів ІІ семестр Білан Н.Я. 
Проект 

наказу 

  Стан викладання та рівень навчальних 

досягнень учнів у 10-х класів ЗОШ району 

з іноземної мови 

І семестр Трач Г.І. 
Довідка 

 

  Ефективність впровадження педагогічних 

технологій на уроках іноземної мови в 

початкових класах Кривенської, 

Колодіївській, Полупанівській, 

Лозівській, Староскалатській,  

Галущинській, Турівській,  

Хмелиськівській ЗОШ 

ІІ семестр Трач Г.І. 

 

Довідка 

  

 Нестандартні форми роботи на уроках 

трудового навчання в Скориківській, 

Токівській, Скалатській, Качанівській, 

Рожиській, Галущинській, 

Полупанівській, Кривенській, 

Магдалівській ЗОШ І-ІІІ ст. імені родини 

Голоядів, Оріховецькій ЗОШ  

І семестр Сеник В.С. 

 Проект 

наказу 

  

  Використання педагогічних технологій на 

уроках основ здоров я в малокомплектних 

ЗОШ району 

І семестр Сеник В.С. Довідка  

 Вивчення стану матеріально-технічного 

забезпечення шкільних навчальних 

майстерень в ЗНЗ району 

ІІ семестр Сеник В.С. Довідка 

 Організація роботи з обдарованими дітьми 

в ПНЗ  
І семестр Гладич М.М 

 Проект 

наказу 

 Рада 

РМК 

 Вивчення якості і результативності роботи 

педагогічних працівників, які атестуються 
ІІ семестр Методисти Довідка 
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  Стан організації виховної діяльності в 

ЗОШ району 

 Протягом 

року 
Гладич М.М. 

Проект 

наказу 

  

 Організація самостійної роботи учнів на 

уроках фізики в малокомплектній школі 
ІІ семестр Гладич М.М. Довідка 

  Ефективність застосування програмного 

забезпечення в ЗНЗ району 

 ІІ 

семестр 
Павлів А.М. Довідка 

11.  
 Рівень організації та результативність 

туристсько-краєзнавчої роботи у ЗОШ 

району  

ІІ семестр Мокрій Ю.М. 
 

Довідка 

12.  
 Про підсумки курсового підвищення 

кваліфікації керівних та педагогічних 

кадрів у 2014 році.  

І семестр Мокрій Ю.М. 
Проект 

наказу 

13.  
  Здоров’язберігаючі технології на уроках 

фізичної культури в 6-х класах у ЗОШ 

району 

І семестр Липка І.М. 
Довідка 

РМК 

14.  
 Стан матеріально-технічного 

забезпечення з предмету «Захист 

Вітчизни» в ЗОШ І-ІІІ ст.  

ІІ семестр Липка І.М. 

Довідка 

Колегія 

відділу 

освіти 

15.  
 Стан впровадження Державного 

стандарту початкової освіти в ЗОШ 

району 

 Протягом 

року 
Сакевич Г.Р. Довідка  

16.  
 Організувати та провести моніторингові 

дослідження: 
   

17.  - на замовлення Тернопільського ОКІППО 
Протягом 

року 

Павлів А.М. 

ЗНЗ 
 

18.  - на замовлення відділу освіти 
Протягом 

року 

Павлів А.М. 

методисти 
 

19.  
- ефективності методичної роботи навчальних 

закладів 

За 

окремим 

планом 

науково-

методичн

ої роботи 

 Методисти Довідка 

20.  
- якості допрофільної підготовки та профільного 

навчання 

Протягом 

року 
Методисти 

Аналітичні 

матеріали 

21.  
 - рівного доступу до якісної освіти шляхом 

інформатизації навчально-виховного процесу 

Протягом 

року 
Методисти 

Аналітичні 

матеріали 

22.  

- моніторинг результативності якості знань учнів 

4-х класів з української мови, українського 

читання, математики 

ІІ семестр Сакевич Г.Р. 
Аналітичні 

матеріали 

23.  

- моніторинг стану роботи педагогічної ради 

школи як форми вдосконалення професійної 

компетентності вчителя 

ІІ семестр 
Сакевич Г.Р., 

методисти 
Довідка 

24.  
 - моніторинг готовності молодого вчителя до 

творчої педагогічної діяльності(ІІ-ІІІ рік) 
ІІ семестр Методисти Анкетування 

25.  
- моніторинг якості навченості учнів 6-х класів з 

біології в ЗНЗ району 
І семестр Козачук Л.М. Довідка 

26.  
- моніторинг виконання навчальних програм з 

основ здоров я у 8-х класах ЗОШ району 

Протягом 

року 
 Сеник В.С. 

Анкетування 

Довідка 
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27.  
- моніторинг фізичної підготовленості учнів 11-х 

класів у ЗОШ району 

Протягом 

року 
Липка І.М. Довідка 

28.  

- моніторингові дослідження якості знань учнів 

9-х класів з географії у Качанівській, 

Кошляківській, Скалатській, Галущинській, 

Мединській, Скориківській, Староміщинській, 

Турівській ЗОШ 

І семестр Монартович І.І. 
Довідка 

РМК 

29. 3

. 

Розробити систему заходів для організації 

зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників ЗНЗ району 

До 01. 03. 

15 р. 
Павлів А.М. 

Методичні 

матеріали 

30. 4

. 

