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Справжній педагогічній творчості 

властиві риси дослідження, творчого 

узагальнення своєї праці. 

 

В. Сухомлинський 

 

І. Вступ. Аналіз роботи методичного кабінету за 2018-2019 н. р., 

мета та завдання його діяльності на 2019-2020 н .р  

Діяльність методичного кабінету здійснювалася на основі Положення про 

методичний кабінет відділу освіти Підволочиської селищної ради (наказ відділу 

освіти від 08. 08. 2016 р.), наказу відділу освіти (від 05. 09. 2018 р. № 179 – од) 

«Про затвердження структури та організацію методичної роботи з 

педагогічними кадрами на 2018-2019 н. р», наказу відділу освіти від 14. 09. 

2019 р. №185-од «Про розподіл обов язків між працівниками методичного 

кабінету на 2018-2019 н. р.». Базувалася на відповідних державних, 

нормативно-правових документах, Концепції «Нової української школи», 

Концепції національно-патріотичного виховання та спрямовувалася на 

одержання нових педагогічних знань, інноваційну та науково-дослідницьку 

діяльність вчителів.  

Планування роботи методичного кабінету здійснювалося на основі 

аналізу основної діяльності, аналізу освітнього процесу в закладах загальної 

середньої освіти та позашкільної освіти, діагностики, диференційованого 

підходу до організації роботи з педагогічними працівниками відповідно до їх 

рівня кваліфікації та стажу роботи. Методичним кабінетом вироблено систему 

планування роботи: перспективний план роботи методичного кабінету на 2016 -

20 19 роки, план роботи методкабінету на навчальний рік, план роботи 

методичного кабінету на кожен місяць.  

Розроблено режим роботи методкабінету та визначено єдині дії 

організації методичної роботи відповідно до категорії педпрацівників. Ведеться 

контроль за виконанням планів. Періодично звіт про проведену роботу 

заслуховується на колегії відділу освіти, засіданні науково-методичної ради.  

Проводились системні заходи, спрямовані на виконання завдань, 

поставлених перед методичним кабінетом на плановий період.  

Цілі та завдання методичної роботи з педагогічними працівниками ЗЗСО, 

спрямовані на підвищення їх науково-методичного рівня, є передбачувані 

еталонні параметри, що характеризують рівень знань та умінь, необхідність 

формування і вдосконалення яких зумовлене сучасними стандартами, 

потребами розвитку освіти і рівнем професійної компетентності конкретних 

педагогічних працівників.  

Управлінська діяльність методичного кабінету 

Науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної 

середньої освіти здійснювали завідувач методичним кабінетом та 9 методистів. 

З них вищу кв. кат мають 5, І кв. кат. – 2, ІІ кв. кат. – 2.  
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Інноваційності всій системі організації методичної роботи надає творча 

співпраця з науково-методичними працівниками кафедр, відділів, лабораторій 

Тернопільського ОКІППО, Тернопільським національним педагогічним 

університетом ім. В. Гнатюка.  

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів здійснюється через обласні 

та методичні, науково – практичні семінари для методистів, відповідальних за 

викладання різних предметів, керівників методичних об’єднань, молодих 

учителів, керівників шкіл, класних керівників. Педагогічні працівники активно 

залучені до роботи обласних семінарів, засідань творчих груп, науково-

практичних конференцій, тренінгових заняттях.  

Значна увага у створенні ефективної системи методичної роботи 

приділялась управлінню процесами формування творчої особистості вчителя, 

його педагогічної компетентності. При методичному кабінеті функціонували 

творчі групи:  

- вчителів початкових класів щодо впровадження Державного стандарту 

початкової освіти (кер. Паюк О. О.),  

- вчителів математики (кер. Лукасевич М. П.),  

- «Школа управлінської майстерності» (кер. Васильківська Л. М.),  

- «Школа новопризначеного керівника та заступника» (кер. 

Кучеравенко О. П).  

- «Школа професійного зростання молодих педагогів» (кер. 

Камінська О.Д., Паливода М. Б., Полуйчак О. Р.) 

- Творча лабораторія вчителів біології і хімії (керівник Беринда В. Я.),  

- «Школа педагогічної майстерності керівників гуртків» (кер. 

Поточняк О.Є.).  

Науково-методичною радою методичного кабінету у вересні місяці 2018 

року затверджено план роботи методичного кабінету, методичних формувань, 

творчих груп вчителів початкових класів, філологів, математики, біології та 

хімії, опорних навчальних закладів, Шкіл управлінської майстерності, Школи 

професійного становлення молодих педагогів. Розглянуто програми гурткової 

роботи з навчальних предметів. Достатня увага приділялася виконанню 

розроблених заходів щодо підвищення якості навчальних досягнень та надання 

якісних освітніх послуг, результативності виступів учнів у ІІІ етапі 

Всеукраїнських олімпіад, конкурсах, участі педагогів у конкурсі «Учитель 

року-2019», робота експериментальних класів, реалізації заходів Концепції 

Нової української школи, Концепції національно-патріотичного виховання та 

Української Хартії вільної людини, роботу над науково-методичною 

проблемою, тощо.  

Методичний кабінет організовує методичну та науково-дослідну роботу 

учителів за різними напрямками. До управління структурними підрозділами 

методичної служби залучено 21 педагогічний працівник, 16 педагогів, які 

мають звання «старший учитель», «вчитель методист» – 8.  

Завдяки сучасним методикам у тісному зв’язку з набутим досвідом 

забезпечується високий показник рівня успішності та якості навчально-

виховного процесу продемонстрували вчителі фізичної культури: 
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Поцілуйко Б.П. (Хмелиськівська ЗОШ І-ІІ ст.), Шумський Л. Б., Мотика В. Я. 

(Підволочиська гімназія імені І. Франка), Панчук А. Є., Дрейко С. М. 

(Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.), Паньків Г. М. (Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст.), 

вчителі математики: Лукасевич М. П. (Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.), 

Витко У.П. (Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Гавриляк О. В. (Кам’янківська ЗОШ І-

ІІІ ст.), вчителі основ християнської етики: Підгорняк І. А. (Підволочиська 

ЗОШ І-ІІІ ст.), Курило І. П. (Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст.), Шерстій І. М. 

(Підволочиська гімназія імені І. Франка), Малашок Л. Й. (Галущинська ЗОШ І-

ІІ ст.), вчителі гуманітарного циклу: Шелега Л. Я. (Підволочиська ЗОШ І-ІІІ 

ст.), Герасимчук В. І. (Підволочиська гімназія імені І. Франка), Полуйчак О. Р. 

(Підволочиська гімназія імені І. Франка), Кобильняк В. В. (Підволочиська 

гімназія імені І. Франка), Гринюк Л. І. (Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст.), 

Пелих Г.М. (Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Левицька Л. І. (Підволочиська гімназія 

імені І. Франка), вчителі початкових класів: Гурська Н. Є. (Підволочиська 

гімназія імені І. Франка), Теренда В. І. (Кам янківська ЗОШ І-ІІІ ст.), 

Паляниця Г. В., Саченко Н. В. (Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.), вчителі 

суспільних дисциплін: Довгань Н. О., Нагуляк І. І. (Підволочиська ЗОШ І-ІІІ 

ст.), Малашок Л. Й. (Галущинська ЗОШ І-ІІІ ст.), вчителі Захисту Вітчизни: 

Грицай Р. В. (Підволочиська гімназія імені І. Франка), Вовна А. М. 

(Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст.), вчителі фізики: Гавриляк Р. Б. (Камянківська ЗОШ 

І-ІІІ ст.), Кравчук Н. Я. (Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.), вчителі трудового 

навчання: Полухін В. І. (НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ), Міхневич А.Л. 

(Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст.), вчителі природничого циклу: Горалечко Л. М. 

(Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Попельняк Т. С. (Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Липка 

Л. А., Грицух С. В (Підволочиська гімназія імені І. Франка), Агаркова Т. С. 

(Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.), Беринда В.Я. (НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-

ДНЗ»), Бабій Н. Д. (Турівська ЗОШ І-ІІ ст.), практичний психолог Вовна А. М. 

(Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст.), вчителі музичного мистецтва: Міхневич А. Л. 

(Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст.), Гельовська О. В. (Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.).  

Результатом спільної роботи закладів освіти та методичного кабінету є 

результативна участь педагогів у конкурсах фахової майстерності, друк у пресі, 

розробка власних методичних розробок. Однак спостерігається зменшення 

друку, популяризації досвіду роботи педагогічних працівників.  

Науково-методична робота щодо підвищення кваліфікації й фахової 

компетентності педагогічних кадрів 

2018-2019 н. р. – третій рік роботи над проблемою «Підвищення якості 

сервісного обслуговування навчальних закладів та забезпечення академічної 

свободи у реалізації Державних станддартів освіти на засадах 

партисипативного управління та педагогіки співробітництва. Національно-

патріотичне виховання учнів на засадах полікультурних, історичних цінностей, 

традицій і звичаїв народу в умовах європейського державотворення».  

З метою реалізації науково-методичної проблеми та вирішення основних 

цільових завдань діяльності методкабінету, функціонувала дієва структура 

науково-методичної роботи з педкадрами, яка складалася із діяльності 24 

методичних об’єднань вчителів-предметників, семінари, майстер-класи, Школи 
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передового педагогічного досвіду, професійної майстерності, молодого 

вчителя, воркшопи, конференції, круглі столи, творчі групи, динамічні групи, 

Школи управлінської майстерності, навчально-методичне консультування, 

професійний конкурс «Учитель року-2019». Ефективність роботи формувань 

забезпечувалася, передусім, правильним підходом до планування мети, завдань, 

змісту, які давали можливість здійснювати успішну психологічну, педагогічну, 

предметну, методичну підготовку педагогічних кадрів. Працювали методичні 

об’єднання для всіх категорій педагогічних працівників, що викладають 

предмети інваріантної складової навчальних планів, семінари, колективні та 

групові форми роботи. Протягом навчального року проводились інструктивно-

методичні наради заступників з навчально-виховної роботи, заступників з 

виховної роботи, педагогів-організаторів, тощо.  

Згідно плану роботи методичного кабінету з метою підвищення фахового 

рівня педагогів на базі ЗЗСО проводилися семінари-практикуми:  

- семінар-практикум вчителів математики на базі Супранівської ЗОШ І-ІІ 

ст. на тему «Використання STEM-технологій для формування ключових та 

предметних компетентностей на уроках математики»; 

- семінар-практикум вчителів початкових класі та вихователів дошкільних 

закладів на базі НВК «Клебанівський ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ» на тему «Забезпечення 

наступності в роботі ЗДО та початкової ланки освіти в умовах впровадження 

Концепції Нової української школи»; 

-  семінар-практикум для керівників закладів загальної середньої освіти на 

базі НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» з проблеми «Атестація: нові 

виклики сьогодення та перспективи»; 

- семінар-практикум для вчителів української мови та літератури 

«Міжпредметні зв’язки як засіб формування полікультурних компетентностей 

учнів на уроках української мови та літератури» на базі методичного кабінету; 

- семінар-практикум вчителів зарубіжної літератури на базі Кам’янківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. з проблеми «Сучасний урок зарубіжної літератури: 

компетентнісний аспект»; 

-  участь вчителів англійської мови у реколекційно-методичному семінарі, 

який відбувся на базі Музейно-меморіального комплексу імені патріарха 

Йосифа Сліпого, що в Заздрості на Тернопільщині; 

-  семінар-практикум для вчителів англійської мови на базі Підволочиської 

ЗОШ І-ІІІ ст. на тему: «Розвиток креативного мислення як засіб формування 

комунікативної компетенції на уроках англійської мови»; 

- семінар-практикум для вчителів географії та економіки на базі МК з 

проблеми «Міжпредметні зв’язки як засіб формування полікультурних 

компетентностей учнів при вивченні географії» (з досвіду роботи вчителя 

географії Галущинської ЗОШ І-ІІ ступенів Паливоди М. Б.);  

-  майстер-клас для вчителів трудового навчання на тему «Технологія 

виготовлення органайзера» (з досвіду роботи вчителя трудового навчання 

Хмелиськівської ЗОШ І-ІІ ступенів Агарків С. П.);  
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-  тренінг для вчителів основ здоров’я з проблеми «Надання першої 

медичної допомоги і самодопомоги» на базі Підволочиської гімназії імені Івана 

Франка;  

-  виховний захід (з елементами тренінгу) «Впровадження Української 

Хартії вільної людини в освітній процес»;  

-  семінар-практикум заступників директорів з виховної роботи та 

педагогів- організаторів на базі НВК «Богданівський ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ» на тему 

«Формування демократичного учнівського середовища в начальному закладі»;  

-  семінар-практикум з елементами тренінгу для керівників шкільних 

методичних об’єднань класних керівників на базі НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ 

ст.-ДНЗ» на тему «Педагогічна співпраця з батьками, як особливий вид 

діяльності класного керівника в новій українській школі»;  

-  семінар-практикум для керівників ЗДО на базі Турівського ДНЗ 

«Формування у дошкільників навичок та вмінь з безпеки життєдіяльності, 

відповідно Базового компоненту дошкільної освіти»;  

-  семінар-практикум для практичних психологів, соціальних педагогів та 

класних керівників 5-8 класів з проблеми «Профілактика боулінгу в шкільному 

середовищі»; 

-  семінар-практикум для вихователів групи продовженого дня «Розвиток 

емоційно-вольової сфери як складової соціальної компетенції молодшого 

школяра» на базі Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

-  тренінг для вчителів інформатики «Методика викладання інформатики у 

7, 10 класах» на базі методичного кабінету; 

-  тренінг-практикум для вчителів фізичної культури на базі 

Підволочиської ДЮСШ «Індивідуальний підхід у процесі тренувань з різних 

видів спорту»;  

-  Всеукраїнський соціальний проект Федерації футболу України «Відкриті 

уроки футболу-2018».  

В рамках тісної співпраці з ТОКІППО, Тернопільським педагогічним 

університетом ім. В. Гнатюка проведено семінари, тренінги. За участю 

методиста ТОКІППО, кандидата педагогічних наук Городецької О. В. 

проведено тренінг для вчителів початкових класів на тему «Розвиток 

критичного мислення та медіа грамотності учнів початкових класів у контексті 

нового Державного стандарту початкової освіти (Сакевич Г.Р.), тренінг для 

вчителів української мови та літератури «Основні аспекти мовленнєво-

методичної компетентності сучасного вчителя» за участю методиста ТОКІППО 

Кондарєвої М. М.  

Семінар-практикум для заступників директорів з навчально-виховної 

роботи на тему «Самооцінювання ЗЗСО в освітній сфері. «Професійний 

розвиток педагогічних працівників» за участю Куриш О. С., методиста 

інституту післядипломної освіти. Для вчителів німецької мови проведено 

навчально-методичний семінар «Продуктивні методи збагачення лексичного 

запасу учнів у процесі вивчення німецької мови» за участю завідувача кафедри 

німецької філології та методики викладання німецької мови, кандидата 

філологічних наук, доцента Яцюка І. Я.  
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 Професійною майстерністю, застосуванням інноваційних технологій на 

уроках ОХЕ ділились вчителі християнської етики на обласному семінарі 

методистів ОХЕ з проблеми «Формування життєвих компетентностей на 

уроках основ християнської етики» (Г.Г. Петрунів).  

Організовано виїзний круглий стіл для вчителів природничого циклу до 

Верховинського краю з проблеми «Організація краєзнавчо-пошукової, науково-

дослідницької та природоохоронної роботи з учнями на уроках та в 

позаурочний час». Поїздки для вчителів трудового навчання та образотворчого 

мистецтва в музей «Писанка» (м. Коломия), с. Підгірці Львівської обл., 

заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів в (м. 

Львів), вчителів суспільних дисциплін (м. Львів). Виїзний семінар для вчителів 

української мови та літератури «Шевченко та Тернопільщина» (Вишнівці, 

Почаїв, Збараж). Семінар-практикум для вчителів музичного мистецтва на базі 

хати -музей музичних інструментів Петра Католи с. Ішків Козівського району 

на тему «Використання музейної педагогіки на уроках музичного мистецтва».  

Для вчителів, які викладають українську мову та літературу, математику, 

історію в 11-х класах організовано навчання «7 кроків до ЗНО» (методист 

Петрунів Г. Білан Н. Мокрій Ю.).  

Однією з форм роботи з кадрами є курсова підготовка. У 2018 році 

підвищили кваліфікацію 84 педагогічних працівники, в тому числі за очною 

формою – 6, очно-заочною формую – 73, дистанційною з використанням ІКТ – 

5. Педагогічні працівники закладів освіти проходять короткотривалі тренінги та 

навчальні семінари у ТОКІППО, а також у навчальних закладах громади за 

участі викладачів ТОКІППО. Методист методичного кабінету Мокрій Ю. М. 

пройшов І етап курсів підвищення кваліфікації в ЦІППО ДВНЗ УМО НАПН 

України у м. Київ.  

Підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників добре 

прослідковується під час атестації. У ході вивчення стану контролю за 

додержанням порядку проведення атестації педагогічних працівників 

керівниками закладів освіти узагальнено практику проведення атестації 

педпрацівників на різних її етапах. Проаналізовано розпорядчі документи 

закладів, звіти про атестацію педагогічних працівників. Вивчалась організація 

атестації шляхом участі у засіданнях атестаційних комісій І рівня (методист 

Н.Я. Білан.). Високий рівень діяльності атестаційних комісій у Хмелиськівській 

ЗОШ І-ІІ ст., Підволочиській ЗОШ І-ІІІ ст., Підволочиській гімназії імені. І. 

Франка, НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Качанівській ЗОШ І-ІІІ ст., 

Підволочиському ДНЗ (щороку розробляється розгорнутий план вивчення 

системи роботи педпрацівників, які атестуються, на постійному контролі 

перспективний план атестації та проходження курсової перепідготовки 

працівників).  

В 2018/2019 навчальному році в закладах освіти атестовано 87 

педагогічних працівників. З них:  

- 67 – у закладах загальної середньої освіти,  

- 13 – закладах дошкільної освіти,  

- 6 – позашкільних навчальних закладів,  
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- 1 – методистів методкабінету.  

Атестаційною комісією ІІ рівня у відділі освіти у поточному році 

розглянуто питання атестації 35-х педагогічних працівників. З них:  

-  5 керівників та заступників керівників атестовані на відповідність 

займаній посаді;  

-  6 педагогам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії»;  

-  33 атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії»;  

-  4 атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст І категорії»;  

-  5 присвоєно педагогічні звання (2 – «старший вчитель», 3 – «учитель-

методист»);  

-  19 атестовано на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням 

(9 – «старший вчитель», 10 – «учитель-методист»).  

Активно реалізуючи принципи компетентнісного й особистісно 

орієнтованого підходів у освіті та забезпечуючи умови для безперервної освіти 

протягом життя, методичний кабінет традиційно визначає однією з 

найважливіших ланок у системі діяльності методичної служби - роботу з 

керівними кадрами. Саме високий рівень управлінської культури, методичної 

та педагогічної майстерності керівників закладів освіти гарантують якість 

організації педагогічного процесу й науково-методичної роботи в кожному 

окремому колективі.  

