
 

 

 
УКРАЇНА 

 ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 

 
від 10 вересня 2019 року           смт Підволочиськ                     №152-од 

 

 

 

Про організацію науково-методичної  

роботи з педагогічними працівниками  

та керівними кадрами закладів  

загальної  середньої  освіти 

у  2019-2020 навчальному році 

   

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом 

Президента України від 25.06.2013 № 344/2013, відповідно до Положення про 

районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119, з метою 

модернізації освітнього процесу у руслі впровадження нових Державних 

стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, Концепції 

«Нова українська школа», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14.12. 2016 №988-р, підвищення наукового та загальнокультурного 

рівня педагогічних працівників, удосконалення їхньої професійної 

компетентності, розвитку творчої активності педагогів, створення необхідних 

умов для науково-методичного забезпечення закладів загальної середньої 

освіти, підвищення якості методичного супроводу освітнього процесу у системі 

освіти 

НАКАЗУЮ: 

1. У 2019/2020 н. р. продовжити роботу з реалізації науково-методичної 

теми «Забезпечення академічної свободи у реалізації Державних стандартів 

освіти на засадах партисипативного управління та педагогіки співробітництва. 

Національно-патріотичне виховання учнів на засадах полікультурних, 

історичних цінностей,традицій і звичаїв народу в умовах європейської 

цінності». 

2. Вважати пріоритетними напрямками методичної роботи у 2019/2020  

н. р.: 

1) побудова нової гнучкої моделі методичного сервісу, яка б оперативно й 

своєчасно реагувала на потреби суб’єктів педагогічної діяльності. 



2) проведення методичних заходів у мережевій структурі на основі 

компетентнісного підходу. 

3) здійснення методичного супроводу педагогічних працівників закладів 

освіти щодо модернізації освітнього процесу в контексті Закону України «Про 

освіту», Концепції «Нова українська школа», програми «Нова українська 

школа» у поступі до цінностей», нової редакції Концепції національно – 

патріотичного виховання в системі освіти України. 

4) дисемінація інноваційного досвіду методичної діяльності усіх рівнів 

(проєктів, моделей інноваційних форм роботи, технологій тощо), оригінальних 

прогресивних ідей з метою впровадження в практичну діяльність, забезпечення 

нових якісних результатів. 

5) забезпечення методичного супроводу впровадження оновлених 

навчальних програм для учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти, 

реалізації компетентісного підходу до організації навчального процесу. 

6) виконання державних стандартів освіти на всіх рівнях діяльності 

закладів загальної середньої освіти, виконання законодавчих та нормативних 

актів. 

7) науково-методичний супровід педагогів Підволочиської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, що включена до всеукраїнського експерименту за темою 

«Розроблення і впровадження навчально – методичного забезпечення 

початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової 

освіти». 

8) патронаж освітніх закладів та окремих педагогів, які здійснюють 

інноваційну, дослідно-експериментальну діяльність. 

9) методичний супровід навчання дітей з особливими 

потребами,впровадження інклюзивної освіти у практику роботи закладів 

загальної середньої освіти.  

10) методичний супровід впровадження Державних стандартів початкової 

загальної, базової та повної загальної середньої освіти. 

11) методична підтримка й надання практичної допомоги в поширенні 

досвіду, апробації методичних розробок, проведенні «майстер-класів» тощо 

педагогічними працівниками, які атестуються в 2019/2020 навчальному році, з 

цією метою в березні 2020 року провести «панораму майстерності педагогічних 

працівників». 

12) організація пошукових досліджень у галузі розробки, упровадження 

методик і технологій навчання та виховання, удосконалення форм і методів 

роботи з педагогічними та керівними кадрами в галузі освіти. 

13) організація методичної роботи в проекції створення інноваційного 

освітнього простору, сприятливого для професійного зростання та розвитку 

природних нахилів здобувачів освіти. 

