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ВСТУП 
 

У 2015 році методичний кабінет м.Шепетівки спрямував свою діяльність на розвиток як 

міський координаційний методичний та інформаційно-аналітичний центр в системі дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти міста для забезпечення реалізації Національної 

стратегії розвитку освіти на 2012-2021 роки, відповідно до нових соціально-економічних умов 

розвитку України.  

З метою удосконалення  інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного 

процесу, управлінням професійним розвитком педагогічних кадрів навчальних закладів 

працівники ММК брали участь у науково-практичних конференціях, семінарах- практикумах,  

виїзних семінарах з питань обміну досвідом, семінарах-тренінгах, інтернет-конференціях 

всеукраїнського та обласного рівня. 

Методисти методичного кабінету міськуо взяли участь у семінарах-практикумах, 

наукових конференціях, семінарах,  тренінгах: 

- Вихівська Г.Б., Кузмінська Л.В. у Міжнародній науково-краєзнавчій конференції 

«Південно-Східна Волинь: від давнини до сьогодення»; 

-  всеукраїнських (у місті Києві) Вихівська Г.Б. «Фінансова грамотність»; 

- Колісецька О.Ф та Сокальська Т.П. (у місті Тернополі) – «Методика впровадження 

програми виховних заходів з питань протидії торгівлі людьми: «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадська позиція»»; 

- Скрипак Н.О. (у місті Тернополі) з питання «Мнемотехніка: технологія ефективного 

засвоєння інформації в умовах сучасної освіти»; 

- Сокальська Т.П. у Всеукраїнському зборі юних лісівників «Шепетівський дендроло-

гічний парк» – презентація діяльності Шепетівського ЦЕНТУМу;  

- Кузмінська Л.В. у ХОІППО - семінар методистів початкової освіти виступила з питання 

«Самоусвідомлення викликів освіти, як умов саморозвитку вчителя початкової школи»; 

- участь Колісецької О.Ф. та Рибак Л.О., практичного психолога ДНЗ №7 в обласному 

семінарі для методистів з психологічної служби з питання «Методичне забезпечення систем-

ності та результативності роботи зі сім’єю практичних психологів, соціальних педагогів 

навчальних закладів». 

Під керівництвом методиста Скрипак Н.О. проведено місячник шкільних бібліотек під 

гаслом «Виховуємо громадянина – патріота України». За результатами його проведення подя-

ками Хмельницького ОІППО відзначені ЗОШ №1, НВК №№1,3.  Під керівництвом методиста 

Колоднюк О.А. «На кращу організацію та проведення заходів «Фестивалю освітянського спор-

ту», присвячених Дню фізичної культури і спорту в Україні» нагороджені кубком за І місце та 

спортивним інвентарем ДНЗ №7 «Дюймовочка» та ДЮСШ. 

Цій же меті слугували і методичні та практичні семінари, творчі лабораторії, майстер-

класи та інші форми методичної роботи, загальна кількість яких досягла 75-ти, із них:  

 4 – семінари керівників навчальних закладів міста, 

                   із них 2 – виїзні з питань обміну досвідом; 

 8 – заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи;  

 47 – вчителів - предметників за напрямками роботи, 5 - виїзні;  

 16 – працівників соціально-психологічної служби.  

Представляли свій досвід на обласних науково-практичних конференціях, семінарах, 

семінар-нарадах:  

- «Розвиток професійної компетентності педагогів у контексті реалізації Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Кузмінська Л.В., методист 

методичного кабінету міськуо  

- «Підвищення рівня якості освіти шляхом реалізації компетентністного підходу – 

вимога часу та можливість»,  Вихівська Г.Б., методист методичного кабінету міськуо. 

 -  «Про проведення ЗНО навчальних досягнень учнів м.Шепетівки з української мови в 

2015 році та результативності обдарованої молоді», Колоднюк О.А., методист методичного 

кабінету міськуо. 