Методичним кабінетом проведено творчий звіт педагогічних працівників 

які атестуються.  

Нові виклики суспільства, реформа освіти в цілому, вимагають також 

змін у системі дошкільної освіти та реалізації її соціальних функцій, а саме 

нагляд за дитиною, соціалізація та індивідуалізація особистості дошкільника 

тощо. Науково-методичний супровід дошкільної ланки освіти був направлений 

на впровадження педагогічних інновацій в освітній процес, підвищення 

компетентності педагогів, їх кваліфікаційного рівня. Для керівників та 

вихователів ЗДО проводилися наради, засідання методичних об’єднань та 

семінари-практикуми. Вихователі Підволочиського ДНЗ демонстрували 

майстер-класи з використання сучасних технологій з сенсорного, логіко-

математичного розвитку.  

Не залишаються без методичного супроводу молоді вчителі. Для 

ефективного набуття навичок педагогічної роботи, формування умінь 

застосувати теоретичні знання, отримані у педагогічному вузі під час 

навчально-виховного процесу, на початку навчального року організовано 

стажування молодих спеціалістів та призначено наставниками найбільш 

досвідчених вчителів. Молоді спеціалісти брали активну участь у роботі Школи 

професійного становлення молодих педагогів, методоб’єднань, які допомогли 

їм у розв’язанні складних методичних проблем, ознайомили із сучасними 

технологіями навчання та виховання учнів, перспективним педагогічним 

досвідом. Справжньою школою педагогічної майстерності для молодих 
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вчителів стали творчі звіти вчителів, які атестувалися на присвоєння, 

підтвердження педагогічних знань «старший вчитель», «вчитель-методист» 

Заняття ШМВ для вчителів початкових класів проходили на базі 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. з проблеми «Налаштовуємося на життя і роботу в 

Новій українській школі» Підволочиської гімназії імені І. Франка на тему 

«Компетентнісний підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності 

молодших школярів у контексті реалізації Концепції Нової української школи».  

Здійснювався методичний супровід опорного закладу.  

Методичний кабінет здійснює належним чином організаційно-методичне 

забезпечення апробації навчальних підручників. Учителі беруть участь в 

апробації підручників, метою якої є відбір таких видань, що найкраще 

сприяють формуванню особистіснозорієнтованого, компетентнісного і 

діяльнісного підходів до навчально-виховного процесу, передбачених новими 

програмами. О. Мишковська (вчитель початкових класів Підволочиської ЗОШ 

І-ІІІ ст.) була експертом підручника з математики для учнів 2-го класу.  

За звітний період працівниками методичного кабінету підготовлено і 

проведено 29 різноманітних за тематикою, змістом, формою проведення 

методичних заходів, у яких взяли участь 269 педагогічних працівників.  

Творчість вчителя проявляється в дослідницькій роботі, моделюванні, 

творчому пошуку в процесі роботи над науково-методичною проблемною. 

Зростання професійної активності педагогів відбувається через участь у 

фахових конкурсах, одним із них є конкурс «Учитель року».  

Протягом грудня 2018 року було проведено районний тур конкурсу 

«Учитель року-2019» у номінаціях «Географія», «Основи здоров’я».  

У І турі взяли участь 5 педагогічних працівників. Капеняк С. В. 

(Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст.), Поцілуйко М. Б. (НВК «Богданівський ЗНЗ І-ІІ 

ст.-ДНЗ», з географії Агаркова Т. С. (Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.), Паливода 

М. Б. (Галущинська ЗОШ І-ІІ ст.), Вовна А. М. (Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 

Переможцями районного етапу туру в номінації « Основи здоров’я» стала 

Капеняк С. В. (Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст..), в номінації «Географія» – вчитель 

географії Агаркова Т. С. (Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.). Агаркова Т.С., призер 

обласного етапу конкурсу.  

Мотика В. Я. вчитель фізичної культури Підволочиської гімназії імені І. 

Франка, учасник обласного етапу конкурсу «Інноваційний урок фізичної 

культури з елементами футболу».  

Методичним кабінетом, закладами загальної середньої освіти велика 

увага приділяється відзначенню ювілейних дат, відвідуванню пам’ятних місць.  

Проведено науково-теоретичну конференцію 100-річчя утворення ЗУНР 

(Ю. Мокрій).  

До 100-річчя відзначення творчої спадщини В. Сухомлинського 

методичний апрейд на тему «Використання творчої спадщини 

В. Сухомлинського в освітньому процесі» (М. Гладич). 

Вчителі української мови та літератури взяли участь у методичному 

квесті «Шлях Кобзаря – це шлях народу», присвяченому 205 річниці від дня 

народження Т. Г. Шевченка» (Г. Петрунів) 
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Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти 

Реформа початкової освіти – модернізація її змісту – потребувала 

посиленої уваги до методичного супроводу впровадження державних 

стандартів освіти, нових навчальних програм, нового покоління підручників. 

2018-2019 н. р. – рік впровадження Державного стандарту початкової освіти. 

Вчителі 1-х класів успішно пройшли навчання вчителів щодо впровадження 

Державного стандарту початкової освіти.  

Завідувачем методичним кабінетом Г. Сакевич, керівником методичного 

об’єднання О. Мишковською проведено ряд методичних заходів щодо 

успішного впровадження Державного стандарту в 1 класі, зокрема, працював 

консульпункт, проводились інструктивно-методичні наради, проведено семінар 

на базі Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. на тему «Інтегрований підхід в умовах 

впровадження НУШ», круглі столи, наставницькі зустрічі з вчителями 1-х 

класів. Розроблено методичні рекомендації щодо впровадження інтегрованого 

підходу в навчанні; формування ключових компетентностей, формувальне 

оцінювання першокласників.  

З метою реалізації Концепції Нової української школи, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №988-р 

«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», 

впровадження Державного стандарту початкової освіти, затверджено план 

заходів щодо запровадження КНУШ у навчальних закладах І ступеня на 

2018/2019 н. р.  

Вчителі НУШ працювали над підвищенням фахової майстерності шляхом 

самоосвіти, зокрема, участі в Інтернет-марафонах, вебінарах Видавничої групи 

«Основа», видавництва «Ранок» та отримали сертифікати щодо ознайомлення з 

новими методиками викладання в початковій школі.  

Методичним кабінетом спільно з відділом освіти проводився моніторинг 

впровадження КНУШ в ЗЗСО.  

Відповідно до наказів відділу освіти від 05. 08. 2018 р. №204-од, від 08. 

05. 2019 р. №96-од «Про організацію підготовки педагогічних працівників для 

роботи в умовах Нової української школи в 2019-2020 н. р. 2020-2021 н. р» 

завідувачем методичним кабінетом Г. Сакевич, тренерами Н. Саченко, Г. 

Паляницею та регіональними тренерами НУШ Н. Гордіюк, Н. Кордубою 

проведено три очні сесії для вчителів, які навчатимуть учнів у 2019-2020 н. р, 

2020-2021 н. р., на яких були практично опрацьовані нові методи та прийоми 

навчання за модулями Типової освітньої програми підготовки вчителів 1-х 

класів (16 модулів).  

Навчанням охоплено 44 вчителів майбутніх першокласників, вихователів 

ГПД.  

Методичний кабінет спрямовували свою діяльність на розробку та 

впровадження моніторингу якості освіти, науково-методичного та 

психологічного супроводу її становлення та функціонування.  

Моніторингові дослідження проводилися з метою вивчення досягнутого 

рівня засвоєння змісту освіти, виявлення чинників, що впливають на її якість та 
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визначенням динаміки змін, які відбулися у системі освіти щодо забезпечення 

наступності викладання предметів.  

Пріоритетними напрямами моніторингових досліджень стали: участь 

учнів ЗЗСО у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах; навчальні 

досягнення учнів; результативність ДПА та ЗНО, участі педагогів у конкурсах.  

Працівниками методичного кабінету підготовлено ряд методичних 

посібників, брошур, рекомендацій, розпорядчих документів, інформацій, 

рішень. Зокрема, для вчителів іноземної мови « Діяльнісний підхід у вивченні 

іноземної мови», «Використання тестових технологій у процесі вивчення 

української мови та літератури» для вчителів української мови та літератури» 

(методист Петрунів Г. Г.). Тематичні папки: «Нормативно-правове 

забезпечення в літніх мовних таборах», «Сім кроків до ЗНО». (методист 

Петрунів Г. Г.). Методичні поради і рекомендації «Нормативно-правове 

забезпечення в літніх мовних таборах». (методист Петрунів Г. Г.). Електронний 

посібник посібник для вчителів природничого циклу «Розробки конспектів 

уроків з біології і хімії для 10 класу за новими програмами» (методист 

Горалечко Л. М), тематична папка для вчителів природничого циклу 

«Конспекти уроків з біології і хімії з використанням квест-технологій» 

(методист Горалечко Л. М.), посібник для вчителів початкових класів 

«Критичне мислення як засіб впровадження діяльнісного підходу на уроках в 

початкових класах» (завідувач Г. Сакевич), «Атестація: нові виклики та 

перспекти» (для керівників, ЗДНВР), методичний посібник для вчителів фізики 

«Організаційно – методичний супровід впровадження STEM- освіти на уроках 

фізики» (методист Гладич М. М.), посібник для заступників директорів з 

виховної роботи «Формування демократичного учнівського середовища в 

навчальному закладі» (методист Галдич М. М.), електронний посібник для 

відповідальних за правовиховну роботу в закладі «Організація правовиховної 

роботи в закладі загальної середньої освіти» (методист Гладич М. М.), 

методичні рекомендації для заступників директорів з виховної роботи та 

педагогів-організаторів з питань виховної роботи в ЗЗСО на 2018-2019 н. р. та 

проведення першого уроку присвяченого 27-ій річниці Незалежності України 

(методист Гладич М. М.), методичні рекомендація для вчителів музичного 

мистецтва «Організаційно-методичний супровід проведення фестивалів, 

конкурсів художньо – естетичного циклу» (методист Гладич М. М.), методичні 

рекомендації для вчителів математики «Реалізація Концепції «Нова українська 

школа» на уроках математики» (методист Білан Н. Я.), узагальнено матеріали 

науково-практичних конференцій (методисти Петрунів Г. Г., Мокрій Ю. М.). 

Про те, питання активізації діяльності педагогів щодо підготовки авторських 

методичних розробок, публікацій у фахових журналах, видавництвах 

залишається актуальним. Протягом звітного періоду до видавничої діяльності 

залучено 16 педагогів. 

Здійснюється моніторинг якості навчальних досягнень учнів, 

результативності виступів учнів закладів освіти в олімпіадах, конкурсах, 

змаганнях різних рівнів.  
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Впровадження інноваційних проектів, технологій, всеукраїнських 

експериментів 
Відповідно до наказу відділу освіти від 17. 08. 2017 року №155-од «Щодо 

запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх 

навчальних закладах І ступеня» на базі Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. успішно 

реалізовується проект нового Державного стандарту початкової загальної 

освіти.  

В рамках якого 53 учні 2-А та 2-Б класів (вчителі Г. Паляниця, 

Н. Саченко) беруть участь в експериментальній роботі. У рамках науково-

методичного експерименту здійснювався методичний супровід дидактичного 

забезпечення освітнього процесу, впровадження дослідницької та пошукової 

роботи, використання ігрових та діяльнісних методів відповідального за 

пілотування Г. Сакевич. Педагоги-пілотники підвищували свій професійний 

рівень через проведення тренінгів організованих ТОКІППО, та семінарів у м. 

Львові, Києві.  

У травні місяці відбувся локаційний воркшоп «Як навчити дитину 

вчитися. Подолання стереотипів» для вчителів перших класів. Вчителі-

пілотники поділилися досвідом роботи за 2 роки навчання в Новій українській 

школі.  

Протягом року проводились моніторингові дослідження з питання 

впровадження експерименту, зустрічі, тренінги тощо. Періодично проводяться 

засідання круглого столу щодо реалізації даного проекту. Свої напрацювання 

вчителі-пілотники презентували на методичному об’єднанні вчителів 1-х 

класів, на семінарах тощо.  

Дослідницько-експериментальна робота та інноваційна діяльність  
З метою створення умов для оновлення змісту освіти та впровадження в 

практику роботи закладів загальної середньої освіти нових освітніх технологій, 

проектів, підвищення майстерності та творчості вчителів, реалізувалася 

дослідницько-експериментальна робота та інноваційна діяльність в ЗЗСО.  

Дослідницько-експериментальна робота та інноваційна діяльність 

здійснювалася за такими напрямками:  

Всеукраїнський рівень:  

Педагогічний колектив Підволочиської гімназії імені І. Франка 

продовжує втілювати проект кандидата педагогічних наук В. О. Киричука 

«Технології проектування і психологічного супроводу розвитку обдарованої 

особистості учня».  

Продовжено впровадження інноваційних проектів «Кроки до 

порозуміння» (Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст.), «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» (Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст., НВК «Оріховецький ЗНЗ 

І-ІІІ ст.-ДНЗ»).  

Регіональний рівень:  

Проект «Захисти себе від ВІЛ» (Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст.).  

В п’яти ЗЗСО впроваджувався інноваційний освітній проект «Фінансова 

грамотність» (НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
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Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст., Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст., Підволочиська 

гімназія ім. І. Франка 

Необхідно зазначити також, що заклади загальної середньої освіти 

успішно реалізують освітні технології 2 міжнародних проектів та програм. 

Зокрема, українсько-шведський проект «Екодемія» (Підволочиська гімназія 

імені І. Франка).  

3 та 8 класів введено за рахунок годин варіативної складової спецкурс 

«Уроки для сталого розвитку», курс за вибором «Фінансова грамотність».  

Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст. переможці проекту ZERO WAST SCHOOL, 

організованого Фондом Кличка (керівник Олійник З. П.).  

Методичним кабінетом здійснюється організаційно-методичний супровід 

впровадження інноваційних проектів, програм. Створена база даних щодо 

діяльності закладів з даного питання. Організовано проведення різних форм 

методичної роботи. В річному плані методичного кабінету передбачено 

моніторингові дослідження впровадження інноваційної діяльності в роботі 

закладів освіти.  

STEM-освіта 

Одним із актуальних напрямків інноваційного розвитку природничо-

математичної освіти є система навчання STEM-освіти в закладах загальної 

середньої освіти. З цієї метою проведено семінар-практикум для вчителів 

природничого циклу на базі Підволочиської гімназії імені І. Франка з проблеми 

«STEM-технології – як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів при 

вивченні хімії і біології» (Л. Горалечко), семінар для вчителів математики на 

базі Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст. «Особливості реалізації наскрізних ліній на 

уроках математики» (Н. Білан), семінар-практикум для вчителів фізики на базі 

методичного кабінету на тему «Інтегроване навчання в процесі вивчення 

фізики, як основна складова STEM-освіти» (М. Гладич), засідання творчої 

групи учителів математики на базі Хмелиськівської ЗОШ І-ІІ ст. з проблеми 

«Інтегроване мислення на уроках математики, як один із засобів впровадження 

STEM освіти в школі».  

У закладах загальної середньої освіти проведено тижні STEM – освіти. В 

рамках тижня учасники освітнього процесу Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст., Підволочиської гімназії ім. І. Франка, Галущинської 

ЗОШ І-ІІ ст. відвідали Центр наук в м. Тернополі. Працівниками методичного 

кабінету Н. Білан, М. Гладич, Л. Горалечко розроблено методичні рекомендації 

щодо впровадження STEM-освіти в ЗЗСО.  

Вивчення, узагальнення та впровадження перспективного 

педагогічного досвіду  

Системно працює методичний кабінет над вивченням, узагальненням та 

впровадженням педагогічного досвіду. Ця робота – один із засобів морального 

заохочення та одна з форм самовияву методичної майстерності вчителя в усіх 

напрямках, важливих для досягнення загальної мети освіти району.  

У 2018-2019 н. р. схвалено на засіданні науково-методичної ради досвід 

13 педагогічних працівників:  
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Дідик О. В. – учителя початкових класів НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ 

ст.-ДНЗ» з проблеми «Використання інтерактивних технологій навчання на 

уроках в початковій школі як засобу формування життєвих компетентностей 

молодших школярів»;  

Кави Л. М. – учителя початкових класів НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст.-

ДНЗ» з проблеми «Використання методу проектів на уроках природознавства в 

початковій школі як засобу розвитку пізнавальних інтересів молодших 

школярів»;  

Городницької М. Й. – учителя англійської мови Качанівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів з проблеми «Використання рольових ігор при вивченні англійської 

мови»;  

Нагуляк І. І. – учителя історії Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів з 

проблеми «Використання інтерактивних технологій на уроках історії та 

правознавства»;  

Підгорняк І. А. – учителя основ християнської етики Підволочиської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів з проблеми «Використання методів зображувальної 

діяльності на уроках основ християнської етики»;  

Мотики В. Я. – учителя фізичної культури Підволочиської гімназії імені 

Івана Франка з проблеми «Впровадження компетентнісного підходу на уроках 

фізичної кільтури»;  

Неїлко В. Г. – учителя початкових класів Рожиської ЗОШ І ступенів з 

проблеми «Інтегровані уроки в початковій школі як засіб пізнавальної 

активності молодших школярів»;  

Беринди В. Я. – учителя основ здоров’я НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів – ДНЗ» з проблеми «Формування здоров’язберігаючих технологій в 

умовах Нової української школи»;  

Дацко Г. А. - учителя образотворчого мистецтва Підволочиської ЗОШ І-

ІІІ ступенів з проблеми «Розвиток та самореалізація особистості через активну 

діяльність та творче самовираження у сфері мистецтв»;  

Шерстій І. М. - заступника директора з виховної роботи Підволочиської 

гімназії імені Івана Франка з проблеми «Створення виховного середовища для 

формування всебічно розвиненої особистості, громадянина-патріота»;  

Пелих Г. В. – класного керівника Качанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з 

проблеми «Формування високої духовної та моральної культури 

старшокласників»;  

Свистун Ю. Г. – вчителя Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. з проблеми 

«Використання інноваційних технологій на уроках інформатики»;  

Вовни А. М. – практичного психолога Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст. з 

проблеми «Розвиток творчого мислення учня та становлення творчої 

особистості».  

Кметь Л. К. – вчителя української мови та літератури Галущинської ЗОШ 

І-ІІ ст. «Підвищення якості мовно-літературної освіти шляхом реалізації 

компетентнісного підходу до навчання».  

Впровадження передового педагогічного досвіду – це ціла система 

роботи, яка включає в себе ознайомлення всіх учителів із принципами й 



17 

 

конкретними прийомами новаторської праці, висвітлення її прогресивної суті 

та практичного значення; наполегливе навчання кожного вчителя застосуванню 

передових методів педагогічної праці; визначення ефективності нових 

прийомів і методів роботи за основними показниками – якістю знань учнів і 

результатами виховання.  