14) посилення національно-патріотичного характеру навчання та 

виховання; переорієнтація практики виховної роботи в навчальних закладах у 

напрямі створення безпечного середовища для дітей, налагодження діалогу та 

довіри між педагогами, учнями та батьками; 

 15) вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим 

спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період 

підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на 



звернення відділу з питань освіти оцінки якості навчально-виховної роботи 

педагогічних працівників, що атестуються. 

16) удосконалення підготовки учнів закладів загальної середньої освіти 

до участі у зовнішньому незалежному оцінюванню як передумови забезпечення 

рівного доступу до вищої освіти, налагодженні чіткої системи інформування 

випускників, батьків, учителів, громадськості щодо процедур проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. 

17) інформування та залучення педагогів до участі у семінарах, тренінгах, 

конференціях, конкурсах, круглих столах та інших заходах різного рівня з 

метою підвищення власного фахового рівня. 

18) проведення методичних днів у закладах загальної середньої освіти з 

метою надання індивідуальної (адресної) методичної допомоги вчителям. 

3. З метою належної організації методичної роботи в системі освіти 

затвердити:  

1) структуру методичних об’єднань з керівними та педагогічними 

кадрами дошкільних, закладів загальної середньої освіти та закладів 

позашкільної освіти, затвердити керівників, науково-методичні теми, над якими 

працюють методичні об'єднання (додаток № 1,2). 

2) науково-методичну раду методкабінету та активізувати її діяльність, 

поліпшити якість, конкретність і гласність рішень (додаток № 3) 

3) перелік закладів загальної середньої освіти, дошкільної освіти, які 

визначені як опорні з актуальних науково-методичних проблем,організації 

управлінської майстерності, впровадження передового педагогічного досвіду 

(додаток № 4).  

4) графік методичних днів керівного та педагогічного складу працівників 

(додаток № 5). 

4.Організувати проведення коуч-сесій, фасилітативної платфоми для 

педагогічних працівників.  

5. Продовжити роботу постійно діючого науково-практичного семінару 

«Нова українська школа» з метою активізації самоосвітньої діяльності 

педагогічних працівників (додаток № 6). 

6. Визначити опорними такі навчальні кабінети шкіл:  

- української мови та літератури –НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ» 

(Шапочка М.В.); 

- історії і правознавства – Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст. ( Довгань Н.О.); 

- основ християнської етики – Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст. (Підгорняк І. А.); 

- зарубіжної літератури – Кам`янківська ЗОШ І-ІІІ ст. (Гринюк Л. І.); 

- математики – Підволочиська гімназія імені І. Франка (Глинська І. К.);  

- біології – Підволочиська гімназія імені І. Франка (Липка Л. А.);  

- географії – Підволочиська гімназія імені І. Франка (Грицух С.Ф.);  

- хімії – Підволочиська гімназія імені І. Франка (Лацік Н.Я.)  

- мистецтва – Підволочиська гімназія імені І. Франка (Черкас М.П.) 

- майстерні технічних видів праці – Підволочиська гімназія імені І. Франка 

(Бігун О.К.); 

- майстерні обслуговуючих видів праці – Підволочиська гімназія імені І. 

Франка (Бігун Г. І.); 

- фізики – Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст. (Кравчук Н.Я.)  



- інформатики – Підволочиська гімназія імені І. Франка (Стефанчук Н. Є.),  

- англійської мови – Підволочиська гімназія імені І. Франка  

 (Кобильняк В.В.); 

- Захисту Вітчизни – Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст. (Луків В. Є.). 

- спортивно-фізкультурний комплекс - Підволочиська гімназія імені І. 

Франка (Мотика В.Я.). 

 7. Керівникам закладів освіти: 

1) при плануванні роботи методичних структур врахувати пріоритетні 

напрямки викладання навчальних дисциплін в 2019-2020 н. р.  