Проводяться майстер-класи з педагогами міста, а вчителі початкових класів СЗОШ №2, 

НВК №№1,3 Поліщук Л.Б., Вітковська С.Р., Уткіна Н.П., Ніколайчук А.Д., Пруська Н.С., у 
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жовтні 2015 року, в рамках Дня початкової освіти, організованого видавництвом «Шкільний 

світ», провели майстер-класи в м. Києві. 

У травні 2015 року в ЦДЮТ відбувся регіональний семінар лідерів та координаторів 

учнівського самоврядування на якому провели майстер-класи та тренінгові заняття з питань 

творчої активності школярів та формування лідерських якостей. 

У вересні 2015 року для практичних психологів та соціальних педагогів навчальних 

закладів міста був організований навчальний семінар-тренінг «Перша психологічна допомога 

дітям» за участю тренера, групового аналітика Гошовської І.В.. 

У жовтні 2015 року проведено засідання творчої майстерні керівників ЗНЗ області 

«Шлях до успіху» на базі ЗОШ №4 імені Валі Котика (директор Пістрюга Л.В.) з проблеми 

«Громадсько-активна школа в умовах системних змін». 

На засіданнях ради методкабінету розглянуто більше 14 питань, щодо навчальної та 

методичної діяльності, а також методичного супроводу навчально-виховної роботи в ЗНЗ, ДНЗ, 

ПНЗ. Ряд питань підлягали аналізу виконання Державних програм і проектів зокрема: Держав-

ної цільової соціальної програми підвищення якості природничо-математичної освіти на пері-

од до 2015 року, національного пілотного проекту «Відкритий світ» у загальноосвітніх навчаль-

них закладах міста, а також діяльності щодо реалізації нового змісту.  

Підготовлено і проведено також 7 круглих столів, у тому числі 3 науково-практичних і  

4 науково-методичних, завданням яких було поліпшення науково-методичного супроводу 

навчально-виховної діяльності педагогів.  

З метою підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними працівниками 

ММК, керуючись нормативними документами Міністерства освіти і науки України, підготував 

низку методичних пам’яток, бюлетенів, посібників з питань удосконалення роботи методичних 

об’єднань, впровадження сучасних досягнень педагогічної науки у навчально- виховний про-

цес, поширення передового педагогічного досвіду, підвищення професійного рівня педагогів у 

міжкурсовий період. 

На обласну виставку педінновацій «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» 

педагоги міста подали  125 робіт і з них 72 нагороджені дипломами. 

 Методисти методкабінету та педагоги навчальних закладів взяли активну участь у  зборі 

і поданні матеріалів для відкриття музею «Освіта Хмельниччини» при Хмельницькому ОІППО. 

Серед них автентичні матеріали про освітню та виховну діяльність міста, навчальних закладів, 

про життя і творчість відомих освітян Шепетівки: заслужені вчителі К.Є.Стародубець,  

Г.П.Майдачевська в минулому вчителі початкових класів ЗОШ № 5 і суспільних дисциплін 

ЗОШ № 8,  Т.Г.Зайцева, вчитель біології НВК № 1, заслужений працівник освіти України – 

Можейко Г.П., в минулому директор  НВК № 1. Знані директори шкіл: ЗОШ № 5 – Купраце- 

вич П.Ф., Кравець Л.А., ЗОШ № 4 – Корчик О.Л. та вчителі новатори різних років навчання. 

Методисти ММК (відповідно до структури методичної роботи) брали також безпосеред-

ню участь у проведенні міських семінарів педагогів різних фахів та напрямів роботи.  

Результатом трансформації роботи семінарів, творчих груп, школи ППД стали публікації 

педагогів у фахових газетах, журналах, видавнича діяльність. 

2015 року в практиці роботи ММК продовжили нові форми методичної підтримки педа-

гогічних і керівних працівників міста засновані на сучасних інтернет-технологіях та викорис-

танні електронного освітнього контенту, – вебінари яких протягом року було проведено 43 або 

в середньому – по 4 у місяць. Крім актуальних питань з різних напрямів діяльності ММК, при 

допомозі вебінарів оперативно розглядалися питання, які потребували термінового розгляду і 

вирішення, а також здійснювався юридичний всеобуч.  