Пропаганда та поширення педагогічного досвіду працівниками МК 

відбувається за допомогою різноманітних форм усної, друкованої і наочної 

пропаганди:  

- доповіді, виступи на засіданнях методоб’єднань, семінарах, 

взаємовідвідування уроків, консультації;  

- опис передового досвіду в буклетах, статтях, у збірниках з досвіду 

роботи, оформлення картотек ППД;  

- організація творчих звітів.  

На даний час в картотеці налічується 71 адресу.  

Поглиблене та профільне вивчення предметів 

Педагогічними колективами розроблено основні напрями роботи з 

обдарованою молоддю, а саме: оптимальний розподіл варіативної частини 

робочого навчального плану; відповідність структури методичної роботи 

вирішенню проблеми пошуку шляхів та створення умов для самореалізації 

творчої особистості. Забезпечення професійної компетентності педагога; 

високий рівень психологічного супроводу розвитку дитячої обдарованості; 

забезпечення участі обдарованої молоді в конкурсах, змаганнях, олімпіадах, 

турнірах.  

За рахунок годин варіативної складової у навчальні плани введено 

поглиблене вивчення предметів. Зокрема, українська мова в 8-9 класах у 

Підволочиській ЗОШ І-ІІІ ст. та Кам’янківській ЗОШ І-ІІІ ст., хімія в 9 класі – р 

Качанівській ЗОШ І-ІІІ ст.  

Профільні предмети – українська мова (10 клас) у ЗЗСО І-ІІІ ст., та 

математика в 10 класі Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. В 11 класах у 

Підволочиській ЗОШ І-ІІІ ст. – філологічний напрям, історичний профіль – 

Кам’янківській ЗОШ І-ІІІ ст., різнопрофільні групи (українська філологія, 

математичний напрям) - Підволочиська гімназія імені І. Франка.  

У Підволочиській ЗОШ І-ІІІ ст. виділено додаткові години на підсилене 

вивчення предметів з математики, української мови в 5-6 класах, та 9-А і 11 

класах, англійської мови в 8-А та 9-Б класах. В Підволочиській гімназії імені І. 

Франка в 5-11 класах: математики, англійської мови та української мови.  

Методичним кабінетом здійснювався методичний супровід впровадження 

поглибленого, профільного вивчення предметів. Проводились моніторингові 

дослідження результативності виступів учнів в олімпіадах, конкурсах.  

Робота з обдарованими та талановитими дітьми 

Одним із особливих напрямів діяльності методичного кабінету, закладів 

загальної середньої освіти є організація роботи з обдарованими дітьми. 

Основою роботи з талановитою і обдарованою учнівською молоддю повинно 

стати реальне знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і 

моделей розвитку особистості. Саме тому важливим є визначення пріоритетів у 
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цьому аспекті діяльності закладів освіти, створення чіткої системи роботи з 

названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку 

обдаровано та талановитої молоді, створення сприятливих умов для реалізації 

потенційних можливостей учнів. В закладах загальної середньої освіти 

розроблені заходи щодо розвитку та підтримки обдарованих дітей, створено 

банк даних талановитої та учнівської молоді. Сесією селищної ради від 16. 02. 

2018 року № 1947 прийнято Програму творчого, інтелектуального, духовного і 

фізичного потенціалу молоді на 2018-2019 роки. Слід зазначити, що протягом 

2018-2019 н. р. методичним кабінетом здійснювалась відповідна робота. 

Створено банк даних «Обдарованість», який налічує 134 школярів (переможці, 

призери обласних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань).  

Методична служба організаційно й методично забезпечила проведення 

масових заходів конкурсного, змагального спрямування серед педагогічної 

громадськості та школярів.  

Відповідно до наказу відділу освіти від 02. 01. 2019 р. №01-од «Про 

підсумки проведення ІІ-го етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних дисциплін у 2018-2019 році» школярі здобули 127 призових місць в 

ІІ етапі олімпіад з базових навчальних дисциплін, що на 25 перемог менше ніж 

у 2017-2018 н. р.  

Найкраща результативність виступів команд у предметних олімпіадах з 

іноземної мови (англійська мова), трудового навчання (обслуговуючі та 

технічні види праці), образотворчого мистецтва в Підволочиській гімназії імені 

І. Франка, хімії – Качанівській ЗОШ І-ІІІ ст., біології – Качанівській ЗОШ І-ІІІ 

ст., НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ», екології – Качанівській ЗОШ І-ІІІ ст., 

НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ», історії, правознавства – Качанівській, 

Підволочиській ЗОШ І-ІІІ ст., НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ», астрономії 

– Підволочиській ЗОШ І-ІІІ ст.  

Знизились результати виступів учнів закладів загальної середньої освіти в 

олімпіадах з географії, економіки, української мови та літератури, іноземної 

мови (німецька мова), математики.  

Результати районних олімпіад свідчать, що найкращий рівень навчальних 

досягнень серед ЗОШ І-ІІІ ст. забезпечується Підволочиською ЗОШ І-ІІІ ст., 

Підволочиською гімназією імені Івана Франка, Качанівською та 

Кам’янківською ЗОШ І-ІІІ ст. Серед ЗОШ І-ІІ ст. – Супранівською ЗОШ І-ІІ ст.  

За кількістю перших місць в ІІ етапі олімпіад посідає Підволочиська ЗОШ 

І-ІІІ ст. (11), Підволочиська гімназія імені І. Франка (10).  

Відповідно до наказу управління освіти і науки Тернопільської ОДА від 

21. 02. 2019 р. №39-од «Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів учнів у 2018-2019 н. р.» у ІІІ етапі 

вибороли 9 дипломів, зокрема, 2 дипломи ІІ ступеня, 7 дипломів ІІІ ступеня. Це 

на 7 дипломів менше ніж у 2017-2018 н. р. Жодного призового місця не 

вибороли команди учнів з математики, фізики, української мови та літератури, 

інформатики, інформаційних технологій, хімії. Уже два роки поспіль команда 

учнів ЗЗСО не виборює призових місць в олімпіадах з математики, німецької 
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мови. Відзначається низька результативність виступу школярів в олімпіадах з 

інформатики, інформаційних технологій.  

Не представляли команди в ІІІ етапі в олімпіадах з географії, економіки, 

німецької мови.  

Найкращу результативність продемонстрували школярі з правознавства. 

По одному призовому місцю вибороли учні з образотворчого мистецтва, 

англійської мови, біології, історії, екології, трудового навчання (технічні види 

праці), астрономії.  

Три дипломи в учнів Підволочиської гімназії імені І. Франка, по два 

дипломи в НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» та Качанівській ЗОШ І-ІІІ ст., 

по одному в Підволочиській та Кам’янківській ЗОШ І-ІІІ ст.  

Попельняк Софія (учениця 11 класу Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст.), призер 

олімпіад з біології, екології. Міхневич Владислав (учень 10 класу 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст.), призер олімпіади з астрономії, Павелко Роман 

(учень 11 класу Підволочиської гімназії імені І. Франка), призер олімпіади з 

іноземної мови (англійська мова). Підгірна Тетяна (учениця 10 класу 

Підволочиської гімназії імені І. Франка), призер олімпіади з правознавства. 

Царик Оксана (учениця 9 класу Підволочиської гімназії імені І. Франка), призер 

олімпіади з образотворчого мистецтва. Тхорик Юлія (учениця 9 класу НВК 

«Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ»), призер олімпіади з правознавства.  

Поточняк Вікторія (учениця 10 класу НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-

ДНЗ»), призер олімпіади з історії. Танасюк Ігор (учень 9 класу Кам’янківської 

ЗОШ І-ІІІ ст.), призер олімпіади з трудового навчання.  

Протягом 2018- 2019 року в Підволочиській філії МАН працювали секції: 

географії ІІ- рік навчання), математики (ІІ-й рік навчання), фізика – (ІІ-й рік 

навчання) на базі Підволочиської гімназії і мені І. Франка. Відкрито секцію 

«Історія» на базі Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. У яких навчалося 44 учнів. Це 

дало можливість удосконалювати творчі здібності та обдарування школярів 

через залучення їх до науково-дослідницької роботи.  

Відповідно до наказу управління освіти і науки Тернопільської ОДА від 

13. 11. 2018 р. №291 «Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного 

комунального відділення Малої академії наук України у 2018/2019 навчальному 

році» у лютому відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Тернопільського обласного комунального 

територіального відділення Малої академії наук України. За підсумками 

захисту наукових робіт високі результати щодо рівня знань показали слухачі 

секцій з історії, фізики, математики та географії, які працюють на базі 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Підволочиської гімназії імені Івана 

Франка.  

У секції «Історія» Феньо Маргарита, учениця 9 класу Підволочиської 

ЗОШ І-ІІІ ст. здобула диплом ІІІ ступеня(керівник Довгань Н. О.). Царик 

Оксана, учениця 9 класу Підволочиської гімназії ім. Івана Франка секції 

«Географія» здобула диплом ІІ ступеня (керівник Грицух С. Ф.), в секції 

«Фізика» диплом ІІ ступеня отримав учень 11 класу Кульпак Дмитро 
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Підволочиської гімназії імені Івана Франка (керівник Муляр Б. І.), в секції 

«Математика» Пальчук Андрій, учень 10 класу Підволочиської гімназії імені 

Івана Франка, здобув диплом ІІ ступеня.  

Щорічно готують призерів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад: 

Чорній О. Є. вчитель історії та суспільствознавчих дисциплін НВК «Іванівський 

ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ»; Черкас М. П. вчитель образотворчого мистецтва, Ліхновська 

О. Ю. вчитель історії та правознавства, Герасимчук В.І. вчитель англійської 

мови Підволочиської гімназії імені І. Франка; Кравчук Н. Я. вчитель фізики та 

астрономії Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст.; Міхневич А. Л. вчитель трудового 

навчання Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст; Горалечко Л. М. – вчитель хімії 

Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст., Попельняк Т. С. вчитель хімії та екології, Блятник 

М. М. вчитель біології Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст.  

У І етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика взяли участь 162 учні, у ІІ етапі – 56 школярів. Переможцями ІІ етапу 

стали: Колосівська Юліана (учениця 3 класу Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст.), 

Міхневич Тереза (учениця 4 класу Підволочиської ЗОШ І-ІІ ст.), Чорній Оксана 

(учениця 10 класу Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст.), Бабій Ірина (учениця 11 класу 

Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст.) 

135 учнів взяли участь у ІХ Міжнародному мовно-літературному 

конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. У ІІ етапі – 

52 учнів. Переможцями ІІ етапу стали: Заблоцька Анастасія (учениця 5 класу 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст.), Оришнюк Анастасія (учениця 6 класу 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст.), Мотика Дарина(учениця 8 класу Підволочиської 

ЗОШ І-ІІІ ст.), Штундер Ірина (учениця 11 класу Підволочиської гімназії імені 

Івана Франка).  

Заблоцька Анастасія, учениця 5 класу, призер обласного етапу конкурсу.  

Школярі є активними учасниками інтерактивного природничого конкурсу 

«Колосок» (756 учнів), «Геліантус» (49учнів), «Соняшник» (49учнів), «Левеня» 

(39 учнів), «Бобер» (67учнів).  

Учні Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. Міхневич Владислав та Кульпак 

Дмитро Підволочиської гімназії ім. І. Франка, переможці обласного етапу 

фестивалю фізичного експерименту.  

Одним із напрямів роботи з обдарованими дітьми є розвиток художньо-

естетичних смаків, культурно-історичних цінностей рідного краю, розвиток 

художньо-мистецьких здібностей дітей, виховання високоморальних, 

національно свідомих патріотів України. З цією метою було проведено 

мистецький пленер «Веселкова палітра рідного краю». Під час пленеру своїм 

досвідом поділилися Сокіл Н. А, викладач Підволочиської школи естетичного 

виховання та заслужений художник України Збаражський Я. М.  

Високий рівень творчої обдарованості засвідчили учасники ЗЗСО та 

ПЗСО в конкурсах та виставках різного виду обдарованості, зокрема  

- Дудар Олена, учениця 10 класу Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст. – призер 

обласного конкурсу «Малюнок, вірш, есе, відеоролик» через призму 

Української Хартії вільної людини» у номінації «Відеоролик».  
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- Дудар Христина, учениця 10 класу Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст. – призер 

обласного конкурсу «Малюнок, вірш, есе, відеоролик» через призму 

Української Хартії вільної людини» у номінації «Відеоролик».  

- учнівський колектив Підволочиської гімназії імені Івана Франка - 

призер обласного конкурсу «Малюнок, вірш, есе, відеоролик» через призму 

Української Хартії вільної людини» у номінації «Відеоролик».  

- Іней Микола 10 класу учень Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст. – призер 

обласної виставки – конкурсу «Замість ялинки зимовий букет» 

- Танасюк Ігор учень 9 класу Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст. – призер 

обласної виставки – конкурсу «Замість ялинки зимовий букет» 

- Вихованці гуртка «Екодезайн» Підволочиського ЦДЮТ – призер 

обласної виставки – конкурсу «Замість ялинки зимовий букет» 

- Лещук Олег, учень 6 класу Супранівської ЗОШ І-ІІ ст. – призер обласної 

виставки-конкурсу «Замість ялинки зимовий букет» 

- вокальний ансамбль «Стожари» Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. 

Міхневич А. Л.) переможець та вокальний ансамбль «Мрія» Підволочиської 

ЗОШ І-ІІІ ст., (кер. Гельовська О. В.) – призер обласного фестивалю-конкурсу 

духовної пісні «Молитва за Україну», присвяченого 100-річчю Соборності 

України 

- зразковий хореографічний колектив «Барви» (кер. Кускова Н. О.) - 

призер фестивалю-конкурсу «Кубок Хореографа Західної України» 

- вокальний ансамбль «Надзбручанські голосочки» (кер. ГельовськаО. В) 

– призер Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Різдвяні канікули» 

- ансамбль народного танцю (кер. Герцун В. І.) – призер Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс «Різдвяні канікули» 

- колектив сучасного танцю (кер. КусковаН. О.) – призер Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс «Різдвяні канікули» 

- Козловська Діана, Кавка Аліна (творча майстерня «Світ захоплень» кер. 

Палащук Т. М.) – переможець обласного конкурс учнівських робіт «Примусове 

переселення у спогадах моїх предків» 

- Кормиш Вікторія (творча майстерня «Світ захоплень», кер. 

Палащук Т.М.) – призер обласного конкурс учнівських робіт «Примусове 

переселення у спогадах моїх предків» 

- гуртківці творчої майстерні «Оберіг» (кер. Липка Є. Є.) – призер 

обласного конкурс учнівських робіт «Примусове переселення у спогадах моїх 

предків» 

- Світлана Бойко(гурток «Екологічний дизайн», кер. Палащук Т. М.) – 

переможець Всеукраїнського конкурсу образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва «Різдвяна зірка» 

- Пограбська Анастасія (гурток «Вокал», кер. Рокецький Л. М.) – призер 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу для молодшої вікової категорії 

«Стрітенські ангелики»  

- Герцун Каріна (гурток «Вокал», кер. Рокецький Л. М.) – призер 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу для молодшої вікової категорії 

«Стрітенські ангелики»  
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- Театр-мініатюр «Джерельце» (керівник СвітланаУмриш) – ГРАН-ПРІ 

XX регіонального фестивалю - конкурсу «Надія -2019»  

- Театр-мініатюр «Джерельце» (керівник СвітланаУмриш) – переможець 

обласного фестивалю-конкурсу театральних колективів закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти «Живімо за Українською Хартією вільної 

людини».  

Вихованці гуртків Підволочиського ЦДЮТ Тимошик Софія та Мендрик 

Дмитро стали переможцями обласного конкурсу-звіту конструкторських 

гуртків «Наш пошук і творчість тобі – Україно» (керівник Баранецький С. І.).  

За підсумками обласних змагань учнівської молоді з автомодельного 

спорту (кордові моделі) вихованці Сидор Максим, та Поточняк Роман, 

нагороджені дипломами І ступеня, Процанін Данило дипломом ІІ ступеня 

(керівник Круковський Є. І.), а в загальному команда нагороджена дипломом 

першого ступеня. В обласних змаганнях учнівської молоді з радіоелектронного 

конструювання Гораль Назар виборов ІІІ місце, Поцілуйко Володимир - І місце 

(керівник Баранецький С. І.), з судномодельного спорту Сидор Максим здобув 

місце І місце (керівник Круковський Є. І.).  

Учні також є активними учасниками обласних і Всеукраїнських еколого-

натуралістичних конкурсів та акцій.  

Протягом 2018-2019 н. р. вчителі природничих дисциплін організовували 

учнів в участі у Всеукраїнських еколого-натуралістичних конкурсах та акціях і 

стали переможцями та призерами обласних етапів:  

- обласний зліт юних дослідників природи (4-6 класи) – диплом ІІІ 

ступеня, Пастир Яна, учениця 5 класу Качанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 

номінації «Охорона здоров’я» (керівник Попельняк Т. С.);  

- краєзнавчий конкурс «Твій рідний край» в номінації «Стежками рідного 

краю» – ІІ місце, учень 9 класу Чулик Денис. НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів-ДНЗ» (керівник Тимочко О. М.).  

- «Галерея кімнатних рослин» – переможці обласного конкурсу учні 

Староміщинської філії Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівник Воробець 

О. О.)  

- конкурс екологічних агітбригад «Земля – наш спільний дім» на тему 

«Моя маленька Батьківщина» – учні Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст., диплом ІІІ 

ступеня;  

- «Птах року-2018» – переможці обласного конкурсу (Супранівська ЗОШ 

І-ІІ ст., керівник Осадчук Г. Б.)  

Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст. переможці проекту ZERO WAST SCHOOL, 

організованого Фондом Кличка (керівник Олійник З. П.).  

Учні Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст., Підволочиської гімназії імені І. 

Франка, НВК «Богданівський ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ», призери обласної краєзнавчої 

конференції «Роде наш красний, роде наш прекрасний» в номінації «Історичне 

краєзнавство», Хмелиськівська ЗОШ І-ІІ ст. в номінації «Географічне 

краєзнавство».  

У 2018-2019 н. р. активно проводилась спортивно-масова робота серед 

учнівської молоді закладів загальної середньої освіти Підволочиської селищної 
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ради. Зокрема були проведенні ХХІІІ спортивні ігри учнівської молоді 

Підволочищини серед ЗОШ І-ІІІ ст. з19 видів та серед ЗОШ І-ІІ ст. з 9 видів. 

Серед ЗОШ І-ІІІ ст. переможцем стала Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. 

Дрейко С. М., Панчук А. Є.), друге місце в Підволочиської гімназії ім. І. Франка 

(кер. Шумський Л. Б, Мотика В. Я.), третє – в Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. 

Паньків Г. М.). Серед ЗОШ І-ІІ ст. перше місце зайняла Хмелиськівська ЗОШ І-

ІІІ ст. (кер. Поцілуйко Б. П.), друге місце – Галущинська ЗОШ І-ІІ ст. (кер. 