Організація та проведення нарад керівників щодо 

організації ЗНО 

Протягом 

року 
Павлів А.М.  

31. 5

. 

Організація та проведення PR-кампанії щодо 

питань ЗНО для педпрацівників, учнів ЗНЗ, 

громадськості 

Протягом 

року 
Павлів А.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

V. Науково-методична та дослідно-експериментальна робота 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

1.  

 Організувати роботу постійно 

діючого семінару для методистів 

РМК «Діяльність методиста в 

управлінні системою неперервного 

підвищення кваліфікації методиста». 

Протягом 

року 

Сакевич Г.Р. 

  

 

План 

2.  

Оприлюднити результати науково-

експериментальної роботи у 

районній, всеукраїнській пресі та 

через Інтернет. 

Протягом 

року 

Сакевич Г.Р. 

методисти 

 

3.  

 Організувати і провести 

інструктивно-методичні наради із 

заступниками керівників навчально-

виховної роботи (згідно плану). 

Протягом 

року 

Сакевич Г.Р. 

методисти 

План 

4.  
Здійснювати патронаж навчальних 

закладів.  

Протягом 

року 

Сакевич Г.Р. 

методисти 

План 

5.  

Вивчати і впроваджувати передовий 

педагогічний досвід педагогічних 

працівників: 

- Камінської О.Д. вчителя 

початкових класів «Проектні 

технології в початкових класах як 

засіб підвищення інтересу учнів». 

 - Хлистун Л.І. керівника Іванівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. «Інноваційні технології 

в роботі керівника навчального 

закладу». 

- Погребецького Л.Ю. заступника 

керівника з навчально-виховної 

роботи ЗОШ І-ІІІ ст. «Робота з 

вчителями в між курсовий період». 

 

Протягом 

року 

Сакевич Г.Р. Буклет 

- вчителя історії Підволочиської 

ЗОШ І-ІІІ ст. Довгань Н.О. 

«Національно-патріотичне 

виховання учнівської молоді в 

процесі вивчення історії». 

  - вчителя географії Токівської ЗОШ 

І-ІІІ ст. Сало М. М «Використання 

інтерактивних технологій на уроках 

географії».  

Протягом 

року 

 

 

 

 

 Монартович І.І. 

 

 

 

Буклет 

- вчителя фізичної культури 

Городницької ЗОШ І-ІІ ст. 

Довганя І.В. «Позакласна спортивно-

масова робота в навчальному 

закладі». 

Протягом 

року 

 

 

Липка І.М. 

 

Буклет 

- вчителя математики Остап’ївської 

ЗОШ І-ІІІ ст. Маліцької Л.М. 

«Активізація пізнавальної діяльності 

 Білан Н.Я. Буклет 
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та розвиток математичної 

компетентності учнів на уроках 

математики через впровадження 

інноваційних технологій». 

- вчителя основ здоров’я 

Підволочиської гімназії імені  

І. Франка Грицух С.В. «Роль 

превентивного навчання на уроках 

основ здоров’я». 

 Сеник В.С. Буклет 

- вчителя основ християнської етики 

Колодіївської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Смакули Г.Є. «Формування 

духовних цінностей учнів на уроках 

основ християнської етики».  

 Петрунів Г.Г. Буклет 

- вчителя української мови та 

літератури Лозівської ЗОШ І-ІІ ст. 

Каторож О.Г. «Використання 

інтерактивних технологій на уроках 

української мови та літератури». 

Протягом 

року 

 

Капелусь Г.І. 

 

 

Брошура 

 

- вчителя німецької мови 

Кривенської ЗОШ І-ІІ ст. Потіхи Л.З. 

«Використання методу проектів як 

засобу самореалізації вчителя і учня 

на уроках іноземної мови». 

Протягом 

року 

 

Трач Г.І. 

 

 

 Опис 

досвіду 

- вчителя фізики Новосілківської 

ЗОШ І-ІІ ст. Турчин М.Й. 

«Організація позакласної роботи з 

учнями»  

- керівника шкільного методичного 

обєднання класних керівників 

Камянківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Курило І.П. «Формування 

конкурентоспроможної особистості 

школяра шляхом впровадження 

інноваційних технологій в роботі 

класного керівника».  

- заступника з виховної роботи 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Клапкова В.І. «Удосконалення 

виховної роботи шляхом 

впровадження інноваційних 

технологій» 

- керівника гуртків «Культура мови і 

спілкування» Скалатського БШ 

Бабійчук О.Я. «Використання 

ігрових технологій у виховній 

роботі» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гладич М.М. 

 

 

Брошура 

- вчителя біології Колодіївської ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

 Бабій Н.Т. «Диференційований 

підхід до навчання при вивченні 

біології та хімії» 

Протягом 

року 
Козачук Л.М. Брошура 
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- - вихователя Підволочиського ДНЗ 

Галоха Б.Б. «Витоки здібностей і 

обдарувань дошкільника на кінчиках 

пальців». 

Протягом 

року 
Дячук Т.Є. Брошура 

- - вихователя Підволочиського ДНЗ 

Духняк Л.О. «Використання 

нетрадиційних методів і прийомів в 

образотворчій діяльності». 

Протягом 

року 
Дячук Т.Є. Брошура 

 Поновити електронну базу даних 

ППД. 

Протягом 

року  

Сакевич Г.Р. 