2) впроваджувати Концепцію «Нова Українська школа» у поступі до 

цінностей та нової редакції Концепції національно-патріотичного виховання в 

системі освіти України,Державного стандарту початкової освіти,Концепцію 

«Нова українська школа». 

 3) особливу увагу звернути на організацію індивідуальної методичної 

роботи: наставництво, стажування, консультації, співбесіди, самоосвіту 

педпрацівників, аналіз та самоаналіз уроку. 

4) будувати педагогіку партнерства через реалізацію реформи «Нова 

українська школа». 

5) забезпечити системний підхід до організації методичної роботи, 

координувати діяльність шкільних методичних формувань.  

6) створити оптимальні умови для виявлення обдарованої молоді і 

надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу,її самореалізації та 

постійного духовного самовдосконалення. 

7) піднести роль шкільних методичних кабінетів в організації та 

проведенні методичної роботи з педагогічними працівниками, організувати 

постійно діючі виставки новин методичної літератури, перспективного 

педагогічного досвіду,впровадження інноваційних технологій.  

8) створити сприятливі умови для творчої самоосвіти вчителів: при 

складанні розкладу передбачити навантаження вчителів у методичний день по 

даному предмету з мінімальною кількістю уроків.  

9) включити заходи у систему методичної роботи, спрямовані на 

практичну реалізацію науково-методичної проблеми, основних положень та 

завдань, визначених нормативно-правовими документами в процесі 

реформування освіти: наступність дошкільної і початкової ланок, 

комп’ютерний всеобуч учасників навчально-виховного процесу, впровадження 

нових курсів та програм, профілізації старшої школи, тестування та моніторинг 

оцінювання якості освіти, впровадження новітніх програм та технологій у 

вихованні молоді.  

10) разом з методичним кабінетом забезпечити якісне і своєчасне 

проведення семінарів, творчих груп, засідань майстер-класів, шкіл педагогічної 

майстерності і інших у відповідності з планом роботи методичного кабінету на 

2019-2020 н. р.  

11) забезпечити участь закладів загальної середньої освіти в дослідно-

експериментальній роботі. 

12) розглянути на засіданнях педагогічних рад протягом навчального 

року питання щодо стану організації та ефективності науково-методичної 

роботи навчального закладу. 



13) розробити комплекс загальношкільних методичних заходів, 

спрямованих на удосконалення професійної майстерності, ефективності 

методичної роботи з педагогічними кадрами та спланувати структуру 

методичної роботи, оптимальну для навчального закладу.  

14) висвітлювати на сайтах роботу навчальних закладів та педагогічних 

працівників, здійснювати видавничу діяльність. 

15) протягом навчального року забезпечити участь педагогічних 

працівників у роботі інструктивно-методичних нарад, творчих груп, засідань 

методичних об’єднань, семінарів тощо згідно з планом роботи методичного 

кабінету.  

16) наказом по школі призначити відповідального за організацію 

методичної та виховної роботи в закладах загальної середньої освіти.  

17) керівництво роботою керівників шкільних методичних об’єднань, 

шкіл перспективного педагогічного досвіду, опорних шкіл та інших 

структурних підрозділів покласти на керівників навчальних закладів установ. 

8. Директору Центру дитячої творчості (Яремі Н.В.) організувати 

методичну роботу з педагогічними працівниками у відповідності до пункту 22 

Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433. 

9. Контроль за виконанням даного наказу доручити завідувачу 

методичним кабінетом Сакевич Г. Р.  

 

 

                                         
 

 

Г.Р.Сакевич                                                                                                                                                

 

 

Юрисконсульт                    І.О. Витвицька   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1  

до наказу відділу освіти 

від 10. 09. 2019 р. №152-од 

 

Список методичних структур 

                                                                                          

№ 

з/п 

 Форма роботи Категорія 

працівників 

Методична 

проблема 

Керівник,заклад 

1. Творче панно Вчителі 

початкових класів 

 «Інструменти 

формування 

ключових 

компетентностей 

НУШ». 