Когутенко О. Ю.), третє – НВК «Богданівський ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ» (Мирха Р. І. 

та Кіндрат І. І.) 

Досить вдало наші школярі виступали на обласних змаганнях. У ХХІІІ 

Спортивних іграх школярів Тернопільщини команди відділу освіти 

Підволочиської селищної ради взяли участь у 12 видах серед ЗОШ І-ІІІ ст. та у 

5 серед ЗОШ І-ІІ ст. Найкращі результати: 1 місце з міні-футболу серед дівчат 

ЗОШ І-ІІ ст. (кер. Поцілуйко Б. П., Когутенко О. Ю.), 2 місце з легкої атлетики 

серед ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Шумський Л. Б., Дрейко С. М.). Третє місце зайняли 

наші футболісти та футзалісти серед ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Мотика В. Я., 

Дрейко С.М.) А в особистих дисциплінах: другі місця у стрибках у висоту серед 

юнаків ЗОШ І-ІІІ ст. – Козуб М. (Підволочиська гімназія ім. І. Франка), третє 

місце з бігу на 800 м. серед дівчат ЗОШ І-ІІ ст. – Крищук О. (НВК 

«Клебанівський ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ»).  

У змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч» 2018-2019 н. р. команда 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. зайняла 1 місце серед юнаків 2005 р. н. та 3 місце 

серед юнаків 2008 р. н. (кер. Дрейко С. М., Колотій В. М.). Команда 2005 р. н. 

вдало виступила на зональних Всеукраїнських змаганнях виборовши путівку у 

фінальну частину.  

Команди Підволочиської ДЮСШ ставали чемпіонами призерами 

обласних змагань серед спортивних шкіл з гандболу, футболу, футзалу, 

настільного тенісу, вільної боротьби (кер. Шум С.В., Глушка О. О., 

Колотій В.М., Плюта І.І., Логойда В.М., Гладин А.Б., Слободян В.В.).  

Слід відмітити, що організація роботи з обдарованими та талановитими 

дітьми в ЗЗСО та ПЗСО на належному рівні.  

В освітньому просторі досить актуальним є питання підтримки 

обдарованої та талановитої молоді.  

Відповідно до Програми розвитку творчого, інтелектуального, духовного 

і фізичного розвитку та наказу відділу освіти від 43-од №12. 03. 2019 р. «Про 

призначення щомісячної стипендії призерам ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, конкурсів з навчальних предметів у 2018-2019 н. р.» 12 

учнів отримують стипендії селищного голови на суму 32 тис. грн. 900 грн.  

Вшануванням юних обдарувань обдарованої та талановитої молоді є 

проведення 16 фестивалю обдарованої та талановитої молоді «Веселка 

Надзбруччя». Для проведення фестивалю виділено 800 грн.  

Організовано матеріальне стимулювання обдарованих та талановитих 

дітей. 23 учнів, 20 колективів, спортивних команд – це учні-переможці, призери 

обласних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань отримали грошові 

винагороди на суму 26 тис. 300 грн. та солодкі гостинці. За підсумками роботи 



24 

 

з обдарованими та талановитими дітьми видано альманах «Шукаємо молоді 

таланти».  

З метою змістовного відпочинку та дозвілля дітей на базі Підволочиської 

ЗОШІ-ІІІ ст., Підволочиської гімназії імені І. Франка, НВК «Оріховецький ЗНЗ 

І-ІІІ ст.-ДНЗ» працювали літні мовні табори за програмою № 1, яка не 

передбачає харчування, де оздоровленням і відпочинком було охоплено 75 

учнів. Серед них 30 школярів обдарованих, талановитих, які відзначилися на 

олімпіадах, конкурсах.  

Літні мовні табори спонукали обдарованих школярів практично 

застосовувати знання з мов, отримані упродовж навчального року. У таборах 

діти мали можливість спілкуватися іноземними мовами та застосовувати свої 

знання у різних формах діяльності (ігрових і концертних програмах, 

спортивних змаганнях, театральних виставах тощо). Участь у мовному таборі 

допомагає дітям розкрити свої таланти та отримати досвід спілкування 

іноземною мовою.  

Питання роботи з обдарованими та талановитими дітьми періодично 

заслуховуються на колегії відділу освіти, раді методичного кабінету.  

Психологічний супровід науково-методичної роботи 

Методична робота з працівниками психологічної служби була направлена 

на забезпечення належного рівня їх професійних вмінь та навичок для 

психолого-педагогічного супроводу усіх учасників освітнього процесу в умовах 

реформування освіти. Проводилися індивідуальні та групові консультації з 

практичними психологами та соціальними педагогами, засідання супервізійної 

групи з питань їх роботи із обдарованими учнями під час проведення олімпіад, 

ЗНО, іспитів тощо, дітьми учасників АТО, тих, хто опинилися в складних 

життєвих обставинах, супроводу інклюзивного навчання, профілактики 

девіантної поведінки та булінгу серед підлітків тощо. Періодично, раз в місяць 

проводилися засідання супервізійної групи для практичних психологів та 

соціальних педагогів.  

Військово -патріотичне виховання в ЗЗСО 

У закладах загальної середньої освіти проводилась робота з організації 

військово-патріотичного виховання учнів. За рахунок годин варіативної 

складової у навчальні плани Підволочиської, Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Підволочиської гімназіі імені І. Франка введено спецкурс «Військова початкова 

підготовка». Проводились наради, круглий стіл для вчителів Захисту Вітчизни 

за участю районного комісаріату. Опорним кабінетом визначено Підволочиську 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

З нагоди 100- річчя Акту Злуки та 101- річниці від битви під Крутами, 

вчителі предмету Захист Вітчизни провели на базі Підволочиської гімназії ім. 

Івана Франка конкурсні змагання зі стрільби з пневматичної рушниці. 

Проведено військово-польові збори та навчальні стрільби з АКМ для 

випускників 11 кл.  

Одним із напрямів військово-патріотичного виховання є проведення І 

етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Команда 

учнів Підволочиської гімназіі імені І. Франка, переможці даного конкурсу.  
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Організація роботи з учнівською молоддю 

Виконуючи завдання і реалізовуючи основні принципи виховної роботи, 

педагогічний колектив закладів загальної середньої освіти орієнтуються на 

основні нормативно-правові документи та документи з національно-

патріотичного виховання, а саме: Національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року, Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, Концепцію національно-патріотичного 

виховання молоді, Концепцію громадянської освіти та виховання дітей і молоді 

в Україні, Концепцію сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива 

родина», Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

охорону дитинства», «Конвенцію ООН про права дитини», «Декларацію прав 

дитини», над реалізацією заходів, які зазначені в «Основних орієнтирах 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», 

заходів щодо впровадження Української Хартії вільної людини, Концепцією 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, Указами Президента 

України 12. 01. 2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-

2020», від 12. 06. 2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді», від 13. 10. 2015 № 580/2015 «Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 

роки», та заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді.  

Виховну роботу у 2018-2019 н. р. навчальному році було спрямовано на 

реалізацію на реалізацію поставлених цілей було сформовано завдання у 

вигляді конкретних змін у виховному процесі, а саме: створення насиченого 

виховного простору, який сприятиме створенню, розвитку і забезпеченню 

ефективного функціонування виховної системи школи; індивідуалізація 

виховання; формування високого рівня комунікативної культури; створення 

умов для самовизначення, удосконалення, формування навичок моделювання, 

прогнозування результатів власної діяльності, для особистісного зростання 

кожного учня (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-

педагогічний супровід; змістове наповнення програми виховання з 

урахуванням вікових особливостей учнів; реалізація у процесі роботи 

особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та 

компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та 

класному колективах; оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: 

індивідуальної, групової, масової; здійснення взаємодії з органами учнівського 

самоврядування, інтеграція зусиль батьківської громади, правоохоронних 

органів та установ системи охорони здоров’я; утвердження в свідомості учнів 

історично притаманних українському народові високих моральних цінностей, 

спрямованих на засвоєння кращих зразків вітчизняної та світової духовної 

спадщини; забезпечення духовно-морального розвитку учнів, виховання 

патріотизму, високої політичної культури та трудової моралі, використання 

зусиль учнів у суспільно-корисних справах, сприяння утвердженню 
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соціального оптимізму у світогляді; формування національного культу 

соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.  

Головні зусилля було зосереджено на формуванні в учнів ключових 

компетентостей шляхом підвищення якості освіти. Головною тенденцією 

виховного процесу в школі була побудова цілісної моделі виховної системи на 

основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для 

проектування моделі виховної системи у школі. Особлива увага зверталася на 

створення відповідних психолого-педагогічних умов у школі, які сприяли 

організації навчально-виховної, позаурочної та позакласної діяльностям, 

позашкільної освіти, роботі шкільної організації учнівського самоврядування, 

взаємодії з батьками.  

Працюючи над реалізацією основних завдань, які наголошуються в 

Концепції Нової української школи в кожному навчальному закладі розроблена 

власна система виховання, в основі діяльності виховного процесу є створення 

цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських 

цінностей. В першу чергу – це національно-патріотичне виховання з 

використанням сучасних активних форм роботи.  

Заслуговує на увагу досвід педагогічних колективів Кам’янківської, 

Качанівської, Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст., Підволочиської гімназії імені Івана 

Франка, Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст., НВК «Жеребківський ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ», 

Галущинської ЗОШ І-ІІ ст. та Хмелистківської ЗОШ І-ІІ ст.  

З метою застосування фундаментальних (моральних і духовних) 

цінностей, впровадження ключових компетентностей в освіту, потрібних для 

особистої самореалізації, розвитку активної громадянської позиції, що здатні 

забезпечити життєвий успіх учнівської молоді у суспільстві знань, зміцнення 

ідеї української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, 

формування патріотизму в дітей та молоді велика увага приділялася у цьому 

навчальному році національно – патріотичному вихованню дітей та молоді, а 

також, реалізації заходів обласної програми Української Хартії вільної людини. 

Проведено ряд просвітницьких виховних заходів, тематичні уроки, відкриті 

виховні години, тематичні загальношкільні лінійки, підготовка відеоматеріалів 

та презентацій, участь у конкурсах, конференціях, тренінгах.  

Працюючи над виконанням даних заходів в усіх школах навчальний рік 

розпочався з Першого уроку – уроку-роздуму про історичну долю України, 

героїку сучасних захисників суверенітету і територіальної цілісності країни, 

розмови з учнями про сьогодення і перспективи України, Україну в Європі, а 

також із заходів в рамках тижня Дня Незалежності України.  

З метою приверненню уваги дітей та молоді до питань збереження миру 

задля забезпечення стійкого прогресу людства та дотримання принципів 

гуманності, свободи, добра і поваги, що закладені у Декларації Генеральної 

асамблеї ООН про право народів на мир, виховуючи підростаюче покоління на 

прикладах героїзму і відданості своїй Батьківщині, утвердження в свідомості й 

почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до 

історичного минулого України, гідного вшанування загиблих від геноциду 

Українського народу, вчиненого тоталітарним сталінським режимом в школах 
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проведено Всеукраїнську освітню кампанію «Голуб миру», відзначення Дня 

захисника України, 76-ї річниці створенню УПА, Дня Гідності і Свободи, Дня 

Соборності України, День Пам'яті та Примирення, День Збройних Сил України, 

День Героїв, День Незалежності України, День Державного прапора України, 

вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні, Пам’яті жертв Голодомору, Героїв 

Крут та ін.  

З метою формування в учнів вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні 

та Героїв-земляків, які загинули під час виконання обов’язку по захисту 

України, в школах відкрито експозиції загиблим героям «Слава Україні! Героям 

Слава!», галереї слави, куточки героїзації, куточки вшанування пам`яті Героїв 

Небесної Сотні. У кожному навчальному класі наявні куточки національної 

символіки та духовності. У 6 ЗНЗ створено клуби національно-патріотичного 

спрямування «Патріот».  

З метою формування в учнів якостей патріота-громадянина, виховання 

молоді на основі традицій і звичаїв рідного краю в усіх ЗЗСО створені і діють 

молодіжні об`єднання і товариства. До роботи в молодіжних товариствах та 

об’єднаннях «Молода Просвіта», «Львинець», гра «Надзбручаночка» залучено 

308 дітей.  

Важливим напрямом роботи виховників є пошук і підтримка учнівської 

молоді, чиї особисті переконання спрямовані на активну участь у громадському 

житті молоді, яка має організаторські здібності. Ці здібності формуються через 

участь у діяльності учнівського самоврядування. Активно працює школа 

управлінської майстерності «Веселка Надзбруччя» (кер. Васильківська Л. М.). 

Цього навчального року учасники школи управлінської майстерності стали 

переможцями учнівського проекту «Непоборні», «Знай наших», «Квіти матерям 

захисників України». В рамках школи управлінської майстерності учні 11 шкіл 

брали участь у конкурсі на кращий соціальним міні – проектом «Зроби свою 

школу кращою». Переможцями у даному конкурсі стали проекти учнів 

Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст. та НВК «Жеребківський ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ».  

Одним із основних напрямків виховного процесу у школах являється 

родинно-сімейне виховання. На основі діагностування в ЗЗСО спроектована 

робота із батьками. У школах діють батьківські всеобучі, «школи молодих 

батьків», розроблено рекомендації, різні анкети, примірні тематики бесід, 

«круглих столів», дискусій для різних вікових категорій. В школах проводяться 

родинні свята Батьки залучаються не лише до організації та проведення 

виховних заходів, але й для організації дозвілля, екскурсійних поїздок, 

благодійних ярмарків.  

Слід відмітити організацію роботи Кам’янківської, Качанівської, 

Підволочиської, Хмелистківської ЗОШ, НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

та Підволочиської гімназії імені Івана Франка.  

Важливе значенням у виховному процесі займає правова освіта і 

виховання. В школах створені системи правової освіти та виховання, яка 

включає в себе профілактику правопорушень та правоосвітню роботу.  

Правова освіта і виховання здійснюється через різноманітні заходи в 

рамках тижня правової освіти та місячника право виховної роботи.  
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Значна увага педагогічним колективом приділяється реалізації 

Національної кампанії «Стоп насильству» та профілактиці булінгу в учнівських 

колективах. Щорічно проводяться заходи з реалізації Всеукраїнської акції «16 

днів без насилля».  

На належному рівні організовано роботу з даного напрямку в  

Підволочиській гімназії ім. . І. Франка, НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст.-

ДНЗ», Кам’янківській та Качанівської ЗОШ І-ІІ ст.  

Проведено засідання круглого столу для заступників директорів з 

виховної роботи, відповідальних за правовиховну роботу в ЗЗСО та вчителів 

правознавства на тему: «Сучасні практики протидії булінгу та профілактики 

делінквентної поведінки, попередження негативних проявів серед 

неповнолітніх».  

Школи успішно реалізують здоров’язберігаючі технології, які 

реалізовуються на уроках і в позаурочній роботі, в основі яких – загальнокласна 

взаємодія і мікрогрупова робота. Проводяться фізкультурно-оздоровчі, 

спортивно-масові заходи, просвітницькі заходи щодо формування в учнів 

культури ставлення до власного здоров’я;  

Значна увага надається вихованню компетентної особистості, 

формуванню здатності випускника, здатного в подальшому дорослому житті 

адаптуватися до навколишньої дійсності. Здоров’язберігаючу діяльність 

неможливо відділити від організації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями, 

тому в школах для дітей проходять заняття спортивних секцій, проводяться 

рухомі ігри на свіжому повітрі, спортивні естафети, змагання. Традицією стало 

проведення Дня здоров’я в місяці квітні та «Тижня здоров’я» у грудні. 

Вихованці Підволочиського будинку школярів стали призерами обласного 

етапу конкурсу «Молодь обирає здоров’я».  

Надати кожній дитині можливості для розвитку творчих здібностей, 

виявити дитячий талант, підтримати дитину, створити умови для її творчого 

розвитку, одне із завдань закладів позашкільної освіти. Це завдання державної 

політики у сфері позашкільної освіти упродовж 2018-2019 н. р. успішно 

реалізували 2 заклади позашкільної освіти: Підволочиський ЦДЮТ, ДЮСШ. в 

яких діяло 47 груп, займалися 644 гуртківців, а також 4 секції, які налічують 

212 вихованців.  

Підволочиський ЦДЮТ працював за художньо-естетичним, соціолого-

реабілітаційним, туристсько-краєзнавчим, гуманітарним та еколого-

натуралістичним, науково-технічний напрямами позашкільної освіти.  

Педагоги та гуртківці брали активну участь у регіональних, обласних 

творчих конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях, турнірах, які 

проводились на різних рівнях, в яких виборювали призові місця та перемоги.  

Впродовж року видані посібники методиста Поточняк О. Є.: методичний 

посібник «Розвиток творчих здібностей дошкільнят», методичні рекомендації 

«Організація роботи в ЗПО на 2018-2019 н. р.», «організація гурткової роботи в 

рамках реалізації основних завдань Нової Української школи», посібник 

методиста васильківської Л. М. «Новітні технології в роботі з лідерами органів 

учнівського самоврядування».  
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Методисти методичного кабінету спільно з закладами позашкільної 

освіти, закладами загальної середньої освіти забезпечили проведення всіх 

запланованих на 2018-2019 н. р. заходів з дітьми і учнівською молоддю на 

високому організаційно-методичному рівні, з максимальним використанням 

виховного і розвивального потенціалу.  

Методична служба наполегливо працювала над реалізацією своїх 

цільових і організаційних функцій, що знайшло своє яскраве відображення в 

якісних результатах роботи системи освіти за рік, у досягнутих успіхах і 

перемогах педагогів та їх учнів і вихованців. У цілому, забезпечено практичне 

виконання плану роботи на 2018-2019 н. р. і реалізацію поставлених завдань.  