методисти 

 

Робота методистів у ДНЗ, ЗНЗ 

(вивчення досвіду роботи вчителів, 

які атестуються, позитивного 

педагогічного досвіду вчителів, 

надання методичної допомоги та 

індивідуальних консультацій 

керівнику ЗНЗ, ЗДНВР, ЗДВР, 

педагогічним працівникам, 

керівникам ШМО, творчих груп, 

організатору дитячих колективів, 

бібліотекареві на місцях). 

Протягом 

року 

Сакевич Г.Р. 

методисти 

 

 

 

 

Рекомендації 

6.  

Продовжити участь: 

- у Міжнародному проекті «Рівний 

доступ до якісної освіти» 

- у Міжнародному проекті «Захисти 

себе від ВІЛ» 

(Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.) 

- у Міжнародному проекті «Школа 

проти СНІДу» 

(Кошляківська ЗОШ І-ІІІ ст.) 

- «Громадсько активна школа» 

(Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст., 

Кривенська ЗОШ І-ІІ ст.) 

- «Освіта для стійкого розвитку в дії» 

(Підволочиська гімназія імені І. 

Франка) 

- «Школа сприяння здоров’ю» 

(Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст.) 

  

 

Методисти 

 

 

Сеник В.С. 

 

 

Мокрій Ю.М. 

 

 

 

 

Монартович І.І. 

 

 

Сеник В.С. 
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VІ. Інформаційно-довідкова та видавнича діяльність 

 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

1.  
Започаткувати постійно діючий семінар для 

методистів РМК (поновити). 

Протягом 

року 

Сакевич Г.Р., 

методисти 
 

2.  

Розробити показники результативності 

формування психолого-педагогічної 

освіченості педагогів та ознайомити з ними 

керівників навчальних закладів та заступників 

з навчально-виховної роботи.  

Протягом 

року 

Сакевич Г.Р., 

методисти 
 

3.  

Оприлюднити результати науково-

експериментальної роботи у районній, 

всеукраїнській пресі та через Інтернет. 

Протягом 

року 

Сакевич Г.Р., 

методисти 
 

4.  

Поновити бібліотечні фонди методичною 

літературою та підручниками. 

Протягом 

року 
Козачук Л.М.   

Систематично вести картотеку підручників, 

педагогічної преси. 

Протягом 

року 

Козачук Л.М., 

методисти 

 

5.  
Оформлювати виставки нових надходжень 

методичної літератури. 

Протягом 

року 
Козачук Л.М. 

 

6.  
Передплатити газети та фахові видання на 

2014 рік. 
грудень Козачук Л.М. 

 

 

 VІ.1 Підготовка і видання друкованої та електронної продукції  

 
 Підготувати і випустити  

 Методичний альманах 

1.  
 Змістовне наповнення веб-сайту районного 

методичного кабінету. 

 Протягом 

року 

Павлів А.М. 

методисти 

2.  «Шукаємо молоді таланти». ІІ семестр 
Сакевич Г.Р. 

методисти 

3.  Газету «Методичний вісник». 
Протягом 

року 

Сакевич Г.Р. 

методисти 

 Методичні посібники 

4.  

 «Атестація. Методичні рекомендації заступнику 

директора» 

 «Педагогічна рада школи як форма вдосконалення 

професійної компетентності вчителя» 

  «Здоров’язберігаючі аспекти навчально-

виховного процесу в початкових класах». 

  

Протягом 

року 

Сакевич Г.Р. 

Білан Н.Я. 

методисти 

5.  

 Організаційно-методичне забезпечення підготовки 

молодого педагога до роботи в сучасному навчально-

виховному закладі (для ЗДНВР, педагогів-

наставників). 

І семестр 
Сакевич Г.Р. 

методисти 

6.  Християнські цінності в сучасній системі освіти. ІІ семестр Петрунів Г.Г. 

7.  
Технологія проведення сучасного уроку з основ 

здоров’я. 

Протягом 

року 
Сеник В.С. 
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8.  
Бонусна система оцінювання знань, умінь та навичок 

на уроках трудового навчання. 
ІІ семестр Липка І.М. 

9.  

 Удосконалення технологій проведення уроку – 

основна умова підвищення якості мовно-літературної 

освіти (за наслідками роботи творчої групи). 

 ІІ семестр Капелусь Г.І. 

10.   Проектні технології на уроках фізики.  І семестр Гладич М.М. 

11.  

Поповнення та оновлення матеріалів електронного 

інформаційного каталогу картотеки передового 

педагогічного досвіду за 2014 р. 

І семестр 
Сакевич Г.Р. 

методисти 

12.   Методичні бюлетені   

13.   Проведення практичних робіт на уроках історії.  І семестр Монартович І.І. 

14.  
 Використання інформаційно-освітнього середовища 

на уроках географії. 
 ІІ семестр Монартович І.І. 

15.   Тематичні папки   

16.  
 Науково-методичний супровід навчально-виховного 

процесу. 

 Протягом 

року 
Методисти 

17.  
Нормативно-правові аспекти у напрямках виховної 

роботи. 

Протягом 

року 
Гладич М.М. 

18.  Нормативно-правові аспекти у ПНЗ. 
Протягом 

року 
Гладич М.М. 

19.   Нормативно-правові засади атестації. 
Протягом 

року  
Білан Н.Я. 