Панькевич О.М. 

Кам’янківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

2. Творча група Вчителі 

математики 

«Моделі 

впровадження STEM-

освіти на уроках 

математики» 

Даньків Г.С., 

Галущинська ЗОШ 

І-ІІ ст. 

3 Динамічна 

група 

Вчителі суспільних 

дисциплін  

«Організація 

самостійної 

продуктивної 

діяльності учнів на 

практичних заняттях 

з історії в  11 класах 

відповідно до нового 

Державного 

стандарту» 

Чорній О.Є, 

НВК «Іванівський 

ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

4. Методична 

студія 

Вчителі 

природничих 

дисциплін 

«Формування 

екологічної 

компетентності учнів 

при вивченні 

предметів 

природничого  

циклу» 

Бабій Н.Д, 

Турівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

5. Ініціативна 

група за 

інтересами 

Вчителі словесних 

дисциплін 
«Підвищення якості 

та результативності 

сучасного уроку 

через компетентнісно 

орієнтований підхід 

до викладання 

української мови та 

літератури в 

контексті Концепції 

«Нова українська 

школа» 

 

Мархевка Т.Б, 

НВК 

«Оріховецький 

ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ» 



6. Педагогічна 

студія 

Вчителі трудового 

навчання та 

образотворчого 

мистецтва 

«Творча 

самореалізація 

особистості на 

уроках трудового 

навчання, 

образотворчого 

мистецтва та в 

позаурочний час». 

Сеник  В. С.-

методист 

методичного 

кабінету 

7. Супервізійна 

група 

Практичні 

психологи та 

соціальні педагоги 

 Гапанович І.В.- 

методист 

методичного 

кабінету 
8. Школа 

управлінської 

майстерності 

Лідери учнівського 

самоврядування 

«Розвиток життєвих 

компетенцій сучасної 

особистості шляхом 

залучення до 

учнівського 

самоврядування» 

Васильківська  

Л. М. – методист 

Підволочиського  

ЦДЮТ 

9. Творча 

лабораторія 

заступника  

Заступники 

директорів з 

навчально-

виховної роботи 

«Вектори змін 

методичної роботи в  

контексті 

реформування змісту 

освіти»  

Грицух С.В.-

заступник  

директора з 

навчально-

методичної роботи 

Підволочиської 

гімназії імені 

І.Франка 
10. Школа 

управлінського 

досвіду 

Керівники ЗЗСО «Формування 

позитивного іміджу 

ЗЗСО».  

Добрунова М. А.-

директор 

Підволочиської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
11. Клуб 

професійного 

спілкування 

Керівники гуртків 

ЦДЮТ 

«Удосконалення 

професійної 

майстерності 

керівників гуртків» 

Поточняк О. Є. - 

методист 

Підволочиського  

ЦДЮТ 
12. Фокус група Викладачі Захисту 

Вітчизни 

«Організація 

молодіжних 

осередків з військово 

та національно-

патріотичного 

виховання в ЗЗСО» 

Луків В. Є-вчитель 

Підволочиської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

13 Педагогічна 

майстерня 

успіху 

Вихователі ЗДО «Компетентнісний 

підхід до формування 

у дошкільників 

навичок та вмінь 

відповідно до 

Базового компоненту 

Кузь Н.М.-

вихователь 

Староміщинського  

ДНЗ 



дошкільної освіти». 

 
15. Педагогічна 

майстерня 

успішного 

педагога(фахові 

конкурси) 

Вчителі основ 

здоров` я, 

географії,Захисту 

Вітчизни 

 «Творчий потенціал 

вчителя як важливий 

чинник освітнього 

процесу» 

Горалечко Л.М. 

Сеник В.С. 