Продовжувалася діяльність щодо удосконалення системи підвищення кваліфікації 

педагогічних та керівних кадрів освіти шляхом курсової підготовки. Протягом року підвищили 

кваліфікацію 278 осіб, у т.числі 160 - на базі ММК.  

Педагоги Шепетівки під керівництвом ХОІППО, ММК беруть участь у реалізації все-

українських та міжнародних проектів і програм: «Зелений пакет», «Партнерство у навчанні», 

«Національна мережа Шкіл сприяння здоров’ю», «Посилення спроможності педагогів у забез-

печенні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу протидії стигмі і дискримінації», «Освіта для сталого 

розвитку»(базовий ММК) та ін.  

Як результати наукового пошуку в місті впроваджуються інноваційні педагогічні техно- 
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логії: модульно-розвивального, розвивального,  концентрованого,  особистісно орієнтованого 

проблемно-діалогічного, інклюзивного навчання, проектної діяльності вчителя та учнів, реалі-

зації ідей гуманної педагогіки, громадянського виховання, формування здорового способу 

життя, формування правомірної поведінки школярів, клас «Вільний вибір» у НВК №1 (автор 

Пинда Н.М., заступник директора з навчально-виховної роботи).  

Системна діяльність із забезпечення психологічного супроводу навчання і виховання уч-

нівської молоді проведена психологічною службою ММК (Колісецька О.Ф.) Проведено 10 семі-

нарів, круглий стіл з питань соціально-психологічного супроводу інклюзивної освіти в навчаль-

них закладах та «Проектування освітнього маркетингу дитини в ДНЗ», надано понад 183 кон-

сультації за запитом усіх категорій педагогічних працівників, батьків, учнів. Забезпечено нада-

ння консультативно-методичної допомоги працівникам психологічних служб міста в організа-

ції та проведенні 2 методоб’єднання, 8 семінарів, 5 консультпунктів, 4 засідання творчих груп, 

2 експрес-курси, 4 інструктивних нарад для практичних психологів, соціальних педагогів зак-

ладів освіти, майстер-клас Рули С.М.. Розроблено методичні рекомендації по роботі з лівору-

кими дітьми. 

 Міською ПМПК проводилася робота щодо раннього психолого-педагогічного виявле-

ння дітей з порушеннями психофізичного розвитку та охоплення їх різними видами корекцій-

ного навчання. З цією метою проведено 11 діагностичних засідань, на яких обстежено 123 ди-

тини, оновлено банк даних дітей з психофізичними порушеннями, організовано і проведено               

4 семінари. При міськуо вже третій рік працює міський логопедичний консультпункт для нада-

ння послуг дітям – логопатам. 

З метою популяризації досвіду інноваційної діяльностіву 2015 році продовжено роботу 

із залучення освітян  до участі у фахових конкурсах. На  Всеукраїнському конкурсі майстер-

ності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»  у но-

мінації «Керівник гуртка- 2015» Кучер Д.К. посіла ІІ місце, Гуменюк Н.В. – лауреат – керівни-

ки гуртків ЦДЮТ. 

В обласному конкурсі управлінських проектів «Новітні форми методичної роботи» від-

повідно до наказу ХОІППО від 24.12.2015р. №202 визнано переможцями і нагороджено Дип-

ломом І ступеня Пістрюгу Л.В., директора ЗОШ №4, Дипломом ІІІ ступеня Пасічник З.В., 

Українець О.І., заступників директора ЗОШ №6, Дацко Л.Я., Пинду Н.М., Коновалову Г.А., зас-

тупників директора НВК №1, Герасименко О.М., Риндич О.Г., заступників директора НВК 

«ЗОШ-гімназія». 