20.  
Науково-методичний супровід навчання дітей в ДНЗ 

5 річного віку. 

Протягом 

року 
Дячук Т.Є. 

21.   Методичні поради і рекомендації   

22.  

 Впровадження оновленого змісту та завдання курсу 

«Інформатики» в початковій ланці сучасної школи в 

контексті нових Державних стандарт. 

ІІ семестр Павлів А.М. 

23.  

Поповнення банку даних про учасників і переможців 

І(районного) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року». 

До 01. 02 

Козачук Л.М. 

Монартович І.І. 

Гладич М.М. 

Капелусь Г.І. 

24.  

Методичні рекомендації вчителям біології за 

наслідками моніторингових досліджень навченості 

учнів 6-х класів з біології. 

До 01. 06 Козачук Л.М. 

25.  
Дошкільна палітра (методичні рекомендації щодо 

підготовки до навчального року). 

До 05. 09. 

2014 

Дячук Т.Є. 

 

26.  
Підготовка наказів з основної діяльності в ДНЗ на І 

півріччя. 
 І семестр 

Дячук Т.Є. 

 

27.  
Підготовка наказів з основної діяльності в ДНЗ на ІІ 

півріччя. 
 До 01. 06 

Дячук Т.Є. 

 

28.  

Використання сучасних технічних засобів навчання 

для розвитку мотивації до оволодіння іноземною 

мовою. 

 До 01. 06 Трач Г.І. 

29.  
Створення психологічного комфорту молодших 

школярів у групі продовженого дня. 
До 01. 06 Петрунів Г.Г. 
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VІІ. Масові заходи 
№ 

п/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

1.  

Організувати проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних 

дисциплін. 

  

 

2.  
Підготувати проект наказу про проведення І-ІІ 

етапів олімпіад у 2014-2015 навчальному році. 
До 22. 09 Сакевич Г.Р Проект наказу 

3.  

Підготувати і провести ІІ етап олімпіад: 
Згідно 

наказу 
  

- з української мови і літератури  Капелусь Г.І.  

- з іноземних мов (німецька, англійська)  Трач Г.І.  

- з історії   Монартович І.І.  

- з географії  Монартович І.  

- з математики  Білан Н.Я  

- з інформатики   Павлів А.М.  

- з фізики  Гладич М.М.  

-з біології  Козачук Л.М.  

-з екології  Козачук Л.М.  

-з хімії  Козачук Л.М.  

- з астрономії  Гладич М.М.  

4.  

Підготувати проект наказу про підсумки 

проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних 

дисциплін. 

До 31. 12.  Сакевич Г.Р Проект наказу 

5.  

Організувати проведення навчально-

тренувальних зборів по підготовці учасників 

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових навчальних дисциплін. 

З 10. 01 
Сакевич Г.Р. 

методисти 
Проект наказу 

6.  
Підготувати матеріали про нагородження 

переможців і призерів ІІ етапу олімпіад. 
До 01. 03.  Сакевич Г.Р  

7.  

Організувати і залучити команди району до 

участі у Всеукраїнських турнірах з базових 

навчальних дисциплін: 

- юних математиків 

- юних хіміків 

- юних фізиків 

- юних географів 

- юних економістів 

- юних біологів 

- юних правознавців 

- юних інформатиків 

Згідно 

графіка 
Методисти  

8.  
Забезпечити участь команд району в ІІІ етапі 

олімпіад. 

01-02 

 

Сакевич Г.Р. 

методисти 
Проект наказу 

9.  

Підготувати і провести районі, забезпечити 

участь школярів району у конкурсах 

дослідницького, творчого і мистецького 

спрямування: 

-фестиваль-конкурс художнього читання 

прози та поезії, творів образотворчого 

мистецтва. 

 

 

 

 

 

09-11 

 

Гладич М.М. 

Капелусь Г.І. 

 

 

Капелусь Г.І 

 

 

 

Проект наказу 

 

 

 

Проект наказу 
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- конкурсів учнівських творів, присвячений 

Шевченківським дням 

 

- забезпечити участь учнів в обласному 

конкурсі «Твій рідний край» 

 

- творчий конкурс на кращий відгук про 

прочитану влітку книгу для учнів 5-7 класів  

 

 

01-03 

 

 

До 19. 09 

 

 

Монартович І.І. 

 

 

Мокрій Ю.М. 

 

 

Капелусь Г.І. 

  

 

Інформаційні 

матеріали 

10.  

Конкурс малюнків, плакатів, санбюлетнів на 

антиснідівську, антинаркотичну тематику 

«Молодь проти СНІДу». 

Грудень Гладич М.М.  

11.  
Організувати і провести 15 Міжнародний 

конкурс з української мови імені Петра Яцика. 
Грудень 

Капелусь Г.І. 

Сакевич Г.Р. 
Проект наказу 

12.  

Організувати і провести ІІІ Міжнародний 

мовно-літературний конкурс учнівської 

молоді імені Т. Г. Шевченка. 

01-04 Капелусь Г.І. Проект наказу 

13.  
Організувати конкурс на кращу організацію 

правової освіти та виховання. 
Квітень 

Гладич М.М. 

Монартович І.І. 
 

14.  
 Організувати і провести Свято Миколая для 

соціально незахищених дітей. 
Грудень Гладич М.М.  

15.  
 Організувати і провести огляд-конкурс 

зимового фольклору “Різдвяні дзвони”.  
Січень 

Гладич М.М. 