Методичний кабінет і педагогічні колективи у 2019-2020 н. р. продовжать 

працювати над науково-методичною проблемою «Підвищення якості 

сервісного обслуговування навчальних закладів та забезпечення академічної 

свободи у реалізації Державних станддартів освіти на засадах 

партисипативного управління та педагогіки співробітництва. Національно-

патріотичне виховання учнів на засадах полікультурних, історичних цінностей, 

традицій і звичаїв народу в умовах європейського державотворення». та 

спрямують сили на вирішення таких актуальних завдань:  

- організаційно-методичний супровід та реалізація основних завдань 

Закону України «Про освіту», постанов уряду та Верховної Ради України, 

концепції Нової Ураїнської школи, впровадження Державного стандарту 

початкової освіти;  

- продовження розвитку методичного кабінету як науково-методичного, 

інформаційного та координаційного центру організації самоосвітньої 

навчальної діяльності педагогів, акумуляції та трансформації досвіду;  

- забезпечення якісного методичного супроводу впровадження вчителями 

нових Державних стандартів, нових навчальних планів та підручників;  

- оптимізація роботи методичної та психологічної служб щодо виявлення 

та підтримки обдарованих учнів, надання кваліфікованої професійної допомоги 

вчителям, які працюють з обдарованими дітьми;  

- активізація науково-дослідницької роботи учнів і вчителів шляхом 

встановлення тісних зв’язків і співпраці навчальних закладів з вищими 

навчальними закладами, обласним відділеннями МАН, ТОКІППО;  

- активізація роботи психологічної служби системи освіти шляхом 

поліпшення психологічного супроводу учнів закладів загальної середньої 

освіти, вихованців дошкільних навчальних закладів; спрямування й діяльності 

на підготовку дитини до самостійного життя, підтримку дітей вразливих 

категорій, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і 

з членами їх родин;  

- покращення результативності виступів учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах, конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт;  

- активізація туристсько-краєзнавчої роботуи в закладах загальної 

середньої освіти та позакласних заходах;  

- активізація участі педагогічних працівників в конкурсах професійної 

мастерності, онлайн-конкурсах;  
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- модернізація системи науково-методичного супроводу педагогічних 

працівників та керівних кадрів, реалізація сучасних технологій фахового і 

професійного вдосконалення, забезпечення ефективного функціонування та 

інноваційного розвитку системи освіти 

- здійснення організаційних і методичних заходів по підготовці педагогів і 

учнів до ЗНО та по проведенню пробного тестування;  

- впровадження інноваційнихформ методичної роботи в ЗЗСО;  

- продовження організаційно-методичної підготовки умов для 

інклюзивного навчання в ЗЗСО для дітей з особливими освітніми потребами;  

- упровадження інноваційних підходів до методичного супроводу атестації 

педагогічних кадрів;  

- впровадження STEM-освіти в дошкільній та початковій ланках,  

- активізація впровадження STEM-освіти в ЗЗСО,  

- урізноманітнення й активізація методичної роботи з працівниками 

закладів позашкільної освіти; опорного закладу,  

- активізація роботи методичних об єднань,  

- налагодження співпраці з дитячими та молодіжними організаціями, 

впроваджувення у своїй роботі пластової методики виховання;  

- удосконалення науково-методичного забезпечення організації виховної 

роботи національного та військово-патріотичного виховання;  

- підвищення рівня військово-патріотичного виховання учнівської молоді.  

Вказані напрямки методичної роботи покликані створити систему 

співпраці з педагогічними кадрами, яка б сприяла перебудові освітнього 

процесу в закладах з урахуванням вимог сьогодення, орієнтувала на розвиток 

особистості з глибоко усвідомленою громадянською і соціальною та 

національною позицією, здатної до навчання впродовж усього життя, до 

швидкої адаптації, до змін у соціокультурній сфері, організації праці в умовах 

ринкової економіки.  

Методична робота – важлива складова педагогічної освіти, що має 

цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та 

професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток 

творчого потенціалу педагогічних колективів закладів освіти, досягнення 

позитивних наслідків освітнього процесу 
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ІІ. Циклограма і організація діяльності методичного 

кабінету 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін, час 

Хто бере 

участь 
Відповідальні 

1.  
Оперативна нарада при 

начальнику відділу освіти 

І, останній 

понеділок 

місяця, 9
00 

Сакевич 

Галина, 

методисти 

Галина Сакевич  

2.  
Оперативна нарада методистів 

при завідувачу МК 

Щопонеділка,  

10 
00 методисти   Галина Сакевич 

3.  
Поточне планування роботи МК 

на наступний місяць 

Пропозиції до 15 

числа 

попереднього 

місяця 

методисти  
Галина Сакевич, 

методисти  

4.  
Засідання членів науково-

методичної ради 

1 раз на 4 місяці, 

четвертий четвер 

15
00 

Члени НМР Галина Сакевич  

5.  
Інформаційно-методичні наради 

заступників директорів шкіл з 

навчально-виховної роботи 

1 раз в квартал 

(згідно плану), 

10
00 

Заступники 

директорів з 

НВР 

Галина Сакевич 

6.  
Інформаційно-аналітичні наради 

заступників директорів з 

виховної роботи 

1 раз в квартал 

(згідно плану), 

10
00

 

Заступники 

директорів з 

виховної 

роботи 

Марія Гладич  

7.  Робота методичних підструктур 
Згідно плану 

роботи 

Педагогічні 

працівники  

Галина Сакевич, 

методисти 

8.  
Дні індивідуальних консультацій 

методистів МК 

Згідно графіка 

методичних днів 

Всі категорії 

суб’єктів 

освітньої 

діяльності 

Галина Сакевич, 

методисти 

 
  



ІІ.1 Розвиток організаційної культури методичної служби 

 № 

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 

ЗДО, впровадження Державного стандарту 

початкової освіти, Концепції Нової 

української школи, в 11-их класах, 

удосконалення системи виховної роботи, 

особливостей організації навчально-

виховного процесу у ЗЗСО Підволочиської 

селищної ради.  

До 20. 08 
Галина Сакевич, 

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 2019-2020 

н. р.  

22-29. 08 
Галина Сакевич, 

методисти 

Плани 

Рекомендації 

3.  
Взяти участь у підготовці серпневої 

колегії педагогічних працівників 
До 27.08 

Галина Сакевич, 

методисти 
Рекомендації 

4.  

Провести інструктивно-методичну нараду 

з класними керівниками, заступниками 

директорів шкіл з виховної роботи, 

педагогами-організаторами щодо 

проведення першого уроку, планування 

виховної роботи на навчальний рік.  

До 29. 08 Марія Гладич Рекомендації 

5.  

Проаналізувати наявну мережу класів, 

класів з поглибленим вивченням окремих 

навчальних дисциплін, профільних 

предметів.  

До 01. 10 
Галина Сакевич, 

методисти 

Аналітичні 

матеріали 

6.  

 Поновлення банку даних про 

використання варіативної складової 

навчальних планів у школі.  

До 20. 09 
Галина Сакевич, 

методисти 
Банк даних 

7.  

Методичний супровід розподілу годин 

варіативної складової навчальних планів 

ЗЗСО, факультативних, додаткових занять, 

курсів за вибором відповідно до запитів 

учасників освітнього процесу.  

До 01. 09 
Галина Сакевич, 

методисти 
Рекомендації 

8.  
Методичний супровід організації 

педагогічного патронажу для ЗЗСО. 
До 15.09 Галина Сакевич Рекомендації 

9.  Проаналізувати навчальні плани ЗЗСО.  До 01. 09 
Галина Сакевич, 

методисти 

  

Аналітичні 

матеріали 

10.  
Підготувати річний план роботи МК на 

2019/2020 навчальний рік.  
До 05. 10 

Галина Сакевич, 

методисти 
План 

11.  

Підготувати проєкт наказу: «Про 

організацію науково-методичної  

роботи з педагогічними працівниками  

та керівними кадрами закладів  

До 05. 09 Галина Сакевич Проєкт наказу 
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загальної середньої освіти 

у 2019-2020 навчальному році» 

12.  

Провести інструктивно-методичну нараду 

з методистами МК з питань організації 

роботи методичного кабінету в 2019-2020 

н. р.  

До 25. 08 Галина Сакевич Рекомендації 

13.  

Організувати консультаційні методичні 

дні для педагогічних працівників в МК у 

відповідності до наказу.  

Згідно 

графіка 
Галина Сакевич Графік 

14.  

Методичний супровід впровадження у 

виховний процес ЗЗСО програми « Нова 

українська школа у поступі до цінностей» 

та нової редакції Концепції національно – 

патріотичного виховання в системі освіти 

України. 

До 20. 09.  Марія Гладич Рекомендації 

15.  Спланувати роботу методичних структур.  До 14. 09 

Галина Сакевич, 

методисти 

Керівники МК 

Плани роботи 

16.  
Поновити списки резерву керівних кадрів, 

керівників шкіл, працівників МК.  
До 10. 09 Надія Білан Списки 

17.  

Здійснити моніторинг якісного та 

кількісного складу педагогічних 

працівників. 

До 15. 10 
Галина Сакевич, 

методисти 
Списки 

18.  

Провести групові та індивідуальні 

консультації для заступників директорів з 

навчально-виховної роботи з питань: 

  нормативно-правове забезпечення 

якості освіти,  

  організація внутрішкільної методичної  

 роботи,  

  методичний супровід інклюзивного 

навчання,  

 впровадження компетентнісного 

підходу в освітньому процесі, 

 методичний супровід впровадження 

Концепції Нової української школи, та 

Державного стандарту початкової освіти.  

 методичний супровід оновлених 

програм базової середньої школи,  

 методичний супровід моніторингових 

досліджень,  

 впровадження STEM-освіти у ЗЗСО 

Концепція впровадження медіаосвіти в 

Україні; 

 методичний супровід впровадження 

дослідницької, експериментальної роботи 

в закладах загальної середньої освіти.  

Протягом 

09-10 

Галина Сакевич, 

методисти 
Рекомендації 

19.  
Проводити дні методиста в школах (за 

окремим графіком).  

Протягом 

року 

Галина Сакевич, 

методисти 
 Графік 

20.  
Організувати відзначення Дня працівника 

освіти.  

Перша 

неділя 

жовтня 

Галина Сакевич, 

методисти 

Сценарій 

проведення 
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21.  

Організувати експертизу та оцінку 

методичних комплексів: 

- вивчення ППД кращих 

педагогічних працівників навчальних 

закладів; 

- атестація учителів, які претендують 

на присвоєння педагогічних звань,  

- експертиза програм елективних 

курсів, факультативів.  

Протягом 

року 

Галина Сакевич, 

методисти 

 Електронний 

банк даних 

Експертні 

висновки 

 

Аналітичні 

довідки 

22.  

Підготувати звіт про роботу 

методкабінету у 2019-2020 навчальному 

році.  

До 20. 06.  
Галина Сакевич, 

методисти 
Звіт 

23.  

Забезпечити методичний супровід 

впровадження оновлених навчальних 

програм для учнів 11 класів, реалізації 

компетентісного підходу до організації 

навчального процесу.  

Протягом 

року 

Галина Сакевич, 

методисти 

Методичні 

рекомендації 

24.  

Забезпечити координацію діяльності 

методкабінету з громадськими та 

молодіжними організаціями мистецько-

просвітницького спрямування, діяльність 

яких спрямована на вирішення завдань 

виховання дітей та учнівської молоді.  

Протягом 

року 
Марія Гладич 

Методичні 

рекомендації  

25.  
Підготувати списки керівників ЗЗСО, 

учителів з кожної навчальної дисципліни.  
До 10. 10 

Галина Сакевич, 

методисти 
Списки 

26.  

Формування банку програм, які 

забезпечують викладання варіативної 

складової у класах з поглибленим 

вивченням предметів, профільних 

предметів. Створення картотеки програм.  

До 05. 09 
Галина Сакевич, 

методисти 
Банк даних 

27.  

Формування банку даних вчителів, які 

викладають у класах з профільним 

викладанням предметів.  

До 10. 09 Надія Білан Банк даних 

28.  

Поповнення банку даних про учасників і 

переможців туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року».  

грудень 
Галина Сакевич, 

методисти 
Банк даних 

29.  

Створити бази інформаційних банків для 

аналізу та оперативного керівництва 

методичною роботою:  

- впровадження інноваційних 

технологій в освітній процес; 

- перспективні виховні системи 

закладів загальної середньої освіти та 

закладів позашкільної освіти; 

- поглиблене, профільне вивчення 

навчальних предметів; 

- публікації педагогічних працівників 

у періодичних фахових виданнях; 

- обдаровані діти (банк); 

- опорні навчальні заклади;  

- кадрове забезпечення психологічної 

служби;  

- мережа груп продовженого дня;  

Протягом 

року 

 

Методисти 

 

Марія Гладич 

 

Надія Білан 

 

Галина Сакевич, 

методисти 

 

Інга Гапанович 

 

 

Галина Петрунів 

Банк даних 
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- мережа вивчення ОХЕ.  

30.  

Проаналізувати діяльність практичних 

психологів закладів освіти. Підготувати 

звіт в обласний центр практичної 

психології та соціальної роботи. 

ТОКІППО.  

29. 12 

29. 05 

Інга Гапанович 

. 

Аналітична 

довідка, звіт 

31.  

Надання методичної допомоги опорному 

закладу Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. 

щодо особливостей організації методичної 

та виховної роботи у філії опорного 

закладу 

Протягом 

року 

Галина Сакевич 

Марія Гладич 

методисти 

 

 

32.  
Підготувати проєкт наказу про атестацію 

педпрацівників.  
20. 10 Надія Білан Проєкт наказу 

33.  

Подання в управління освіти і науки 

зведеного звіту про чисельність і склад 

педпрацівників.  

жовтень 
Надія Білан 

 
Звіт 

34.  

Консультування для керівного складу 

закладів освіти «Атестація як індикатор 

підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників».  

Протягом 

року 

Надія Білан 

 

Інформаційні 

матеріали 

35.  
Скласти аналіз педкадрів. Аналіз списків 

педпрацівників ЗЗСО.  
жовтень Надія Білан Списки 

36.  

Підготовка проєкту наказу про підсумки 

атестації педпрацівників навчальних 

закладів.  

квітень Надія Білан Проект наказу 

37.  
Поновити базу даних про матеріально-

технічну базу ЗДО.  
вересень Інга Гапанович  Банк даних 

38.  Поновити інформацію про мережу ЗДО  
до 15. 10.  

 15. 01 
Інга Гапанович  Мережа 

39.  
Узагальнити інформацію ДНЗ про облік 

дітей дошкільного віку.  
до 30. 09.  Інга Гапанович. Інформація 

40.  

Аналіз діагностичного і корекційного 

інструментарію, що використовується 

працівниками психологічної служби.  

Протягом 

року 
Інга Гапанович Інформація 

41.  

Проаналізувати розклади уроків, 

факультативів, спец. курсів. режими ГПД 

на І семестр 2019 року.  

До 25. 09 
Галина Сакевич, 

методисти 
Документація 

42.  

Проаналізувати розклади уроків, 

факультативів, спец. курсів, режими ГПД 

на ІІ семестр 2020 року.  

До 15. 01 
Галина Сакевич, 

методисти 
Документація 

43.  

Інформування педагогічних працівників 

про нові нормативні, інструктивно-

методичні документи щодо реалізації 

Концепції Нової української школи 

(розміщення на сайті відділу освіти 

інструктивно-методичні наради, семінари). 

Протягом 

року 

Галина Сакевич 

Анатолій Павлів 

Методичні 

рекомендації 

44.  

Забезпечення участі учителів у різних 

формах підвищення кваліфікації з питань 

упровадження та реалізації Концепції 

Нової української школи. 

Протягом 

року  

Галина Сакевич, 

методисти 
План 

45.  

Методичний супровід упровадження 

Державаного стандарту початкової освіти 

(наставницькі візити,зустрічі, семінари). 

Протягом 

року 
Галина Сакевич 

Інформаційні 

матеріали 
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46.  

Надання адресної методичної допомоги 

закладам освіти з питань реалізації 

Концепції «Нова українська школа» 

Протягом 

року 
Галина Сакевич  

47.  

Узагальнення аналітичних звітів про зміст 

науково-методичної роботи та рівень її 

організації в закладах освіти.  

червень Галина Сакевич Довідка 

48.  

Розпочати навчання вчителів початкових 

класів, які будуть викладати в 1-х класах у 

2021- 2022 н. р.  

 жовтень Галина Сакевич 

План 

Інформаційні 

матеріали 

49.  

Провести діагностування вчителів усіх 

категорій, керівників закладів освіти з 

метою планування методичної роботи на 

наступний навчальний рік  

Протягом 

року 
Галина Сакевич Матеріали 

50.  
Взяти участь у засіданнях шкільних 

атестаційних комісій закладів освіти 
Березень 

Галина Сакевич, 

методисти 
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ІІІ. Управління системою розвитку творчої ініціативи і трудової 

активності педагогічних працівників та управлінського 

персоналу 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Навчальний 

заклад 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

1.  

Зібрати і проаналізувати 

замовлення ЗЗСО на курсову 

підготовку у 2020 році. Подати 

узагальнене замовлення в ОКІППО.  

 До 15. 10 Анатолій Павлів  

Списки вчителів,  

замовлення, 

графік 

2.  

Забезпечити проходження курсової 

підготовки педагогічними 

працівниками.  

 
 Протягом 

року 

Анатолій Павлів,  

методисти 
План 

3.  

Організувати надання допомоги 

керівникам ЗЗСО в організації 

експеризи навчальних досягнень 

учнів.  

 

 До 01. 09 
ГалинаСакевич,  

методисти 

Інформаційні 

матеріали 

4.  

Організувати і провести зустріч 

працівників методичного кабінету з 

молодими вчителями з питань 

планування роботи, критеріїв 

оцінювання, ведення ділової 

документації тощо.  

 

Вересень  Методисти 

Навчально-

методичні 

матеріали 

5.  

Підготувати проєкт наказу «Про 

підвищення кваліфікації керівних і 

педагогічних кадрів навчально-

виховних закладів у 2020 році».  

 

До 25. 01  Анатолій Павлів  Проєкт наказу 

6.  

Продовжити роботу 

консультаційного пункту на базі 

методичного кабінету з питань 

впровадження освітньої реформи 

Концепції Нової української 

школи. 

 

Протягом 

року 
Методисти 

 

План 

Аналітичні 

матеріали 

7.  

Науково-методичний супровід 

проведення семінарів-практикумів, 

творчих груп для керівників та 

заступників з НВР, ВР, 

педагогічних працівників на базі 

закладів освіти.  

 

Протягом 

року 

Галина Сакевич  

Методисти 

керівники ЗЗСО 

 

8.  

Навчально-методичне 

консультування педагогів, 

керівників та заступників 

директорів з навчально-виховної на 

базі методичного кабінету.  

 

За 

потребою 
Методисти   

9.  

Методичний супровід 

впровадження STEM-освіти в 

закладах загальної середньої 

освіти.  

 

Протягом 

року 

Галина Сакевич,  

методисти 

Методичні 

рекомендації  

10.  

Організувати і провести 

інструктивно-методичні наради із 

заступниками керівників 

навчально-виховної роботи, 

виховної роботи, директорами 

ЗЗСО, ЗПО (згідно плану).  

 

Протягом 

року 

Галина Сакевич,  

 методисти  

 План 

Рекомендації 

11.  
Інформаційно-методичний, 

консультаційний супровід участі 

 Протягом 

 року 
Методисти 

Методичні 

рекомендації 
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педагогів закладів освіти у фахових 

конкурсах.  

12.  

Надання методичної допомоги 

педагогічним працівникам 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які впроваджують 

інклюзивне навчання «Організація 

інклюзивного навчання учнів із 

особливими освітніми потребами».  

 

Протягом 

 року 
Інга Гапанович  

Методичні 

рекомендації  

13.  

Провести засідання круглого столу 

з проблеми реалізації науково-

методичної проблеми.  

МК  Червень 

Галина Сакевич  

 методисти ,  

керівники ЗЗСО 

План 

Інформаційні 

матеріали 

14.  