Випробуванням фахової майстерності, що засвідчує яскраві особистості в освіті міста, є 

конкурс «Учитель року». Переможцями обласного етапу стали Бернадська О.В., учитель укра-

їнської мови і літератури ЗОШ №6, Паляниця Т.В., учитель образотворчого мистецтва НВК №3, 

Черниш В.В., учитель хімії ЗОШ №3, Гасюк Л.В., учитель правознавства ЗОШ №1. 

Занесені на  міську педагогічну Дошку пошани «Алея педагогічної слави» в 2015 році: 

Пипич Н.В., учитель української мови і літератури НВК «ЗОШ-гімназія», Кочергіна Л.М., учи-

тель української мови і літератури НВК №1.  

У 2015 році Скрипак Н.О., методист методкабінету управління освіти,  - лауреат премії 

Хмельницького ОІППО. 

Благодійну допомогу від фонду «Зміцнення громад» за сумлінну працю, заслуги в реалі-

зації завдань національної політики в галузі освіти, вагомий особистий внесок у справу навча-

ння і виховання підростаючого покоління, з метою стимулювання праці педагогів та з нагоди 

Дня працівника освіти 20 педагогів навчальних закладів нагороджені премією, а 5 педагогів 

удостоєні щомісячної стипендії, учні яких переможці ІV етапу олімпіад.  

До Дня працівників освіти нагороджено Грамотою народного депутата Романа Мацоли 

15 педагогічних працівників, сертифікати на екскурсійну поїздку до Верховної Ради України 

вручено керівникам ЗНЗ. За сприяння депутата 04.07.2015р. методисти організували таку ж 

екскурсію і 30-ти учням – переможцям різних рівнів олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань. 

Виконання основних завдань міської програми «Творча обдарованість» сприяло підви-

щенню рівня професійної компетентності педагогічних працівників, які працюють з об дарова-

ною молоддю. Так пропагується кращий досвід учителів-новаторів, практичних психологів, 

класних керівників з проблем вивчення та розвитку обдарованих учнів через засоби масової  

інформації, зокрема: педагогічні видання «Зауч школи», «Директор школи», «Обдарована дити- 
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на», «Початкова школа», «Розкажіть онуку», «Шкільний бібліотекар», «Дивослово», «Поза-

класний час», «Все для вчителя», «Сучасна школа», «Відкритий урок», «Математика в школі»; 

газети: «Шепетівський вісник», «День за днем», «Подільські вісті», «Майбуття»; спецвипуск 

журналу «Педагогічний вісник ХОІППО». 

Забезпечено науково-методичний супровід та проведення 22 конкурсів міжнародного, 

всеукраїнського та регіонального рівнів. Наймасовішими конкурсами стали «Кенгуру», «Коло-

сок»,  «Левеня», «Патріот», «Бобер», «Геліантус», «Соняшник», «Лелека», «Кришталева сова». 

У 2014-2015 навчальному році 30%  школярів Шепетівки взяли участь у Міжнародному при-

родничому конкурсі «Колосок». З міської програми «Творча обдарованість» виділено та профі-

нансовано 1500 фактичних годин для організації науково-експериментальної та індивідуальної 

роботи, із них 80 годин для індивідуальної роботи з фізики і математики (міська програма «Фі-

зико-математична освіта: проблеми, пропозиції, досвід»). Це дає можливість педагогам резуль-

тативно підготувати учнів до олімпіад усіх рівнів, конкурсу-захисту МАН, турнірів. 

Учасниками ІІІ (обласного) етапу олімпіад стали 61 учень, із них 43 учні –переможці                

IV Всеукраїнського – 4 (біології, екології, хімії); ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науко-

во-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України – 32, переможців – 21 на Всеукраїнсько-            

му – 2. 

Систематично забезпечуємо участь учнів-переможців ІІІ та IV етапів учнівських олімпі-

ад, у відбірково-тренувальних зборах, у конкурсі-захисті МАН, очно-заочній обласній школі 

МАН, інтернет-олімпіадах, турнірах, фестивалях, інтелектуальних конкурсах. Беруть участь 

учні у Всеукраїнських обласних конкурсах: з української мови ім.П.Яцика – 4; у V Міжнарод-

ному мовно-літературному конкурсі імені Т.Шевченка – 5 обласного і Всеукраїнського рівнів, а 

Кочергіна Інна, учениця 9-го класу НВК №1, втретє удостоєна стипендії Президента України. 