Капелусь Г.І. 
 

16.  

Організувати і провести районний конкурс на 

кращу розробку місцевих туристсько-

ескурсійних маршрутів «Пізнай свій край». 

Лютий-

листопад 
Мокрій Ю.М.  

17.  

Організувати і провести районний етап 

щорічного конкурсу на кращу народознавчу 

розвідку про своїх земляків «Слава України». 

Лютий- 

листопад 
Мокрій Ю.М.  

18.  

 Організувати і провести районний етап 

конкурсу на кращий методичний матеріал 

туристсько-краєзнавчої тематики.  

Лютий-

листопад 
Мокрій Ю.М.  

19.  

Організувати і провести туристсько-

екологічний конкурс шкіл та позашкільних 

закладів освіти “Посади калину”.  

Лютий-

листопад 
Мокрій Ю.М.  

20.  

Організувати і провести районний етап 

історико-географічної експедиції учнівської 

молоді «Історія міст і сіл України». 

Квітень-

лютий 
Мокрій Ю.М.  

21.  
 Організувати і провести районну виставку-

конкурс «Новорічно-різдвяний подарунок». 
Грудень Мокрій Ю.М.  

22.  

 Організувати і провести районні змагання 

серед учнів ЗОШ району із спортивного 

туризму. 

травень Мокрій Ю.М.  

23.  

 Організувати і провести районний фестиваль 

талановитої та обдарованої молоді «Веселка 

Надзбруччя». 

1 червня 
Сакевич Г.Р 

Методисти 
 

24.  
Організувати і провести районний етап 

фестивалю «Нащадки козацької слави». 

Вересень-

жовтень 
Липка І.М  

25.  

Організувати і провести районний етап 

дитячо-юнацької військово-спортивної гри 

Українського козацтва «Сокіл» (Джура). 

травень Липка.М. Проект наказу 



43 

 

26.  
Організувати і провести «Олімпійське 

лелеченя». 
01-03 Липка І.М.  

27.  
Організувати і провести районну Спартакіаду 

допризовної молоді. 
вересень Липка І.М.  

28.  
Організувати і провести районну Спартакіаду 

із видів спорту по програмі учнівських ігор. 

протягом 

року 
Липка І.М.  

29. З 

Забезпечити участь школярів у 

Міжнародному чемпіонаті з розв’язування 

математичних логічних задач. 

02-04 
Білан Н.Я. 

Сакевич Г.Р. 

Інформаційні 

матеріали 

30.  

Забезпечити участь школярів району у 

міжнародних та всеукраїнських інтерактивних 

конкурсах природничо-математичного 

спрямування та гуманітарного циклу: 

   

«Колосок» 02 
Сакевич Г.Р., 

Козачук Л.М. 
  

«Кенгуру» 03 
Сакевич Г.Р 

Білан Н.Я. 
  

«Левеня » 04 Гладич М.М.   

«Бобер» 11 
Сакевич Г.Р. 

Павлів А.М. 
  

«Геліантус» 12 Козачук Л.М   

«Орлятко» 12 Трач Г.І.  

 «Грінвіч» 12 Трач Г.І.  

«FLEX» 
Протягом 

року 
Трач Г.І.  

31.  Тиждень початкової школи в ЗОШ району.  
Березень- 

квітень 
Сакевич Г.Р. 

Інформаційні 

матеріали 

32.  
Організувати і провести районний конкурс 

екологічних агітбригад.  
лютий Козачук Л.М.  

33.  
Організувати і провести районний конкурс-

фестиваль «Молодь обирає здоров’я». 
березень 

Гладич М.М. 

Сеник В.С. 
 

34.   Участь в еколого-натуралістичних конкурсах. 
Протягом 

року 
    Козачук Л.М.  

35.  Тиждень безпеки дитини в ДНЗ. 
Листопад, 

травень 
 Дячук Т.Є. Проект наказу 

36.  

Провести та забезпечити участь педагогів у 

конкурсах, фестивалях, оглядах професійного 

спрямування. 

Протягом 

року 
Методисти  

37.  

 Всеукраїнський конкурс «Учитель року-

2014», забезпечити участь переможців у ІІ 

турі конкурсу в номінаціях:  

-  Класний керівник 

-  Хімія 

-  Правознавство 

-  Образотворче мистецтво 

- Українська мова 

Грудень-

січень 

 

 

 

Гладич М.М. 

Козачук Л.М. 

 Монартович І.І. 

Петрунів Г.Г. 

Капелусь Г.І. 

  

Проект наказу 
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38. 4 

Всеукраїнський конкурс фахової майстерності 

для вчителів-україністів «Соняшник-

учитель». 

За 

графіком 

МОН 

 Капелусь Г.І. Проект наказу 

39. 4 
 Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної 

майстерності». 

За 

графіком 

МОН 

Гладич М.М. 
Інформаційні 

матеріали  

40.  Панорама творчих уроків.  З 01. 09 
Сакевич Г.Р. 

методисти 

Інформаційні 

матеріали 

41. 4 Всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор». 
 Протягом 

року 
 Павлів А.М. 

Інформаційні 

матеріали 

42.  

Організувати і провести фінал свята для 

учасників конкурсу «Учитель року» - «Сузір’я 

творчості». 

 Січень методисти   

43.  