Консультаційна допомога щодо 

реалізації закладами освіти 

науково-методичних тем 

(проблем).  

МК 
За 

потребою 
Методисти 

 

Методичні 

рекомендації 

15.  

Вивчення потреб і надання 

практичної допомоги в період 

підготовки до атестації.  

МК 
За 

потребою 
Методисти Рекомендації 

16.  
Навчально-методичне 

консультування методистів МК.  
МК 

Протягом 

року 

Галина Сакевич  

  
 

Організаційна робота щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників  

 

Організувати і провести семінари-практикуми: 

Практичні психологи, соціальні педагоги та заступники з навчально-виховної роботи 

 Психолого-педагогічний аспект 

організації виховного процесу в 

сучасному закладі освіти 

МК І семестр 
Інга Гапанович  

Марія Гладич  

Методичні 

рекомендації 

 

Вчителі музичного мистецтва 

«Формування художньо-

естетичних компетентностей учнів 

на уроках музичного мистецтва в 

контексті Нової української 

школи» 

МК І семестр Марія Гладич 

План 

Методичні 

рекомендації 

 

Вчителі української мови та літератури  

« Реалізація компетентнісного 

підходу у викладанні української 

мови та літератури в умовах 

реалізації Концепції Нової 

української школи»  

Турівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  
І семестр Галина Петрунів  

План 

методичні 

рекомендації 

 

Вчителі географії  

«Реалізація завдань Концепції 

Нової української школи через 

формування полікультурних 

компетентностей учнів при 

вивченні географії»  

  

НВК 

«Жеребківськ

ий ЗНЗ І-ІІ 

ст.-ДНЗ» 

ІІ семестр Люба Горалечко  
Методичні 

рекомендації 

 

 Вчителі біології та хімії 

 «Формування ключових 

компетентностей школярів через 

використання інноваційних 

технологій при вивченні біології та 

хімії» 

Підволочиська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
І семестр Люба Горалечко 

Методичні 

рекомендації 

 

Вчителі фізики  

 «Вдоскрналення методики 

викладання фізики через 

впровадження віртуально- 

дослідницької діяльності учнів».  

Галущинська 

ЗОШ І-ІІ ст.  
ІІ семестр Марія Гладич 

 План 

Методичні 

рекомендації 

 Вчителі Захисту Вітчизни     
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«Організація військово-

патріотичного виховання в 

закладах загальної середньої освіти 

через позакласну роботу» 

Підволочиська 

гімназія імені 

І.Франка 

(обласний 

семінар) 

І семестр Юрій Мокрій 

 План 

Методичні 

рекомендації 

 

Вчителі трудового навчання та образотворчого мистецтва 

«Використання національних 

традицій для розвитку 

інтелектуально-пізнавальних і 

творчих здібностей учнів на уроках 

трудового навчання та 

образотворчого мистецтва» 

Підволочиська 

гімназія імені І. 

Франка 

 

І 

семестр 
Вероніка Сеник  

План 

Методичні 

рекомендації 

 

Вчителі зарубіжної літератури 

«Сучасний урок зарубіжної 

літератури: традиції та інновації» 
Підволочиська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

ІІ 

семестр 
ГалинаПетрунів  

Методичні 

рекомендації 

 

 Вихователі ГПД 

«Формування креативної та творчої 

компетентностей в учнів молодших 

класів на групі подовженого дня».  

Підволочиська 

гімназія  

ІІ 

 семестр 

Інга Гапанович  

 

Методичні 

рекомендації 

 

 Вчителі іноземних мов (англійська мова) 

 «Особливості формування 

іншомовної міжкультурної 

комунікативної компетенції учнів 

на уроках іноземної мови». 

  

НВК 

«Іванівський 

ЗНЗ І-ІІІ ст.-

ДНЗ»  

І семестр Галина Петрунів  

План 

Методичні 

рекомендації 

 

 Вчителі іноземної мови (німецька мова)  

 «Модернізація змісту, форм і 

методів роботи щодо викладання 

іноземної мови в умовах реалізації 

Концепції «Нова українська 

школа» 

Тернопільськи

й педагогічний 

університет ім. 

В. Гнаюка  

(кафедра 

німецької 

мови) 

ІІ семестр Галина Петрунів  

План 

Методичні 

рекомендації 

 Вчителі основ християнської етики 

 

«Формування духовної 

компетентності учнів на уроках 

основ християнської етики» 

МК ІІ семестр Галина Петрунів 

План 

Методичні 

рекомендації 

 

Вчителі фізичної культури 

 «Підвищення рівня 

компетентності вчителів фізичної 

культури з питань методики 

викладання уроків фізичної 

культури під час вивчення модуля 

«Баскетбол» 

Кам’янківська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

  
І семестр Сергій Дрейко 

Методичні 

рекомендації 

 

Вчителі інформатики 

«Підвищення професійної 

компетентності вчителів 

інформатики шляхом 

впровадження інноваційних 

технологій».  

Тернопільський 

педуніверситет 

ім. В. Гнатюка 

Протягом 

року  
 Анатолій Павлів 

Методичні 

рекомендації 

 

Вчителі початкових класів 

 «Реалізація компетентнісного 

підходу на уроках в початкових 

класах» 

Кам’янківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
ІІ семестр ГалинаСакевич 

Методичні 

рекомендації 

 

Керівники закладів освіти 

«Профорієнтаційна робота у 

закладі освіти» 
Центр 

зайнятості 
І семестр 

Галина Сакевич 

Надія Білан 

План  

Методичні 

рекомендації 

 «Меркетингова діяльність 

закладів загальної середньої освіти 
Підволочиська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
ІІ семестр Галина Сакевич 

План 

аналітичні 

https://www.calameo.com/books/0050817299551a4a8ef13
https://www.calameo.com/books/0050817299551a4a8ef13
https://www.calameo.com/books/0050817299551a4a8ef13
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в умовах сучасних змін» матеріали,  

методичні 

рекомендації 

 

Заступники керівників з навчально-виховної роботи  

 Методичний стартап «Формування 

стратегії розвитку методичної 

роботи в умовах розбудови Новоі 

української школи» 

Підволочиська 

гімназія імені 

І.Франка   
ІІ семестр Галина Сакевич  

Методичні 

рекомендації 

 

Завідувачі ЗДО 

 «Моніторинг якості освітнього 

процесу в ЗДО відповідно до 

Державного стандарту дошкільної 

освіти» 

Хмелиськівсь

кий ДНЗ  
ІІ семестр Інга Гапанович  

Методичні 

рекомендації 

 

Вихователі ЗДО     

«Дидактичні ігри як засіб 
формування пізнавального інтересу 
в дітей дошкільного віку"  

НВК 

«Богданівськ

ий ЗНЗ І-ІІ 

ст.-ДНЗ» 

І семестр Інга Гапанович 
Методичні 

рекомендації 

 

 Вчителі початкових класів 

воркшоп «Використання ігрових та 

діяльнісних підходів на уроках в 

початкових класах» 

Кам’янківська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  
ІІ семестр 

 

Галина Сакевич  

  

Методичні 

рекомендації 

 

Керівники шкільних МО класних керівників 

 «Роль класного керівника у 

створенні безпечного освітнього 

середовища та запобігання 

стресових ситуаацій в учнівському 

колективі»».  

Хмелистківсь

ка ЗОШ І-ІІ 

ст.  

ІІ семестр Марія Гладич  

План 

Методичні 

рекомендації 

 

Вчителі математики 

 «Використання STEM-технологій 

для формування ключових та 

предметних компетентностей на 

уроках математики» 

Супранівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 
 І семестр Надія Білан  

Методичні 

рекомендації 

Організувати і провести: 

 

- авторська творча майстерня 

учителів-переможців районного 

етапу конкурсу «Учитель року-

2019» 

МК І семестр 

Юрій Мокрій  

Люба Горалечко 

Вероніка Сеник  

План Методичні 

рекомендації 

- тренінг для керівників закладів 

освіти «Організація системи 

забезпечення якості освіти у 

школі»  

Підволочиська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  
І семестр  

Галина Сакевич  

  

План Методичні 

рекомендації  

- треніг для заступників директорів 

з виховної роботи та педагогів – 

організаторів «Нова українська 

школа у поступі до цінностей» 

МК І семестр Марія Гладич 
План Методичні 

рекомендації 

- спільно з ТНПУ 

ім.В.Гнатюка(факультет 

інформаційних технологій) 

фестиваль «STEM – весна»  

ТНПУ  
 Протягом  

року 
Галина Сакевич  

План 

Методичні 

рекомендації 

 - тренінг для вчителів основ 

здоров’я «Формування в учнів 

свідомої мотивації до здорового 

способу життя. Режим 

харчування».  

МК ІІ семестр Вероніка Сеник  

План 

Методичні 

рекомендації  

- художньо-мистецький пленер 

«Веселкова палітра рідного краю».  
Підволочиська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Протягом 

року 
Вероніка Сеник  

План 

Методичні 

рекомендації 
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- засідання Школи професійного 

зростання (для молодих педагогів) 

Підволочиська 

гімназія імені 

І.Франка 

Протягом 

року 
Керівники ШПЗ 

План 

Методичні 

рекомендації 

- засідання ініціативної групи за 

інтересами вчителі-словесників 

НВК 

«Оріховецький 

ЗНЗ І-ІІІ ст.- 

ДНЗ»  

Протягом 

року 
Галина Петрунів 

План 

Методичні 

рекомендації 

- засідання Школи фахової 

майстерності виховників 
МК 

Вересень 

Лютий  

Травень 

Марія Гладич 

Тарас Кульбаба 

План 

Методичні 

рекомендації 

- засідання творчої групи-вчителів 

математики «Моделі впровадження 

STEM-освіти на уроках 

математики» 

Староміщинс

ька філія 

Підволочиськ

ої ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

ІІ семестр Надія Білан 
План методичні 

рекомендації 

Постійнодіючі семінари     

 Для керівників ЗЗСО 

 «Розвиток управлінської 

компетентності керівника 

навчального закладу в умовах 

реалізації концепції «Нова 

українська школа»;  

МК 
Протягом 

року 
Галина Сакевич  План 

 Для заступників директорів з навчально-виховної роботи  

«Розвиток професійної 

компетентності педагогічних 

працівників у руслі Нової 

української школи» 

МК 
Протягом 

року 
Галина Сакевич  

План 

Рекомендації 

Голів шкільних методичних об’єднань учителів-предметників  

«Актуальні проблеми та нові 

тенденції у вивченні навчальних 

предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах у 2019 – 2020 

навчальному році».  

МК 
Протягом 

року 
Марія Гладич  

План 

Рекомендації 

- круглий стіл для вчителів 

природничого циклу з проблеми 

«Організація краєзнавчо-пошукової 

науково-дослідницької та  

природоохоронної роботи учнів на 

уроках».  

Екскурсія в 

ботанічний 

сад м. Київ 

І семестр Люба Горалечко  
План 

Рекомендації 

- круглий стіл для вчителів 

суспільних дисциплін з проблеми 

«Проектна діяльність на уроках 

історії».  

Підволочиська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  
ІІ семестр Юрій Мокрій  Рекомендації 

 

- зустріч керівників,ЗДНВР,з 

представниками Державної служби 

якості освіти  

м. Тернополя щодо розбудови 

внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти в ЗЗСО 

МК І семестр Галина Сакевич  

 

- круглий стіл для керівників 

шкільних рад профілактики та 

вчителів правознавства «Співпраця 

учасників освітнього процесу у 

попередженні девіантної поведінки 

та насильства в учнівському 

колективі» 

МК Квітень Марія Гладич 
Методичні 

рекомендації 
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ІV. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та 

регіональних програм 

1.  

Засідання відповідальних за організацію 

дослідно-експериментальної роботи в 

спеціалізованих закладах освіти «Організація та 

проведення дослідно-експериментальної роботи 

в ЗЗСО» 

Протягом 

року 
Галина Сакевич  

Рекомендації 

Плани  

2.  

Спрямувати діяльність керівників шкіл на 

психолого-педагогічне забезпечення процесу 

підвищення професійної компетентності 

педагогів, вивчення рівня підготовки 

педпрацівників до здійснення інноваційної 

діяльності шляхом діагностування, анкетування, 

психолого-педагогічних тренінгів, 

інтерактивних форм роботи 

Протягом 

року 
Галина Сакевич 

Рекомендації 

 

3.  
Всеукраїнський рівень 

Методичний супровід впровадження курсу 

«Фінансова грамотність» в освітній процес 

Протягом 

року 
Люба Горалечко  

 

Методичний супровід використання 

діагностико-проектувального комплексу 

«Універсал» 

Протягом 

року 
Інга Гапанович  

 
 Координація впровадження проекту «Кроки до 

порозуміння» 
 Інга Гапанович  

 

Методичний супровід виховної програми 

«Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» 

Протягом 

року 
Інга Гапанович  

 

 Координація дослідно-експериментальної 

роботи вчителів 3-х класів Підволочиської ЗОШ 

І-ІІІ ст.з теми «Розроблення і впровадження 

навчально-методичного забезпечення 

початкової освіти в умовах реалізації нового 

Державного стандарту початкової освіти» 

 Галина Сакевич  

 
Регіональний (обласний) рівень 

Координація дослідно-експериментальної 

роботи «Захисти себе від ВІЛ» 

 Вероніка Сеник  

 

Методичний супровід впровадження в освітній 

процесу українсько-шведського проекту 

«Екодемія» 

 Люба Горалечко  

 

Рівень ОТГ 

«Програма розвитку творчого, 

інтелектуального, духовного і фізичного 

потенціалу молоді на 2018-2019 н. р.» 

 Галина Сакевич  
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V. Участь у Всеукраїнських та регіональних моніторингових 

дослідженнях 

1.  
 Участь у моніторингових дослідженнях згідно 

плану ТОКІППО 

Протягом 

року 

Анатолій Павлів 

ЗЗСО 

Узагальненн

я матеріалів 

 Організувати та провести моніторингові дослідження: 

2. 1 - на замовлення відділу освіти 
Протягом 

року 

Анатолій Павлів, 

методисти 
 

3.  - моніторинг якості кадрового забезпечення жовтень методисти 
Списки 

педагогічних 

працівників 

4.  
- вивчення методичного забезпечення атестації 

та курсової підготовки педагогічних працівників 
березень Надія Білан  

Методичні 

рекомендації 

5.  

- моніторинг результатів ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів у 2019/2020 навчальному 

році.  

грудень ГалинаСакевич 
Аналітичні 

матеріали 

6.  

- моніторинг результатів ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів у 2019/2020 навчальному 

році. та ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

МАН.  

січень-

березень 

Галина Сакевич  

  

ВеронікаСеник  

Аналітичні 

матеріали 

7.  

- моніторинг результативності якості знань 

учнів 4-х класів з української мови, 

українського читання, математики.  

ІІ семестр ГалинаСакевич .  
Аналітичні 

матеріали 

8.  

- моніторинг результативності та якості знань 

учнів 11-х класів ЗЗСО з англійської мови за 

результатами річного оцінювання та ДПА.  

ІІ семестр Галина Петрунів   Довідка 

9.  

- моніторинг результативності та якості знань 

учнів 11 класів з математики за результатами 

семестрового, річного оцінювання та ЗНО 

ІІ семестр Надія Білан  Довідка  

10.  

- моніторинг результативності та якості знань 

учнів 11 класів з української мови та літератури 

за результатами семестрового, річного 

оцінювання та ЗНО.  

ІІ семестр Галина Петрунів  Довідка 

11.  

- моніторинг результативності та якості знань 

учнів 11 класів з історії за результатами 

семестрового, річного оцінювання та ЗНО.  

ІІ семестр Юрій Мокрій  Довідка 

12.  

- моніторинг впровадження Концепції нової 

української школи та впровадження нового 

Державного стандарту початкової загальної 

освіти.  

Протягом 

року  
Галина Сакевич .  Довідка 

13.  
- моніторингове дослідження впровадження 

інноваційних проектів у ЗЗСО 

Протягом 

року 
Методисти 

Аналітичні 

матеріали 

14.  
- моніторингове дослідження право виховної 

роботи у ЗЗСО 
Квітень  Марія Гладич  Довідка 

15.  

- моніторингові дослідження змістового 

наповнення та функціонування веб-сайтів 

закладів освіти.  

Протягом 

року 
Анатолій Павлів  

Інформаційн

і матеріали 
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16.  

- моніторингове дослідження впровадження у 

навчальний процес плану заходів, спрямованих 

на активізацію вивчення громадянами 

англійської мови, на період до 2020 року 

Протягом 

року 
Галина Петрунів  Довідка 

17.  

- моніторинг впливу ДПА у формі ЗНО на 

кількість випускників ЗЗСО, претендентів на 

нагородження золотими та срібними медалями 

Червень 

2020 
Анатолій Павлів  

Інформаційн

і матеріали 

18.  
Порівняльний аналіз результатів ЗНО-2020 в 

розрізі область-громада 

Серпень 

2020 
Анатолій Павлів  

Аналітичні 

матеріали 

19.  
Апробація тестових матеріалів серед 

випускників ЗЗСО 

На 

замовлен

ня 

УЦОЯО 

Анатолій Павлів   

20.  

 Участь у проведенні внутрішнього моніторингу 

якості знань учнів 4-х, 9-х, 11-х класів ЗЗСО з 

предметів інваріантної частини навчальних 

планів.  

Грудень 

2019, 

травень 

2020 

Анатолій Павлів  

Методисти  
 

21.  
- моніторинг ефективності використання годин 

варіативної складової навчальних планів.  
Жовтень методисти Довідка 

22.  

Координувати діяльність шкіл щодо організації 

моніторингових досліджень якості освіти та 

підготовки до проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Протягом 

року 
Анатолій Павлів   

23.  

Проводити навчання педагогічних працівників з 

проблеми:організація моніторингових 

досліджень.  

Протягом 

року 
Анатолій Павлів  

План 

Методичні 

рекомендації 

24.  
Консультування педагогічних працівників з 

питань моніторингу.  

Протягом 

року 
Анатолій Павлів   

25.  

Забезпечити участь учнів та педагогічних 

працівників у національних та міжнародних 

порівняльних дослідженнях якості освіти.  

На 

замовлен

ня 

УЦОЯО 

Анатолій Павлів   

Методичне забезпечення ЗНО  

26.  

Розробити систему заходів для організації 

зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників ЗНЗ.  

Січень 

2020 
Анатолій Павлів  

27.  

Підготовка проектів наказів відділу освіти, 

заходів щодо забезпечення успішного 

проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019.  

Протягом 

року 
Анатолій Павлів  

28.  

Інформування учнівської та педагогічної 

громадськості закладів загальної середньої 

освіти про умови реєстрації та участь у 

пробному та сертифікаційному ЗНО-2020.  

Протягом 

року 
Анатолій Павлів  
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29.  

Організація та проведення нарад з 

відповідальними за ЗНО-2019 в закладах освіти: 

 Організація та особливості проведення 

пробного ЗНО у 2020 році; 

 «Формат ЗНО-2020. Терміни та порядок 

реєстрації. Календарний план тестувань».  