Мокрій Ю.М.-

методисти 

методичного 

кабінету 
16. Школа фахового 

зростання 

педагогів 

Заступники 

директорів з 

виховної роботи, 

педагоги-

організатори 

«Формування 

фахової 

компетентності 

вчителів у вимірі 

інновацій Нової 

української школи» 

Гладич М.М.-

методист 

методичного 

кабінету 

17. Школа 

професійного 

становлення  

Молоді педагоги, 

вихователі 

«Формування 

мотивації  

педагогічної 

діяльності молодих 

педагогів » 

Камінська О.Д. 

Кобильняк В.В.-

вчителі 

Підволочиської 

гімназії ім. 

І.Франка 

Павлів А.М.-

методист 

методичного 

кабінету 

  

 

 

 

             

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2  

до наказу відділу освіти 

від 10. 09. 2019 р. №152-од 

 

 

Список 

методичних об’єднань, науково-методичні теми, керівники 

Категорія 

працівників 

Науково-методичні теми Керівник 

Учителів 1 класу 

 «Формування   ключових  

компетентностей молодших 

школярів у контексті вимог 

нових Державних стандартів 

початкової загальної освіти ».  

Гурська Н. Є.  

Підволочиська гімназія 

імені І. Франка 

 

  

Учителів 2 класу 

 «Реалізація інтегрованого 

підходу в початкових класах в 

контексті Нової української 

школи».   

Мишковська О. В.  

Підволочиська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Учителів 3 класів 

 «Інтегровані уроки – ефективний 

спосіб підвищення пізнавальної 

діяльності учнів». 

 Козуб Л.П. 

Підволочиська гімназія 

імені І. Франка 

Учителів 4 класів 

  «Реалізація інтегровано-

діяльнісного підходу на уроках в 

початкових класах». 

 Cачко Л.М. 

Підволочиська гімназія 

імені І. Франка 

Завідувачів ДНЗ 

«Модернізація дошкільної освіти 

шляхом запровадження 

компетентнісного підходу у 

навчально-виховний процес 

ДНЗ». 

Скуб’як І. В.  

Підволочиський ДНЗ 

Вихователів ДНЗ  

 «Оновлення змісту форм і 

методів діяльності педагогів в 

умовах модернізації дошкільної 

освіти». 

Ольшанецька Н.М. 

Підволочиський ДНЗ 

Практичних 

психологів та 

соціальних 

педагогів 

«Створення психологічних та 

соціальних умов для успішної 

реалізації особистісного 

потенціалу учня із врахуванням 

його індивідуальних 

особливостей ».  

Місечко Л. О.  

Підволочиська  

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Учителів іноземної 

мови 

 «Шляхи та засоби підвищення 

ефективності іншомовної освіти 

в умовах Нової української 

школи».   

Лешків О. В.  

Підволочиська  

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Лєщук Е. М.  

НВК «Іванівський  

І-ІІІ ст. -ДНЗ»  

Учителів біології та «Формування природознавчої  



хімії компетентності учнів через 

засвоєння системи інтегрованих 

знань про природу і людину, 

основ екологічних знань, 

удосконалення способів 

навчально-пізнавальної 

діяльності, розвиток ціннісних 

орієнтацій у ставленні до 

природи».         

Машталір Н. Р.  

Підволочиська  

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Учителів трудового 

навчання 

«Формування національної 

самосвідомості, світоглядних 

творчих здібностей, 

дослідницьких навичок на 

уроках трудового навчання». 

Года О. С.  

Підволочиська ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

Учителів основ 

здоров’я 

«Формування в учнів свідомої 

мотивації до здорового способу 

життя та активної соціальної 

позиції».  

Гладин О. Д.  

Підволочиська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Учителів фізичної 

культури 

«Використання на уроках 

фізкультури та в позакласній 

роботі сучасних методик».  

Шумський Л. Б.  

Підволочиська гімназія 

імені І. Франка 

Викладачів Захисту 

Вітчизни 

«Впровадження сучасних   

методичних технологій у 

викладанні курсу «Захист 

Вітчизни».    