Солодкій Євгені, учениці 11-го класу НВК школи-гімназії, призначено стипендію Кабінету Мі-

ністрів України як переможцю Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літе-

ратури усіх років. Цих перемог досягнуто завдяки праці висококваліфікованих учителів-філо-

логів, наставників, учителів-методистів Кочергіної Л.М., Пипич Н.В., Гук Л.Є.,Коваль А.І., Гуме-

нної Л.С., Скрипнюк О.В..  

Учні брали участь у виховних заочних конкурсах, турнірах, фестивалях. Конкурс 

технічної творчості «Наш пошук і творчість тобі Україно», декоративно-вжиткового мистецтва 

«Знай і люби свій рідний край», учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!». 

   За підсумками участі в екологічних, технічних естетичних конкурсів освітяни міста 

посідають одне з перших місць в області. 

На святі «Останнього дзвоника» вручені щорічні Премії міського голови 77 учням шкіл 

міста на загальну суму 27474 грн., а 58-и педагогам, які підготували учнів-переможців олімпі-

ад, конкурсу-захисту МАН України та інших всеукраїнських конкурсів і турнірів відзначено  

преміями на серпневій педагогічній конференції на загальну суму 14304 грн.. 

Розширилося висвітлення діяльності ММК у веб-просторі завдяки створенню єдиної 

інформаційної системи навчальних закладів, удосконаленню сайту управління освіти, формува-

нню єдиного освітнього та інформаційно-методичного середовища.  

Завжди пам’ятаємо:  

усе, що досягнуто в минулому – це тільки старт  

до нових педагогічних досягнень у майбутньому!
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Пріоритетні напрями діяльності методкабінету в 2016 році: 

 

1. Виконання освітніх завдань та напрямів Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні до 2021 року. 

2. Зміцнення вертикалі ХОІППО – ММК – школа – педагог – учень. 

3. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм. 

4. Запровадження сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення 

кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів системи освіти 

відповідно до вимог інноваційного розвитку освітньої галузі. 

5. Забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації науково-

педагогічних і керівних кадрів відповідно до потреб реформу-вання системи 

освіти, викликів сучасного суспільного розвитку. 

6. Методичне сприяння зовнішньому оцінюванню та об‘єктивному, науково 

обґрунтованому моніторингу навчально-виховного процесу, використання його 

результатів у науково-методичній роботі з керівними та педагогіч-ними кадрами. 

7. Науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної 

діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми проблемами. 

8. Вдосконалення і запровадження сучасного психолого-педагогічного та науково-

методичного супроводження навчально-виховного процесу для забезпечення 

системного підвищення якості навчання на інноваційній основі. 

9. Науково-методичний супровід учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань. 

10. Пошуки та реалізація шляхів перебудови навчально-виховного процесу на засадах 

розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне 

розкриття здібностей у дітей з врахуванням їх вікових та психологічних 

особливостей. 

11. Формування системи методичних форм і засобів, які сприятимуть побудові нової 

моделі виховної роботи, спрямованої на формування патріотизму, громадянських 

та державницьких позицій у дітей та молоді. 
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РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА РОБОТА 
 

2.1. Циклограма щомісячної діяльності ММК 
 

 

Тижні  
місяця 

 
Дні 
 

 
І тиждень 

 
П тиждень 

 
Ш 

тиждень 

 
ІV тиждень 

Понеділок Інструктивно-методичні наради, день ділового інформування. 