Організувати і провести районний етап 

конкурсів: 

- еколого-краєзнавчий «Твій рідний 

край». 

 З вересня  Монартович І.І.  

44.  

Організувати та провести місячник 

педагогічної майстерності учителів, що 

атестуються «Вернісаж ідей». 

 Квітень 
Сакевич Г.Р. 

методисти 
 

45.  
Організувати і провести районний фестиваль 

«Таланти Підволочищини». 
 04-05 

Гладич М.М. 

методисти 
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VІІІ. Підвищення професійного рівня працівників РМК 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні  

1.  

 Забезпечити оперативне обговорення 

інструктивно-нормативних документів 

державних установ та органів управління 

освітою. 

щопонеділка 

Сакевич Г.Р., 

Павлів А.М. 
 

2.  

 Забезпечити проходження підвищення 

кваліфікації у Центральному інституті 

післядипломної педагогічної освіти АПН 

України в м. Києві працівників районного 

методичного кабінету. 

 Протягом 

року  
Сакевич Г.Р.   

3.  

 Проводити інструктивно-методичні наради 

для працівників з питань планування та 

організації роботи. 

щопонеділка Сакевич Г.Р.  

4.  

Організувати навчання працівників з різних 

питань організації навчально-виховного 

процесу, впровадження новітніх технологій, 

новинами педагогічної преси тощо. 

щочетверга 

Сакевич Г.Р., 

Козачук Л.М., 

методисти 

 

5.  
Забезпечувати участь методистів в обласних 

семінарах, нарадах. 

Протягом 

року 
Сакевич Г.Р.  

6.  

Провести інструктивно-методичну нараду з 

методистами РМК з питань організації роботи 

методичного кабінету в 2014-2015 н. р.  

До 17. 08 Сакевич Г.Р.  

7.  

Проаналізувати роботу діяльності районного 

методичного кабінету за 2014-2015  

навчальний рік.  

До 10. 07.  Сакевич Г.Р Рекомендації 

 

VIІІ. 1 Наради при завідувачу РМК 

 

1.  Про результати ЗНО. До 01. 09 Павлів А.М. 
Аналітичні 

матеріали 

2.  

Про умови проведення 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року». 

До 15. 10 Сакевич Г.Р. 

 

Положення 

 

3.  

Про проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових навчальних дисциплін. 

До 01. 11 Сакевич Г.Р. 

Проект наказу 

4.  
Про підсумки проведення І етапу 

конкурсу «Учитель року». 
До 01. 12 Сакевич Г.Р. 

Проект наказу 

5.  

Про створення та використання 

банку даних освітньо-

кваліфікаційного забезпечення 

навчально-виховного процесу. 

Протягом року 
 

Павлів А.М. 

Інформаційні 

матеріали 

6.  
Про хід виконання плану роботи рай 

методкабінету. 
січень 

 

Сакевич Г.Р. 

Інформаційні 

матеріали 

7.  

Про результати участі команди 

району в обласних предметних 

олімпіадах. 

лютий 
 

Сакевич Г.Р. 

 

Інформаційні 

матеріали 
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8.  

Про результати районного туру 

Міжнародного конкурсу знавців 

рідної мови імені П. Яцика та 

Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Т. Г. Шевченка, 

конкурсів мистецького спрямування 

тощо. 

Протягом року 

 

 

 

 

Капелусь Г.І. 

 

9.  
Про методичний супровід державної 

підсумкової атестації. 
березень 

Сакевич Г.Р., 

методисти 

 

10.  

Про особливості державної 

підсумкової атестації у 2014-2015  

н. р.  

травень  

Інструктивно-

методичні 

матеріали 

11.  
 Про хід атестації педагогічних 

працівників району. 
Протягом року  Білан Н.Я. 

  

12.  
Про організацію курсової 

перепідготовки у 2014 році. 
  

 

13.  
Про участь команд району у 

обласних спортивних змаганнях. 
Протягом року Липка І.М. 

Інформаційні 

матеріали 

14.  
Про методичний супровід літньої 

оздоровчої компанії. 
 Гладич М.М. 

Інформаційні 

матеріали 
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ІX. Робота науково-методичної ради 

№ 

п/п 

 

Перелік питань 

Термін 

проведення 

 

Відповідальні 

Форма 

узагальнення  

1 

1. Затвердження плану роботи районного 

методичного кабінету на 2014-2015 н. р.  

 

2. Затвердження планів роботи районних 

методичних об’єднань, творчих груп, 

шкіл перспективного педагогічного 

досвіду тощо. 

 

3. Про структуру науково-методичної 

роботи ЗНЗ району з педагогічними 

працівниками на 2014-2015 навчальний 

рік. 

 

4. Про виконання рішення попередньої 

ради (від 24.03. 2014 року) 

 Експертне оцінювання стану викладання 

української мови в ЗОШ району.  

Вересень 

Сакевич Г.Р., 

методисти 

 

 

 

 

 

 

Сакевич Г.Р. 

 

 

 

 

Капелусь Г.І. 

План 

 

 

План 

 

 

 

 

Проект наказу 

 

 

 

 

Довідка 

Рішення РМК 

2 

1. Про результативність виступів учнів в 

ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах з навчальних дисциплін. 

 

2. Про підсумки районного туру 

Всеукраїнського туру «Учитель року». 