Грицай Р. В.  

Підволочиська гімназія 

імені І. Франка 

Учителів 

інформатики 

«Оновлення змісту викладання 

інформатики в сучасній школі з 

метою підвищення якості 

надання освітніх послуг». 

Боднар О. Є.  

НВК «Оріховецький ЗНЗ 

І-ІІІ ст.- ДНЗ» 

   

Учителів фізики 

«Підвищення якості освіти в 

процесі розкриття природного 

потенціалу учнів в умовах 

інформаційного освітнього 

середовища на уроках фізики».  

Гавриляк Р. Б.  

Кам’янківська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Учителів художньо-

естетичного циклу 

«Творча  самореалізація  

особистості на уроках  

музичного та образотворчого 

мистецтва, художньої культури  

та в позаурочний  час ».  

Міхневич А. Л.  

Кам’янківська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Дацко Г. А. 

Підволочиська  

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Учителів 

математики 

«Формування в учнів 

математичної компетентності на 

уроках математики». 

Лукасевич М.П. 

Підволочиська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Учителів 

суспільних 

дисциплін 

« Формування громадянської 

компетентності учнів на уроках 

суспільних дисциплін»     

Довгань Н. О.  

Підволочиська ЗОШ 

І-ІІІ ст.  



Учителів географії 

та економіки 

«Застосування технології 

критичного мислення на уроках 

географії». 

Грицух С.Ф. 

Підволочиська гімназія 

імені І. Франка 

Вихователів груп 

продовженого дня 

«Компетентнісний підхід до 

формування в учнів навичок 

самостійного здобуття знань».  

Величук Л. Т.  

Підволочиська гімназія 

імені І. Франка 

Учителів основ 

християнської 

етики 

 «Формування християнських 

цінностей учнівської молоді на 

уроках ОХЕ та в позакласній 

роботі». 

Підгорняк І. А.  

Підволочиська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Учителів 

зарубіжної 

літератури 

«Шляхи формування   

компетентної особистості на 

уроках  зарубіжної  літератури у 

світлі новітніх освітніх вимог» 
  

Богач Р. Б.  

Підволочиська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Учителів 

української мови та 

літератури 

 «Підвищення якості  та 

результативності сучасного 

уроку через компетентнісно-

орієнтований підхід до 

викладання української мови 

та літератури».  

Шапочка М. В.  

НВК «Іванівський 

ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ»  

Педагогів 

організаторів і 

заступників 

директорів з 

виховної роботи, 

керівників 

ШКМО   

«Виховання дітей та учнівської 

молоді у дусі патріотичного 

обов’язку, розуміння історії 

свого народу, національної 

ідентичності, самобутності».  

Крупа Т. П.  

Кам’янківська 

ЗОШ І–ІІІ ст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №3  

до наказу відділу освіти 

від 10. 09. 2019 р. №152-од 

 

 

С к л а д 

науково-методичної ради методичного кабінету 

1. Сакевич Г. Р. – завідувач методичним кабінетом, голова ради 

2. Петрунів Г. Г. – методист МК, заступник голови ради 

3. Сеник В. С. – методист МК, секретар  

4. Павлів А. М. – методист МК, член ради 

5. Мокрій Ю. М. – методист МК, член ради 

6. Білан Н. Я. – методист МК, член ради 

7. Гладич М. М. – методист МК, член ради 

8. Гапанович І. В. – методист МК, член ради 

9. Горалечко Л. М. – методист МК, член ради 

10. Дрейко С. М. – методист МК, член ради 

11. Кучеравенко О. П. – директор Кам` янківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

12. Кульбаба Т.І. – заступник директора з виховної роботи Качанівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів  

13. Грицух С.В.– заступник директора з навчально-методичної роботи 

Підволочиської гімназії імені І.Франка   

14.  Поруцька І.Д. – завідувач  Староміщинським  ДНЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

  