 

 

Вівторок Консультації з 

питань 

курсової і  

післякурсової 

роботи 

 

Науково-методична робота з педагогами 

суспільно-гуманітарного циклу, 

 керівників гуртків 

 (семінари, школи педмайстерності, 

консультпункти) 

 

Середа Підготовка 

матеріалів до 

видання 

друкованої та 

електронної 

продукції 

 

Науково-методична робота з педагогами 

природничо-математичного циклу 

 (творчі групи, лабораторії, студії, клуби). 

Робота школи молодого керівника 

Четвер Підготовка 

відеофільмів. 

Інструктивно-

методичні 

наради з 

керівниками 

ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ 

 

Науково-методична робота з педагогами 

іноземної мови, основи здоров‘я, трудового 

навчання, початкових класів, шкільних 

бібліотекарів  

(динамічні групи, адресні семінари,  

тренінги, круглі столи,  

Інтернет-наради, вебінари) 

П’ятниця Робота з 

інструктивно-

методичними 

документами. 

Проведення 

вебінарів  

Науково-методична робота з 

педагогами початкових класів, 

естетичного циклу, фізичної 

культури, предмету «Захист 

Вітчизни», вихователів, 

педагогів-організаторів, 

практичних психологів і 

соціальних педагогів,  

учителів-логопедів,  

класних керівників 

 

Рада 

методкабінету 

(вересень, 

листопад, 

березень, 

травень) 
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2.2. Планування роботи ММК 
 

 Термін 
виконання 

Відповідальний 

1. Скласти плани роботи на 2016 р.: 

Структуру методичної роботи Грудень Зав.методкабінету, 

методисти 

- місячні плани До 20 числа 

кожного місяця 

Зав.методкабінету, 

методисти 

- курсів, семінарів, семінарів-практикумів За 2 тижні                  

до початку 

Зав.методкабінету 

- шкіл вищої педагогічної майстерності,  

   передового педагогічного досвіду 

 

До 10 січня 

Методисти 

- творчих груп, лабораторій, клубів,  

   консультпунктів, динамічних груп 

 

До 10 січня 

Методисти 

- вивчення та узагальнення передового  

   педагогічного досвіду 

 

До 10 січня 

Методисти 

- експериментальної та дослідницької роботи До 10 січня Методисти 

2. Скласти графіки: До 10 січня  

 - консультацій  Методисти 

- адресних семінарів До 10 січня Методисти 

- засідань творчих груп До 10 січня Методисти 

- семінарів, занять шкіл вищої педагогічної 

майстерності, клубів, студій, майстер-класів, 

експрес-курсів, вебінарів тощо 

До 10 січня Методисти 

- методичної декади, місячника ППД До 10 січня Методисти 
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2.3. Структурно-функціональна модель методичної роботи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

 
 
 
 
 

Міський 
методичний 

кабінет 
 
 
 

Рада 
методичного 

кабінету 

Міські методичні об’єднання 

Творчі лабораторії 

Проблемні постійно діючі, 
цільові семінари 

Авторські групи, мікрогрупи 

Адресні семінари 

Семінари-практикуми 

Консультпункти 

Динамічні групи 

Дидактична майстерня з 
впровадження ІКТ 

Круглі столи 

Клуби 

Майстер-класи 

Школи 

Управління  Кадрового 
резерву 

Молодого    
педагога 

Превентивної 
освіти 

Педмайстерності 
вчителів початкових 

класів 

Педагога-
позашкільника 

Керівників шкільних 
методоб’єднань, 

класних керівників 

Лідерів учнівського 
самоврядування 

 Інструктивно-методичні наради 
 Вебінари, Skype-наради 
 Методичні декади 
 Місячник ППД 
 Творчі звіти педагогів, які атестуються 

Педагог 

Дитина, учень 

Стажувальні майданчики Методичні фестивалі 

Науково-практичні конференції Декади наставництва 

 Моніторинг навчальних досягнень 
 Методичний бенефіс 
 Педагогічні читання 
 Методичний міст 
 Екскурси в творчі лабораторії 

Передового 
педагогічного досвіду 

Технології 
дистанційного 

навчання 

Департамент освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації 
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2.4. План засідань науково-методичної ради методичного кабінету 
 

І засідання Березень  

1 Презентація методичного кабінету ДНЗ  № 11 «Дзвіночок»  Скрипак Н.О. 