 

3. Здоров’язберігаючі технології на 

уроках фізичної культури в 6-х класах у 

ЗОШ району. 

 Лютий 

Сакевич Г.Р. 

 

 

 

Сакевич Г.Р. 

 

 

Липка І.М. 

 

Довідка 

 

 

 

Рішення РМК 

 

 

Довідка 

Рішення РМК 

2 

1. Схвалення матеріалів перспективного 

педагогічного досвіду вчителів. 

  

2. Підвищення фахового рівня педагогів 

шляхом залучення до різних форм 

методичної роботи та курсової 

перепідготовки.  

 

3. Експертне оцінювання рівня організації 

і результативності навчально-виховного 

процесу в навчально-виховних 

комплексах ЗНЗ-ДНЗ.  

Березень 

Методисти 

 

 

Методисти 

 

 

 

 

Дячук Т.Є. 

 

 

 

Аналітичні 

матеріали 

 

 

 

Довідка 

Рішення РМК 

 

 

3 

1. Про підсумки науково-методичної 

роботи в районі за 2014 -2015 навчальні 

роки. Проблеми та шляхи їх вирішення.  

 

2. Про стан внутрішкільної методичної 

роботи в ЗНЗ, що атестувалися в 2014-

2015 н. р.  

 

3. Схвалення матеріалів перспективного 

педагогічного досвіду вчителів.  

Червень 

Сакевич Г.Р. 

 

 

 

Методисти 

 

 

 

Методисти 

 

Довідка 

Рішення РМК 

 

 

Інформаційно-

аналітичні 

матеріали 

 

Довідка 
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 4. Моніторингові дослідження якості 

знань учнів 9-х класів з географії у 

Качанівській, Кошляківській, 

Скалатській, Галущинській, Мединській, 

Скориківській,  

Староміщинській, Турівській ЗОШ.  

 

5. Стан використання сучасних 

педагогічних технологій у процесі 

вивчення біології та хімії у Качанівській, 

Іванівській, Скалатській, Богданівській, 

Городницькій ЗОШ району. 

 

6. Звіт про роботу психологічної служби. 

 

7. Про організацію роботи методичного 

кабінету над науково-методичною 

проблемою. 

 

8. Вироблення рекомендацій до розробки 

проекту плану роботи райметодкабінету; 

опрацювання анкетних та діагностичних 

даних для планування роботи районних 

методичних об’єднань та семінарів-

практикумів на 2015-2016 навчальний рік. 

Монартович І.І. 

 

 

 

 

 

 

Козачук Л.М. 

 

 

 

 

 

Дячук Т.Є. 

 

Сакевич Г.Р 

Методисти 

 

 

Сакевич Г.Р 

Методисти 

Довідка 

 

 

 

 

 

 

Довідка 

 

 

 

 

 

Проект плану 

роботи РМК 
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X. Фінансово-господарська діяльність 

 

№ 

п/п 

 

Перелік питань 

Термін 

проведення 

 

Відповідальні 

1.  
Забезпечити працівників методкабінету 

необхідними канцтоварами. 
Протягом року Сакевич Г.Р.  

2.  

Підготувати кошториси для проведення 

масових заходів з учнями та педагогічними 

працівниками. 

Протягом року Сакевич Г.Р.  

3.  
Поповнити матеріально-технічну базу РМК 

(принтер, ноутбук) 
Протягом року Сакевич Г.Р. 

4.  Зробити поточний ремонт приміщення РМК Червень-липень Сакевич Г.Р.  
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 Методичні структури (додаток 1) 

  

№ 

з/п 
 

Категорія 

працівників 
Проблема 

 

Термін 

 

 

Відповідальні 
 

Примітка 

1.  
Творча група  

  

Вчителі 

початкових класів 

 «Впровадження Державного стандарту 

початкової освіти» 

Згідно 

плану 

Теренда В.І. 

вчитель 

Кам’янківської ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

 

2.  Творча група 
Вчителі 

початкових класів 

«Використання проектних технологій в 

початковій школі» 

Згідно 

плану 

Липка Р.В 

вчитель Оріховецької 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

3. Т

в

о 

Творча група 
Вчителі 

початкових класів 

«Інтеграція самостійної діяльності вчителя і 

учня як один з аспектів мобільності педагогів» 

Згідно 

плану 

Гонтар О.П. 

вчитель 

Новосільської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

 

4.  Школа педмайстерності 
Вчителі 

математики 

 «Формування творчої особистості учнів 

шляхом застосування ІКТ» 

Згідно 

плану 

 

Дорош Н.Є. 

вчитель Оріховецької 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

5.  Творча лабораторія  Вчителі історії 

«Впровадження інтерактивних та 

інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчально-виховний процес» 

Згідно 

плану 

Бульбіна М.В 

вчитель Скалатської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

6.  
Школа управлінського 

менеджменту 
Керівники ЗНЗ 

«Менеджмент педагогічного персоналу 

загальноосвітнього навчального закладу» 

Згідно 

плану 

Добрунова М.А. 

керівник 

Підволочиської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
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7.  
Творча група  

 

Вчителі трудового 

навчання 

«Розвиток творчої особистості учня в процесі 

виготовлення художніх виробів» 

Згідно 

плану 

Года О.С. 

вчитель 

Підволочиської ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

 

8.  Творча група 
Вчителі фізичної 

культури 

«Використання нестандартного обладнання на 

уроках фізичної культури» 

Згідно 

плану 

Шумський Л.Б. 