Січень-

травень 

2020 

Анатолій Павлів  

30.  
Участь у проведенні семінарів з питань 

зовнішнього незалежного оцінювання.  

Протягом 

року 
Анатолій Павлів  

31.  

Організація та проведення PR – кампанії щодо 

питань ЗНО для педпрацівників, учнів ЗЗСО, 

громадськості 

Протягом 

року 
Анатолій Павлів  

32.  

Підбір та підготовка працівників, що 

залучатимуться для роботи у пункті тестування: 

- підбір педпрацівників, створення електронних 

баз даних «Старші інструктори», «Інструктори», 

«Чергові»; 

- організація навчання залучених у ЗНО 

Січень-

квітень 

2020 

Анатолій Павлів   

33.  

Організація проведення пробних сесій: 

- інформаційна робота; 

- організація навчання педагогічних 

працівників, залучених до тестування; 

- проведення пробного ЗНО;  

- організаційні підсумки пробних сесій 

Березень-

квітень 

2020 

Анатолій Павлів   

34.  

Поповнення веб-сайту відділу освіти 

інформаційними матеріалами з питань 

підготовки та участі у проведенні зовнішнього 

незалежного оцінювання 2020 року 

Протягом 

року 
Анатолій Павлів   
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VІ. Складання вимірювального інструментарію для проведення 

діагностичних методичних експертиз, анкетувань, моніторингу 

якості знань навчання учнів з предметів  

№ 

п/п 
Зміст заходів Термін 

Відповідальні 

за виконання 

Форма 

узагальнення 

1.  

Експертиза матеріалів професійно-

педагогічної діяльності для публікацій в 

ЗМІ 

Протягом року Методисти 

 

2.  

Добір і складання змісту інструментарію 

для проведення моніторингового 

дослідження організації право виховної 

роботи в ЗЗСО 

Лютий  Марія Гладич  

 

 

Методичні 

рекомендації 

3.  

Добір і складання змісту інструментарію 

для проведення моніторингових 

досліджень впровадження Концепції 

Нової української школи та нового 

Державного стандарту початкової загальної 

освіти 

 Березень Галина Сакевич  

 

 

 

Методичні 

рекомендації 

4.  

Аналіз діагностичного, розвивального та 

корекційного інструментарію, що 

використовується практичними 

психологами та соціальними педагогами.  

Вересень  Інга Гапанович  

 

Методичні 

рекомендації 

5.  

Експертиза психологічного і 

соціологічного інструментарію, що 

застосовується в закладах освіти 

Щоквартально  Інга Гапанович  Проєкт наказу 

6.  
Добір інструментарію для проведення 

моніторингових досліджень.  

Протягом року 

(відповідно до 

наказу) 

Методисти  
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VІІ. Науково-методична та дослідно-експериментальна робота 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

1. 1

.

  

Продовжити тісну співпрацю з 

ТОКІППО, ТНПУ ім. В.Гнатюка з 

питань проведення інноваційної та 

дослідно-експериментальної роботи в 

закладах освіти. 

Протягом 

року 

Галина Сакевич, 

методисти 
План 

2. 2 

Надавати методичну та практичну 

допомогу в упровадженні інновацій та 

дослідно-експериментальної роботи 

Протягом 

року 

Галина Сакевич, 

методисти  
 

3.  

Оприлюднити результати науково-

експериментальної роботи у ЗМІ та 

через Інтернет. 

Протягом 

року 

Галина Сакевич, 

методисти  
 

4.  

Організувати і провести виїзні 

семінари-практикуми для 

педагогічних та управлінських 

працівників з проблем використання 

сучасних надбань науки у рамках 

співпраці з ТОКІППО,ТНПУ ім. В. 

Гнатюка. 

Протягом 

року 

 ТОКІППО 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет ім. В. 

Гнатюка 

методисти 

План 

Аналітичні 

матеріали 

5.  

Забезпечити взаємозв’язок методистів 

методкабінету з заступниками 

директорів з навчально-виховної роботи 

з питань виявлення об’єктів 

перспективного педагогічного досвіду. 

Протягом 

року 

 Галина Сакевич  

методисти 

Методичні 

рекомендації 

6.  

Збір та підготовка інформації про 

реалізацію у закладах освіти 

інноваційної діяльності та дослідно-

експериментальної роботи 
 

Протягом 

року 

Галина Сакевич  

методисти 

Аналітичні 

матеріали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

VІІІ. Виявлення, апробація та впровадження передового 

педагогічного досвіду 

 Здійснити оцінку впливу передового педагогічного досвіду на підвищення ефективності 

уроків педагогічних працівників:  

1.  

– вчителя початкових класів 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Н.В.Саченко з проблеми 

«Компетентнісний підхід у 

початкових класах як запорука 

успішного формування ключових та 

предметних компетентностей» 

Протягом 

року 
Галина Сакевич  Опис досвіду 

2.  

– заступника директора з навчально- 

виховної роботи Качанівської ЗОШ 

І-ІІІ ст. Попельняк Т.С. з проблеми 

«Формування ключових 

компетентностей обдарованої 

дитини в умовах нової української 

школи» 

Протягом 

року 
Галина Сакевич  Опис досвіду 

3.  

– Педагога-організатора 

Підволочиської гімназії ім. І. Франка 

наталі Грицай Н.В. з проблеми 

«Виховання 

національнопатріотичної свідомості 

учнів через систему виховних 

позакласних заходів» 

Протягом 

року 

 

Марія Гладич 

 

Опис досвіду 

4.  

– вчителя української мови та 

літератури Берези Т.В. з проблеми 

«Підвищення якості мовно-

літературної освіти шляхом 

реалізації компетентнісного, 

особистісно зорієнтованого й 

діяльнісного підходів до навчання» 

Протягом 

року 

 

 
 Галина Петрунів  

 

 

Опис досвіду 

5.  

– вчителя зарубіжної літератури 

Левицької Л.І. Підволочиської 

гімназії ім. І.Франка з проблеми 

«Формування комунікативних 

здібностей на уроках зарубіжної 

літератури». 

Протягом 

року 
 Галина Петрунів  Опис досвіду 

6.  

– вчителя суспільних дисциплін 

Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Кульбаби Т.І. з проблеми 

«Формування громадянської 

компетентності учнівської молоді 

засобами суспільних дисциплін та 

створення можливостей для іх 

громадянської самореалізації» 

Протягом 

року 
Юрій Мокрій  Опис досвіду 

Поширення та впровадження досвіду (в т.ч. банки та бази даних) 

7.  
Поповнити базу даних вивченого 

досвіду роботи  

Протягом 

року 
Галина Сакевич   

8.  
Педагогічна діагностика та 

моніторинг: ознайомлення з роботою 

Протягом 

року 

Галина Сакевич, 

методисти 
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вчителів, що атестуються  

9.  

Ознайомити педагогічні колективи з 

творчими напрацюваннями, 

забезпечити впровадження 

педагогічних досвідів учителів та 

педагогічних колективів, підготовку 

послідовників досвідів 

Протягом 

року 

Галина Сакевич, 

методисти 
 

10.  

Поширення та впровадження 

досвіду: майстер-клас заступника 

директора з навчально-методичної 

роботи Світлани Грицух з теми 

«Нові підходи до організації 

методичної роботи шкільного 

методичного кабінету в умовах 

впровадження КНУШ» 

Протягом 

року 

Галина Сакевич, 

методисти 
 

Узагальнення досвіду: 

11.  
Поновити електронний анотований 

каталог перспективного 

педагогічного досвіду. 

Протягом 

року 

Галина Сакевич, 

методисти 
 

12.  

Експертний сервіс МК: експертиза 

матеріалів з досвіду роботи 

педагогічних працівників, які 

атестуються на присвоєння звання 

«учитель-методист» 

Протягом 

року 

Галина Сакевич, 

методисти 
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ІХ. Інформаційно-довідкова та видавнича діяльність 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

1.  

Оприлюднити результати науково-

експериментальної роботи у ЗМІ, соціальних 

мережах.  

Протягом 

року 

Галина Сакевич, 

методисти 
 

2.  

Підготовка матеріалів для публікацій за темами: 

 «Організація ЗНО-2020 та проведення 

пробного тестування»  

 «Організація проведення фестивалів, 

конкурсів» 

 «Свято вшанування юних обдарувань та 

творчих педагогів»  

 «Учитель року-2020»  

 «Проведення методичних заходів» 

Протягом 

року 

Анатолій Павлів 

 

 

Галина Сакевич, 

методисти 

 

 Підготувати і випустити  

 Методичний альманах  

1.  «Шукаємо молоді таланти»  
Протягом 

року  

Сакевич Галина,  

методисти 

 

 Методичні посібники  

2.  
За матеріалами переможців районного етапу 

конкурсу «Учитель року-2020» 

Протягом 

року  

Галина Сакевич 

Вероніка Сеник 

Люба Горалечко 

Галина Петрунів 

Юрій Мокрій 

Анатолій Павлів 

 

3.  
Методика розв’язування задач з географії у 6 

класі. (Електронний посібник) 
І семестр Люба Горалечко 

 

4.  
Військо-патріотичне виховання учнів на уроках 

Захисту Вітчизни 
ІІ семестр Юрій Мокрій 

 

5.  
 Організації ігрової діяльності на групі 

подовженого дня 
І семестр  Інга Гапанович 

 

6.  
Створення інтерактивного освітнього 

середовища у ЗДО 
ІІ семестр Інга Гапанович 

 

7.  
Використання інноваційних технологій на 

уроках фізичної культури.  
ІІ семестр Сергій Дрейко  

 

8.  
 Педагогіка партнерства та компетентнісний 

підхід як основа професійного розвитку вчителя  
ІІ семестр Галина Сакевич  

 

9.  

 Буклет «Літературний калейдоскоп» (до 

пам’ятних дат І. П. Котляревського, П.А. 

Грабовського, М.М. Коцюбинського, Богдана-

Ігоря Антонича, О. Довженка, Остапа Вишні, 

Михайла Драй-Хмари, Д. Павличка) 

І семестр Галина Петрунів  

 

10.  

Узагальнити матеріали обласного семінару з 

теми «Організація військово-патріотичного 

виховання учнів через різні форми позакласної 

роботи» 

І семестр Юрій Мокрій  

 

11.  
 Пам’ятний буклет до 100 річчя української 

революції «Наш край у 1917-1920 рр.» 
ІІ семестр  Юрій Мокрій  

 

12.  
Розробка проекту «Виготовлення різдвяного 

віночка». 
І семестр Вероніка Сеник  
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13.  
Формування в учнів свідомої мотивації до здорового 

способу життя. Режим харчування. 
ІІ семестр  Вероніка Сеник  

 

14.  Альманах «ПВеселкова палітра рідного краю» ІІ семестр  Вероніка Сеник   

 Тематичні папки  

15.   «Літні мовні табори – 2020».  ІІ семестр  
Галина Петрунів  

Марія Гладич  

 

16.  
Розробки маршрутів екологічних стежок 

«Екологічними стежками рідного краю».  
ІІ семестр  Люба Горалечко  

 

17.  «Сходинки професійного зростання»  
Протягом 

року 

Галина Петрунів  

Надія Білан 

Мокрій Ю.М. 

 

18.  
Організаційно-методичний супровід організації 

виховних заходів.  

Протягом 

року 
Марія Гладич  

 

Методичні поради і рекомендації  

19.  

Методичні рекомендації для заступників 

директорів з виховної роботи та педагогів-

організаторів та класних керівників з питань 

планування виховної роботи в ЗЗСО на 2019-

2020 н.р. 

До 25. 09.  Марія Гладич  

 

20.  
Використання ігрових та діяльнісних підходів на 

уроках в початкових класах. 
І семестр  Галина Сакевич  

 

21.  

Розвиток професійної компетентності 

педагогічних працівників у руслі Нової 

української школи  

ІІ семестр 
Галина Сакевич  

  

 

22.  

Впровадження інтерактивних форм роботи на 

уроках математики як засіб формування 

ключової та предметної компетентностей»  

І семестр Надія Білан  

 

23.  
Аналітичний збірник «Офіційний звіт про 

проведення ЗНО-2020».  
ІІ семестр Анатолій Павлів  

 

24.  
Професійна компетентність учителя фізичної 

культури як шлях до мотивації та розвитку учнів.  
І семестр Сергій Дрейко  

 

25.  
Організаційно-методичний супровід проведення 

мовно-літературних конкурсів.  
ІІ семестр  Галина Петрунів  

 

26.  

Організаційно-методичний супровід проведення 

фестивалів, конкурсів художньо – естетичного 

циклу.  

Протягом 

року 
Марія Гладич  

 

Поновити:  

27.  Електронну базу даних «Обдарованість»  
Протягом 

року 

Галина Сакевич,  

методисти 

 

28.  
Електронну карту адрес передового 

педагогічного досвіду освітян.  

Протягом 

року 

Галина Сакевич,  

методисти  

 

29.  

 Електронний методичний банк «Інноваційний 

урок у системі компетентнісно орієнтованого 

навчання»  

Протягом 

року 

Галина Сакевич,  

методисти 

 

30.  
Електронну базу впровадження інноваційних 

проектів, програм у ЗЗСО.  

Протягом 

року 

Галина Сакевич,  

методисти  

 

31.  

Поповнити тематичну папку «На допомогу 

вчителю при підготовці до олімпіад» для 

вчителів фізики, астрономії 

Протягом 

року 
Марія Гладич 
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Х. Організація та проведення представницьких педагогічних та 

масових учнівських заходів 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Форма 

узагальнення 

1.  

Організувати проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних 

дисциплін 

 

  

2.  
Підготувати проєкт наказу про проведення І-ІІ 

етапів олімпіад у 2019-2020 навчальному році  
До 22. 09 Галина Сакевич  Проєкт наказу 

3.  

Підготувати і провести ІІ етап олімпіад: 
Згідно 

наказу 
  

- з української мови і літератури  Галина Петрунів   

- з іноземних мов (німецька, англійська)  Галина Петрунів   

- з історії  Юрій Мокрій   

- з економіки  Люба Горалечко   

- з географії  Люба Горалечко   

- з математики  Надія Білан   

- з інформатики, ІТ   Анатолій Павлів   

- з фізики  Марія Гладич   

- з біології  Люба Горалечко   

- з екології  Люба Горалечко   

- з хімії  Люба Горалечко   

- з астрономії  Марія Гладич   

- з трудового навчання  Вероніка Сеник   

- з образотворчого мистецтва  Вероніка Сеник   

4.  

Підготувати проєкт наказу про підсумки 

проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних 

дисциплін.  

До 31. 12.  Галина Сакевич  Проєкт наказу 

5.  

Організувати проведення навчально-

тренувальних зборів по підготовці учасників 

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових навчальних дисциплін.  

З 10. 01 
Галина Сакевич  

методисти 

Методичні 

рекомендації  

6.  
Підготувати матеріали про нагородження 

переможців і призерів ІІ етапу олімпіад.  
До 01. 03.  Галина Сакевич  Проєкт наказу 

7.  

 Активізувати роботу філії Тернопільської 

МАН на базі Підволочиської гімназії імені І. 

Франка, Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст.  

Вересень Вероніка Сеник   

8.  

Організувати і залучити команди навчальних 

закладів до участі у Всеукраїнських турнірах:  

- юних математиків 

- юних хіміків 

- юних фізиків 

- юних географів 

- юних економістів  

- юних біологів 

- юних правознавців 

Згідно 

графіка 
Методисти  

9.  
Забезпечити участь команд громади в ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад.  

 Січень-

Лютий 

Галина Сакевич,  

методисти 
Проєкт наказу 

10.  
Підготувати і провести та забезпечити участь 

школярів ЗЗСО у конкурсах дослідницького, 

Протягом 

року 

Марія Гладич  

Вероніка Сеник  

Проект наказу 
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творчого і мистецького спрямування: 

 - конкурсів учнівських творів, присвячений 

Шевченківським дням 

- заходи до відзначення Голодомору  

1932-1933 роки 

- заходи щодо відзначення Дня Захисника 

України 

- заходи щодо відзначення Дня Збройних Сил 

України  

Галина Петрунів  

 

 

 

Юрій Мокрій 

  
  

 

Інформаційні 

матеріали 

11.  
Організувати і провести в закладах освіти 

флеш-моби 

Згідно 

плану 
Марія Гладич   

12.  
Організувати і провести виховні заходи 

приурочені Небесній сотні 
Лютий Марія Гладич   

13.  
Організувати і провести XX Міжнародний 

конкурс з української мови імені Петра Яцика.  
Грудень 

 Галина Петрунів  

Галина Сакевич  
Проект наказу 

14.  

Організувати і провести X Міжнародний 

мовно-літературний конкурс учнівської 

молоді імені Т. Г. Шевченка.  

01-04 Галина Петрунів  Проект наказу 

15.  
Організувати і провести XX Всеукраїнський 

конкурс учнівської творчості.  

Листопад-

грудень 
Галина Петрунів  Проєкт наказу 

16.  
Забезпечити участь школярів у 

Всеукраїнському конкурсі»Знавці Біблії» 
 Галина Петрунів   

17.  

Організувати конкурс на кращу розробку 

місцевих туристсько-екскурсійних маршрутів 

«Пізнай свій край» 

Лютий-

листопад 
Юрій Мокрій  Проект наказу 

18.  

Організувати щорічний конкурс на кращу 

народознавчу розвідку про своїх земляків 

«Слава України» 

Лютий- 

листопад 

Юрій Мокрій  

  
Проект наказу 

19.  
 Організувати конкурс на кращий методичний 

матеріал туристсько-краєзнавчої тематики  

Лютий-

листопад 

Юрій Мокрій  

 ЗПО 
 

20.  

Організувати етап історико-географічної 

експедиції учнівської молоді «Історія міст і 

сіл України» 

Квітень-

лютий 
Люба Горалечко  Проект наказу 

21.  
 Координувати змагання серед учнів ЗЗСО 

громади із спортивного туризму.  
Травень 

Юрій Мокрій  

 ЗПО 
 

22.  

 Організувати і провести фестиваль 

талановитої та обдарованої молоді «Веселка 

Надзбруччя».  

01 червня 
Галина Сакевич  

Методисти 
Сценарій 

23.  
Організувати і провести заходи до Дня 

фізичної культури.  
Вересень Сергій Дрейко  План заходів 

24.  

Організувати і провести дитячо-юнацьку 

військово-спортивну гру Українського 

козацтва «Сокіл» (Джура).  

Травень Юрій Мокрій  Проєкт наказу 

25.  
 Організувати і провести фестиваль 

«Козацький гарт» 
Квітень Сергій Дрейко   

26.  
Організувати і провести ХХІV Спортивні ігри 

школярів Підволочищини 

Протягом 

року 
Сергій Дрейко   

27.  
Забезпечити участь команд ЗНЗ у ХХІV 

Cпортивних іграх школярів Тернопільщини 

Протягом 

року 
Сергій Дрейко   

28. З 

Забезпечити участь школярів у 

Міжнародному чемпіонаті з розв’язування 

математичних логічних задач 

02-04 Надія Білан  
Інформаційні 

матеріали 
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29.  