2 Формування морально-духовної, морально-компетентної 

особистості в контексті взаємодії школи та сім’ї в НВК 

№1,2,3, СЗОШ №2, СШ-інтернат 

Сокальська Т.П. 

3 Про систему роботи соціальних педагогів ЗНЗ щодо пропа-

ганди здорового способу життя серед учнівської молоді 

Колісецька О.Ф. 

4 Про систему роботи в ЗОШ № 6,8,  НВК №3 щодо якісного 

та ефективного управління науково-методичною роботою у 

школі сталого розвитку 

Вихівська Г.Б. 

ІІ засідання Травень  
1 Про підсумки участі школярів міста у ІІІ і ІV етапі Всеукра-

їнських олімпіад та якості роботи щодо створення умов для 

розвитку обдарованої молоді 

 Петрук Г.Г. 

2 Про систему роботи з формування банку даних по роботі з 

обдарованими і здібними учнями в НВК №1, ЗОШ №1,6 

Сокальська Т.П., 

Колоднюк О.А. 

3 Науково-методичний супровід упровадження ІКТ в орга-

нізації методичної роботи навчальних закладів 

Громик Т.В., 

Колоднюк О.А. 

4 Про виконання рекомендацій ради методкабінету від 

20.03.2015р. протокол №3 «Про систему роботи СЗОШ №2, 
НВК №2, 3, СШ-інтернат з питань методичного забез-

печення викладання предметів художньо-естетичного циклу 

Сокальська Т.П. 

Ш засідання Вересень  
1 Про підсумки організації методичної роботи з педагогічними 

кадрами міста в 2015-2016 н.р. та затвердження структури 

методичної роботи з педагогічними кадрами міста на 2016-

2017 н.р. 

 Петрук Г.Г. 

2 Про підсумки проведеного в місті в 2016 році ЗНО та 

завдання навчальних закладів щодо його підготовки в 2017р. 

Якимчук І.В. 

3 Формування морально-духовної, морально-компетентної 

особистості в контексті взаємодії школи та сім’ї в СЗОШ 

№2, НВК «ЗОШ-гімназія», НВК №№1,3, СШ-інтернат 

Сокальська Т.П. 

4 Про інформаційно-методичне забезпечення навчально-

виховного процесу в 2016-2017н.р. 

Скрипак Н.О. 

IV засідання Листопад  
1 Про роботу шкільних бібліотекарів ЗОШ №№1,4 щодо 

створення системи науково-методичного супроводу 

навчально-виховного процесу  

 Скрипак Н.О. 

2 Про роботу ЗОШ №1, СШ-інтернат щодо методичного 

супроводу готовності педагога до формування предметних 

компетенцій на уроках української мови і літератури 

Колоднюк О.А. 

3 Про затвердження рішення комісій навчальних закладів щодо 

експертної оцінки методичних розробок педагогів, які 

претендують на педагогічні звання «Вчитель-методист», 

«Вихователь-методист», «Керівник гуртка-методист», які 

атестуються в 2017 році відповідно до Типового положення 

Петрук Г.Г., 

методисти 

4 Про результати проведення моніторингу рівня якості освіти 

учнів з окремих навчальних предметів в закладах освіти міста 

в І-ому семестрі 2016-2017 н.р. 