вчитель 

Підволочиської 

гімназії імені 

І.Франка 

 

9.  Творча група  
Вчителі біології та 

хімії 

«Формування життєвих компетенцій учнів в 

процесі вивчення біології та хімії через 

використання навчально-методичних засобів 

та використання ІКТ» 

Згідно 

плану 

Липка Л.А. 

вчитель 

Підволочиської 

гімназії імені 

І.Франка 

 

10.  Творча група 
Вчителі світової 

літератури 

«Використання інтерактивних технологій 

навчання в процесі викладання світової 

літератури» 

Згідно 

плану 

Мокрій Н.О. 

керівник, вчитель 

Мединської ЗОШ І-ІІ 

ст. 

 

11.  Творча група 
Вчителі 

словесники 

«Удосконалення технології проведення уроку-

основна умова підвищення якості мовно-

літературної освіти» 

Згідно 

плану 

Мирха-Лозова О.Б. 

вчитель 

Богданівської 

ЗОШ І-ІІ ст. 

 

12.  Творча група Вчителі географії 

«Удосконалення навчально-виховного процесу 

в процесі впровадження інноваційних 

технологій» 

Згідно 

плану 

Кучарська С.П. 

вчитель географії 

Кривенської 

ЗОШ І-ІІ ст. 
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13.  
Школа управлінської 

майстерності 

Заступники 

керівників з 

навчально-

виховної роботи 

«Впровадження інноваційних технологій в 

роботі ЗНВР» 

Згідно 

плану 

Шмир Н.М. 

ЗНВР Токівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

14.  Творча група 
Вчителі іноземної 

мови 

«Навчально-методичне забезпечення 

комунікативного підходу до вивчення 

іноземних мов у 3-х, 6-х класах» 

Згідно 

плану 

Діденко С.В. 

вчитель 

Підволочиської 

гімназії імені 

І.Франка 

Потіха Л.З. 

вчитель Кривенської 

ЗОШ І-ІІ ст. 

 

 

15.  Творча група 

Вчителі основ 

християнської 

етики 

«Впровадження інноваційних технологій у 

вивченні основ християнської етики» 

Згідно 

плану 

Курило І.П. 

вчитель 

Кам’янківської ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

 

16.  
Школа управлінської 

майстерності  

Лідери 

учнівського 

самоврядування 

«Особливості, перспективи та проблеми 

лідерства в сучасному молодіжному 

середовищі» 

Згідно 

плану 

Васильківська Л.М. 

методист 

Підволочиського 

РБШ 

 

17.  
Майстер-клас 

«Виховник» 

Заступники 

директорів з 

виховної роботи 

та педагогів-

організаторів 

«Формування в учасників виховного процесу 

найкращого розуміння та взаємодії педагогів 

та учнів у процесі спільної спрямованості у 

дітей кращих рис людини та громадянина»  

 

Згідно 

плану 

Крупа Т.П. 

ЗВР 

Кам’янківської ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

 

18.  
Школа класного 

керівника 
Класні керівники 

«Роль класного керівника у вихованні 

національної моралі, духовності та культури 

учнівської молоді» 

Згідно 

плану 

Хрущ Н.Р 

вчитель 

Новосілківської ЗОШ 

І-ІІ ст. 
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19.  
Школа молодого 

керівника 
Керівники ЗНЗ 

«Управлінська майстерність - основа керівника 

сучасної школи» 

Згідно 

плану 

 

Скібньовський А.Т. 

керівник 

Староскалатської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

 

20.  
Клуб ділового 

спілкування 

Вчителі основ 

споживчих знань 

Проблема викладання спецкурсу «Основи 

споживчих знань» 

Згідно 

плану 

Кузьмін Г.Я. 

вчитель Мединської 

ЗОШ І-ІІ ст. 

 

21.  
Школа становлення 

молодого педагога 

Педагоги стажем 

роботи до 3-х 

років 

«Підвищення рівня науково-теоретичної 

підготовки  

Згідно 

плану 
Методисти  

22.  

Клуб професійного 

зростання керівників 

гуртків 

Керівники гуртків 

ПНЗ 

«Удосконалення професійної майстерності 

керівників гуртків» 

Згідно 

плану 

Поточняк О.Є. 

методист 

Підволочиського 

РБШ 

 

23.  Професійна мікрогрупа 
Вихователі 

старших груп ДНЗ 

«Планування освітньо-виховної роботи з 

дітьми старшого дошкільного віку за 

тематичним принципом» 

Згідно 

плану 

Деринь О.Є. 

вихователь 

Підволочиського 

ДНЗ 

 

24.  Професійна мікрогрупа 

Вихователі 

молодших та 

середніх груп ДНЗ 

«Блочно-тематичний принцип планування 

навчально-виховної роботи з дітьми 

молодшого та середнього дошкільного віку»  

 

 

 

Згідно 

плану 

Романчук М.М. 

вихователь 

Підволочиського 

ДНЗ 

 

25.  

Клуб професійного 

спілкування керівників 

гуртків 

Керівники гуртків 

«Націоанально-патріотичне виховання 

учнівської молоді в умовах позашкільного 

навчального закладу» 

Згідно 

плану 

Пашкевич Н.М. 

методист 

Скалатського РБШ 

 

 