 



Додаток №4  

до наказу відділу освіти 

від 10. 09. 2019 р. №152-од 

 

Список опорних шкіл та дошкільних закладів 

  

- Підволочиська гімназія імені Івана Франка «Військово-патріотичне 

виховання  учнівської молоді в контексті Нової української школи»   

- Підволочиська гімназія імені Івана Франка «Організація 

правовиховної роботи в закладах загальної середньої освіти »,  

- Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст.  «Формування стратегії розвитку 

методичної роботи у закладі освіти в умовах розбудови Нової української 

школи» »,      

- Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст. «Нові компетенції сучасного керівника   

закладів освіти в умовах реформування змісту  освіти»,   

- Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст. «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового 

Державного стандарту початкової загальної середньої освіти»,   

 - Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст. «Впровадження програми «Нова українська 

школа» у поступі до цінностей»,   

- НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ» «Формування духовно-

моральної особистості в умовах нової української школи»,   

-  Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст. «Школа сприяння здоров’ю»,   

- Підволочиський ДНЗ «Механізми формування  у дітей дошкільного 

віку мовленнєвої та художньої компетентності за допомогою літературних та 

мистецьких образів». 

 

  

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №5  

до наказу відділу освіти 

від 10. 09. 2019 р. №152-од 

 

 

Графік проведення методичних днів 

 

Дні 

тижня 

1-й тиждень 

місяця 

2-й тиждень 

місяця 

3-й тиждень 

місяця 

4-й тиждень 

місяця 

Понеділок День самоосвіти Початкові класи 
День 

самоосвіти 

Вівторок 

Іноземна мова 

Природничі 

дисципліни 

Географія 

Керівники 

установ освіти 

Вихователі   

ЗДО 

Методичні дні в 

школі 

 

Завідувачі ДНЗ 

Фізика 

Середа 
ІКТ 

 

Математика 

Психологи 

Українська мова та 

література 

Заступники з 

навчально-

виховної роботи 

 

Четвер 

Основи 

здоров’я 

 

Трудове 

навчання 

Основи 

християнської 

етики, 

зарубіжна 

література 

Образотворче, 

музичне мистецтво, 

мистецтво 

художня культура 

Заступники з 

виховної роботи 

педагоги-

організатори 

Вихователі ГПД 

П’ятниця 
Суспільні 

дисципліни 

Фізична 

культура 

 

 

Викладачі 

Захисту 

Вітчизни 

 

  
 

 

                  

 

                                                                                                   

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 



Додаток №6 

до наказу відділу освіти 

від 10. 09. 2019 р. №152-од 

 

Постійно діючі науково-практичні семінари  

«Постійно діючий науково-практичний семінар 

«Нова українська школа» 

  

 Категорія учасників Методична проблема Відповідальні 

Керівники навчальних 

закладів  

Аспекти  управлінської 

компетентності  директора у 

проекції нових освітніх 

стратегій. 

Сакевич Г.Р. 

Заступники директорів із 

навчально-виховної роботи 

 Розвиток професійної 

компетентності педагогічних 

працівників у руслі  Нової 

української школи 

  

 

Сакевич Г.Р. 

Заступники директорів із  

виховної   роботи, педагоги-

організатори, керівники 

шкільних методичних 

об’єднань класних керівник 

Оновлення змісту виховного 

процесу на засадах 

особистісно орієнтованої 

педагогіки 

  

Гладич М.М. 

Завідувачі дошкільними 

навчальними закладами 

Актуальні проблеми 

дошкільної освіти: 

інноваційні шляхи їх 

вирішення 

Гапанович І.В. 

Голови шкільних методичних 

об’єднань учителів-

предметників 

Актуальні проблеми та нові 

тенденції у вивченні 

навчальних предметів у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах у 2019 – 2020 

навчальному році 

Сакевич Г.Р. 

методисти 

 

 

 

 

 

 

 

 