Забезпечити участь школярів у міжнародних 

та всеукраїнських інтерактивних конкурсах 

природничо-математичного спрямування та 

гуманітарного циклу: 

   

«Колосок»  03-10 Галина Сакевич   

«Кенгуру»  03 Надія Білан   

«Левеня»  04 Марія Гладич   

«Бобер»  11 Анатолій Павлів   

«Геліантус»  12 Люба Горалечко   

«Орлятко»  12 Галина Петрунів .  

«Соняшник»  10 Галина Петрунів  

«Грінвіч»  12 Галина Петрунів  

«FLEX»  
Протягом 

року 
Галина Петрунів  

 «Патріот»  жовтень Галина Петрунів  

30.   Тиждень початкової школи в ЗЗСО 
Березень- 

квітень 
Галина Сакевич  

Інформаційні 

матеріали 

31.  
Організувати і провести І-й етап конкурсу 

екологічних агітбригад  
березень Люба Горалечко  План 

32.  
Організувати і провести конкурс-фестиваль 

«Молодь обирає здоров’я» 
березень Вероніка Сеник  

33.  
 Участь в еколого-натуралістичних та 

краєзнавчих конкурсах 

Протягом 

року 
Люба Горалечко   

34.   

Організувати та провести фестиваль 

фізичного експерименту для учнів 9-10 класів 

ЗЗСО 

жовтень Марія Гладич  

План,  

аналітичні 

матеріали 

інформаційні 

матеріали 

35.  Тиждень безпеки дитини в ЗДО  
Листопад, 

травень 
 Інга Гапанович  

Інформаційні 

матеріали 

36.  
Тиждень (декади, місячники) національно-

патріотичного виховання.  
Жовтень 

Марія Гладич 

Юрій Мокрій  

Інформаційні 

матеріали 

37.  

Провести та забезпечити участь педагогів у 

конкурсах, фестивалях, оглядах професійного 

спрямування.  

Протягом 

року 
Методисти  

38.  

Методичний супровід організації проведення 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-

2020»  

Листопад-

грудень 
Методисти 

Методичні 

рекомендації 

39.  

 Всеукраїнський конкурс «Учитель року-

2020», забезпечити участь переможців у ІІ 

турі конкурсу в номінаціях:  

- Історія 

- Початкова освіта 

- Зарубіжна література 

- Образотворче мистецтво 

- Хімія 

Грудень-

січень 
Методисти Проект наказу 

40. 4 

Всеукраїнський конкурс фахової майстерності 

для вчителів-україністів «Соняшник-

учитель».  

За 

графіком 

МОН 

Галина Петрунів  Проєкт наказу 

41.  
Всеукраїнський конкурс фахової майстерності 

для вчителів біологів «Геліантус»  

За 

графіком 

МОН 

Люба Горалечко  

 

Інформаційні 

матеріали 



55 

 

42.  Панорама творчих уроків.   З 01. 09 
Галина Сакевич 

методисти  

Інформаційні 

матеріали 

43. 4 Всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор».  
 Протягом 

року 

Галина Сакевич, 

методисти  

Інформаційні 

матеріали 

44.  
Організувати та провести майстер-клас 

учителів, що атестуються  
 Квітень 

Галина Сакевич, 

методисти 
 

45.  

Організувати і провести фестиваль-конкурс 

дитячих театральних колективів «Діти 

Мельпомени»  

 ІІ семестр Марія Гладич Проект наказу 

46.  
Організувати і провести в ЗЗСО місячник 

правовиховної роботи.  
Квітень  

Марія Гладич 

Юрій Мокрій  

Інформаційні 

матеріали 

47.  

Організувати і провести фестиваль – конкурс 

духовної пісні серед учнівських колективів 

ЗЗСО  

ІІ семестр Марія Гладич Проект наказу 
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ХІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору 

І. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 
 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1.  

Школа комп’ютерної грамотності методистів МК 

«Використання хмарних технологій у роботі 

методиста»  

щомісяця Анатолій Павлів  

2.  Цикл нарад у форматі «Питання-відповідь»  
Протягом 

року 
Анатолій Павлів  

3.  

Координувати роботу дошкільних навчальних 

закладів щодо створення єдиного інформаційно-

освітнього простору (ІСУО) 

Протягом 

року 
Інга Гапанович 

 

ІІ. Забезпечення навчання вчителів інформатики та методичної підтримки 

викладання курсу інформатики 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1.  

Інструктивно-методичні консультації «Підготовка 

вчителів до викладання інформатики в 2019/2020 н. 

р.» 

Серпень Анатолій Павлів 

2.  
Консультації щодо основних напрямів розвитку 

освіти, програм, нових інформаційних технологій 

Протягом 

року 
Анатолій Павлів 

3. 3 

Організувати і провести брейстормінг для вчителів 

які викладають інформатику в 2-х класах в умовах 

НУШ 

Протягом 

року 

Анатолій Павлів 

Галина Сакевич 
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ХІІ. Підвищення професійного рівня працівників МК 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні  

4.  

 Забезпечити оперативне обговорення 

інструктивно-нормативних документів 

державних установ та органів управління 

освітою  

щопонеділка 
Галина Сакевич 

Марія Гладич 
 

5.  

 Забезпечити проходження підвищення 

кваліфікації у Центральному інституті 

післядипломної педагогічної освіти АПН 

України в м. Києві працівників методичного 

кабінету  

Протягом 

року 
Галина Сакевич 

Анатолій Павлів 
  

6.  

 Проводити інструктивно-методичні наради 

для працівників з питань планування та 

організації роботи 

щопонеділка Галина Сакевич 
Рекоменда

ції 

7.  

Організувати навчання працівників з різних 

питань організації освітнього процесу, 

впровадження новітніх технологій, новинами 

педагогічної преси, створення мережних 

технологій, робота у віртуальному 

середовищі тощо 

щочетверга Сакевич Галина  

8.  
Забезпечувати участь методистів в обласних 

семінарах, нарадах, тренінгах 

Протягом 

року 
Галина Сакевич  

9.  

Провести інструктивно-методичну нараду з 

методистами МК з питань вдосконалення 

організації роботи методичного кабінету в 

2019-2020 н. р.  

До 17. 08 Галина Сакевич  

10.  
Проаналізувати роботу діяльності 

методичного кабінету за 2019-2020 н. р.  
До 20. 06. Галина Сакевич 

Рекоменда

ції 
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ХІІ.1 Наради при завідувачу МК 

1.  Про результати ЗНО  До 01. 09 Анатолій Павлів  
Аналітичні 

матеріали 

2.  
Про організацію освітнього процесу 

в ЗЗСО, ЗДО, ЗПО в 2019-2020 н. р.  
До 01. 09 Галина Сакевич  

Інформаційні 

матеріали 

3.  

Про організацію науково-

дослідницької, видавничої діяльності 

в ЗЗСО.  

До 01. 09 Галина Сакевич  

 

4.  
Про методичний супровід в 

опорному закладі 
До 01. 09 Галина Сакевич  Рекомендації 

5.  

Про заходи щодо впровадження 

освітньої реформи «Нова українська 

школа» 

До 15. 10 Галина Сакевич  

 

6.  

Про науково-методичний супровід 

організації та проведення конкурсу 

«Учитель року-2020»  

До 15. 10 Галина Сакевич  

 

Положення 

7.  

Про науково-методичний супровід І 

(шкільного), ІІ (районного) етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів, І 

(районного) етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН 

України.. 

До 01. 11 
Галина Сакевич  

Вероніка Сеник  
Проєкт наказу 

8.  
Про впровадження STEM освіти в 

закладах загальної середньої освіти.  
До 01. 06.  Галина Сакевич . 

Інформаційні 

матеріали 

9.  
Про підсумки проведення І етапу 

конкурсу «Учитель року-2020».  
До 01. 12 Галина Сакевич  Проєкт наказу 

10.  

 Про участь в пілотуванні проекту 

Державного стандарту початкової 

освіти учнів 3-х класів 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст  

Протягом року  Галина Сакевич  
Інформаційні 

матеріали 

11.  

Про створення віртуальних сторінок, 

блогів вчителів-предметників та 

ефективність їх використання  

Протягом року Анатолій Павлів  

 

Довідка 

12.  

Про створення та використання 

банку даних освітньо-

кваліфікаційного забезпечення 

освітнього процесу  

Протягом року Галина Сакевич  
Інформаційні 

матеріали 

13.  

Про результати участі команди в ІІІ 

етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

дисциплін, обласного етапу 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН.  

лютий-березень Галина Сакевич  

 

Інформаційні 

матеріали 

14.  

Про результати 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 
Галина Петрунів  

  

 

 

 

Інформаційні 

матеріали 
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15.  Про організацію ЗНО.  березень Анатолій Павлів  
 

16.  
Про методичний супровід державної 

підсумкової атестації.  
березень 

Галина Сакевич,  

методисти 

 

17.  

Про особливості державної 

підсумкової атестації у 2019-2020 н. 

р.  

травень 
Галина Сакевич  

методисти 

Інструктивно-

методичні 

матеріали 

18.  
 Про хід атестації педагогічних 

працівників ЗЗСО  
Протягом року  Надія Білан  

  

19.  

Про участь та результатвність команд 

ЗЗСО у обласних спортивних 

змаганнях  

Протягом року Сергій Дрейко 
Інформаційні 

матеріали 

20.  
Про методичний супровід літньої 

оздоровчої компанії.  
Протягом року Марія Гладич 

Інформаційні 

матеріали 
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XІІІ. Організаційно-координаційна діяльність. Робота науково-

методичної ради 

№ 

п/п 
Перелік питань 

Термін 

проведення 

 

Відповідальні 

Форма 

узагальнення  

1. 1 

Науково-методична рада МК  

Засідання №1.  

1. Аналіз методичної роботи за минулий 

2018-2019 н .р. та перспективи розвитку в 

2019-2020 н. р.  

2. Затвердження плану роботи 

методичного кабінету на 2019-2020 н.р.  

та складу науково-методичної ради. 

3. Про зміст, форми та структуру 

науково-методичної роботи з 

педагогічними та керівними кадрами у 

новому н.р. 

4. Ознайомлення та затвердження планів 

роботи методичних формувань на 

2019/20120 н. р. 

5. Про розгляд та схвалення навчальних 

програм гурткових занять ЗПО 

6. Про нові підходи до організації 

виховної роботи у закладах ЗЗСО в 

умовах НУШ  

7. Науково-методичний супровід 

професійного зростання молодого вчителя 

в умовах Нової української школи 

8. Про організаційно-методичне 

забезпечення конкурсу «Учитель року» за 

номінаціями «Хімія», «Початкова освіта», 

«Образотворче мистецтво», «Історія».  

9. Організація та проведення спортивно-

масових заходів у 2019- 2020 н. р 

10. Затвердження організаційно-

функціональної моделі науково-

методичної роботи МК на 2019-2020 н. р. 

Вересень 

 

 

 

 

 

 

Галина Сакевич, 

методисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марія Гладич 

 

 

Галина Сакевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергій Дрейко 

Протокол 

2. 2 

Науково-методична рада МК 

Засідання №2.  
1. Про виконання попередніх рішень та 

пропозицій науково-методичної ради 

2. Про результативність виступів учнів у ІІІ 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах з 

навчальних дисциплін  

3. Про підсумки Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року-2020»  

Cічень  

 

 

 

 

ГалинаСакевич, 

методисти 

 

 

Протокол 

3. 3 

Науково-методична рада МК 

 Засідання №3.  
1. Схвалення матеріалів перспективного 

педагогічного досвіду вчителів.  

2. Про організацію методичної та 

виховної роботи в ЦДЮТ. 

3. Схвалення методичних напрацювань 

Березень 

Методисти 

 

Марія Гладич 

Галина Сакевич 

Ольга Поточняк 

 

Галина Сакевич 

Протокол 
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(методичних посібників, бюлетенів, 

рекомендацій) учителів, які атестуються 

на присвоєння звання «вчитель-методист  

4. Про організоване закінчення 2019/2020 

навчального року і проведення ДПА 

учнів початкової, основної і старшої 

школи.  

5. Реалізація плану заходів, спрямованих 

на активізацію вивчення громадянами 

англійської мови, на період до 2020 року.  

 

Методисти 

 

Галина Петрунів 

4.  

Науково-методична рада МК 

 Засідання №4.  

1. Про виконання попередніх рішень та 

пропозицій науково-методичної ради. 

2.  Про підсумки науково-методичної 

роботи за 2019-2020 навчальний рік. 

Проблеми та шляхи їх вирішення.  

3. Організація та результативність роботи 

з обдарованими дітьми.  

4. Схвалення педагогічного досвіду та 

поповнення картотеки ППД освітян.  

5. Про науково-методичний супровід 

реалізації нового Державного стандарту 

початкової школи  

6. Про результати впровадження STEM-

освіти в ЗЗСО.  

7. Про участь в пілотуванні проекту 

Державного стандарту початкової освіти 

учнів 3-х класів Підволочиської ЗОШ І-ІІІ 

ст.  

8. Формування проекту мережі 

методичної роботи з педагогічними 

кадрами на 2020-2021 н. р. на основі 

діагностики.  

9. Результативність навчання в закладах 

загальної середньої освіти (за 

результатами ДПА та річних оцінок учнів 

11-х класів ЗЗСО). Вплив ДПА у формі 

ЗНО на кількість випускників ЗЗСО, 

претендентів на нагородження золотими 

та срібними медалями.  

Червень 

 

 

 

Галина Сакевич 

 

 

 

 

Методисти 

 

 

 

Галина Сакевич 

 

Керівники,ЗДНВР 

 

 

 

 

 

Галина Сакевич 

 

 

 

Надія Білан 

Марія Гладич 

 

 

 

Анатолій Павлів  

Протокол 

 

 

 

Рішення 
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ХІV. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення 

методкабінету 

 

№ 

п/п 
Перелік питань 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

1.  
 Посилити контроль за списанням 

обладнання та матеріалів.  
Протягом року Галина Сакевич  

2.  

Підготувати кошториси для проведення 

масових заходів з учнями та педагогічними 

працівниками.  

Протягом року Галина Сакевич  

3.  

Поповнити матеріально-технічну базу 

методичного кабінету. Придбати ноутбуки, 

принтер. Заміна частини м якого інвентарю.  

Протягом року Галина Сакевич  

 

 



63 

 

Методичні структури (додаток 1) 

№ 

з/п 
Захід 

Категорія 

працівників 
Проблема 

 

Термін 

 

 

Відповідальні 

1.   Творче панно 
Вчителі 

початкових класів 

 «Інструменти формування ключових 

компетентностей НУШ». 

Згідно 

плану 

Оксана Панькевич, вчитель 

Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст.  

2.  Творча група 
Вчителі 

математики  

 «Моделі впровадження STEM-освіти на 

уроках математики» 

Згідно 

плану 

Галина Даньків, вчитель 

Галущинської ЗОШ І-ІІ ст.  

3. Т

в

о 

 Методична студія 
Вчителі біології та 

хімії  

 «Формування екологічної компетентності 

учнів при вивченні предметів природничого 

циклу»  

Згідно 

плану 

Наталя Бабій, вчитель 

Турівської ЗОШ І-ІІ ст.  

4.  
Школа управлінської 

майстерності 

 Лідери 

учнівського 

самоврядування 

«Розвиток життєвих компетенцій сучасної 

особистості шляхом залучення до учнівського 

самоврядування»  

Згідно 

плану 

Людмила Васильківська, 

методист Підволочиського 

БШ 

5.  

 Клуб професійного 

спілкування 

керівників гуртків 

 Керівники гуртків 
«Удосконалення професійної майстерності 

керівників гуртків»  

Згідно 

плану 

Ольга Поточняк, методист  

Підволочиського БШ 

6.   Динамічна група 

Вчителі 

суспільних 

дисциплін 

«Організація самостійної продуктивної 

діяльності учнів на практичних заняттях з 

історії в 11 класах відповідно до нового 

Державного стандарту»  

Згідно 

плану 

Оксана Чорній, вчитель  

НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ 

ст.-ДНЗ»  

7.   Фокус група 
Вчителі Захисту 

Вітчизни  

«Організація молодіжних осередків з військово 

та національно-патріотичного виховання в 

ЗНЗ»  

Згідно 

плану 

Василь Луків, вчитель 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст.  

8.  
Ініціативна група за 

інтересами  

Вчителі 

словесники 

«Підвищення якості та результативності 

сучасного уроку через компетентнісно 

орієнтований підхід до викладання української 

мови та літератури в контексті Концепції 

«Нова українська школа» 

Згідно 

плану 

Тетяна Мархевка,   вчитель 

НВК «Оріховецький ЗНЗ І-

ІІІ ст.-ДНЗ»  
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9.  Інтервізійна група 

Практичні 

психологи та 

соціальні педагоги 

З метою покращення професійних навичок та 

ефективності роботи працівників 

психологічної служби 

Згідно 

плану 

Інга Гапанович, методист 

методичного кабінету 

10.  
Творча лабораторія 

заступника 

Заступники 

директорів з 

навчально-

виховної роботи 

«Вектори змін методичної роботи в контексті 

реформування змісту освіти». 

Згідно 

плану 

Світлана Грицух, заступник 

директора з навчально-

методичної роботи 

Підволочиської гімназії імені 

І.Франка 

11.  
Школа управлінської 

майстерності 

 Керівники 

закладів загальної 

середньої освіти 

«Формування позитивного іміджу ЗЗСО».  
Згідно 

плану 

Марія Добрунова, директор 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст.  

12.   Педагогічна студія 

Вчителі трудового 

навчання та 

образотворчого 

мистецтва  

 «Творча самореалізація особистості на уроках 

трудового навчання, образотворчого мистецтва 

та в позаурочний час». 

Згідно 

плану 

Вероніка Сеник, методист 

методичного кабінету  

13.  
Школа фахового 

зростання педагогів 

Заступники 

директорів з 

виховної роботи, 

педагоги-

організатори  

 «Формування фахової компетентності 

вчителів у вимірі інновацій Нової української 

школи» 

Згідно 

плану 

Марія Гладич, методист 

методичного кабінету  

14. 1

5 

Педагогічна 

майстерня успіху 
Вихователі ЗДО  

«Компетентнісний підхід до формування у 

дошкільників навичок та вмінь відповідно до 

Базового компоненту дошкільної освіти» 

Згідно 

плану 

Надія Кузь, вихователь 

Староміщинського ДНЗ  

15.  
Школа професійного 

становлення 

Молоді педагоги, 

вихователі 

«Формування мотивації педагогічної 

діяльності молодих педагогів» 

Згідно 

плану 

Ольга Камінська,  

Володимир Кобильняк, 

вчителі Підволочиської 

гімназії ім. І.Франка 

 