Бунечко Н.Й. 
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2.5. План проведення інструктивно-методичних нарад  
з методистами ММК 

 
Вид  роботи Термін 

виконання 
Відповідальний Форма 

узагальнення 
- про планування курсової підготовки 

на 2016 рік 

Січень  Петрук Г.Г. Методичні 

рекомендації 

- про  підготовку і участь у П (облас-

ному) етапі Всеукраїнського конкур-

су «Учитель року-2016» 

Січень Петрук Г.Г. Наказ 

- про результати ІУ етапу ХVІ Між-

народного конкурсу з українського 

мови імені Петра Яцика 

Лютий Колоднюк О.А. Наказ 

-  про результати Ш етапу VI Міжна-

родного мовно-літературного кон-

курсу учнів-ської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

Лютий Колоднюк О.А. Наказ 

- про підготовку до ЗНО- 2016 Березень Якимчук І.В. Методичні 

рекомендації 

- про підсумки обласних олімпіад і 

завдання щодо підготовки до ІУ ета-

пу Всеукраїнських учнівських олім-

піад з базових дисциплін у 2014-            

2015 н.р. 

Березень Петрук Г.Г. Наказ 

- про проведення атестації педаго-

гічних працівників 

Березень Петрук Г.Г. Методичні 

рекомендації 

- про організацію туристсько-краєз-

навчої роботи  

Квітень Семенишин В.Ф. 

Сокальська Т.П. 

Методичні 

рекомендації 

- про оновлення реєстру обліку вчи-

телів з питань ІКТ 

Квітень Громик Т.В. Методичні 

рекомендації 

- про забезпечення методичного су-

проводу закінчення навчального року 

та особли-вості державної підсум-

кової атестації в 2015-2016 н.р. 

Квітень Петрук Г.Г. Методичні 

рекомендації 

- про апробацію підручників та 

ліцензованої електронної продукції 

Травень Петрук Г.Г., 

Вихівська Г.Б., 

Сокальська Т.П., 

Кузмінська Л.В. 

Методичні 

рекомендації 

- про підсумки ІУ етапу Всеукраїн-

ських олімпіад і ІІІ етапу МАН 

України 

Травень Петрук Г.Г. 

Вихівська Г.Б. 

Накази 

- про організований початок нового 

2016-2017 н.р. підготовка та 

участь у серпневій конференції 

Серпень Петрук Г.Г., 

методисти 

План заходів 

- про результати зовнішнього неза-

лежного оцінювання 2016р. 

Серпень Якимчук І.В. Методичні 

рекомендації 

- про стан навчально-методичного 

забезпечення організованого початку 

2016-2017 н.р.  

Серпень Петрук Г.Г., 

методисти 

Методичні 

рекомендації 

- про організацію роботи школи 

досвіду з проведення конкурсу 

«Учитель року» 

Вересень Петрук Г.Г., 

методисти 

Методичні 

рекомендації 

- про організацію і проведення ХVІІ 

Міжнародного конкурсу з української 

мови ім.Петра Яцика 

Жовтень Петрук Г.Г., 

Колоднюк О.А. 

Методичні 

рекомендації 
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- про організацію проведення VІІ Між-

народного мовно-літературного кон-

курсу учнівської молоді ім.Т.Шевченка 

Жовтень Петрук Г.Г., 

Колоднюк О.А. 

Методичні 

рекомендації 

- про підготовку до проведення  місь-

кого конкурсу-захисту МАН України 

Листопад Вихівська Г.Б. Методичні 

рекомендації 

- про планування роботи методично-

го кабінету на 2017 рік 

Грудень Петрук Г.Г., 

методисти 

Методичні 

рекомендації 

- про підсумки участі в роботі вірту-

альної виставки «Освіта Хмельнич-

чини на шляхах реформування» в 

2016 р. 

Грудень Петрук Г.Г., 

методисти 

Наказ 

- про результати проведення І туру 

конкурсу «Учитель року - 2017» та 

підготовку до П туру 

Грудень  Петрук Г.Г., 

методисти 

Методичні 

рекомендації 

 

 
2.6. План проведення інструктивно-методичних нарад із заступниками 

директорів із навчально-виховної роботи 

 
Вид  роботи Термін 

виконання 
Відповідальний Форма 

узагальнення 
Про організацію та підготовку учнів 

до ІІ  етапу конкурсу-захисту МАН 

Січень  Вихівська Г.Б. Методичні 

рекомендації 

Про організацію самостійної діяль-

ності педагогів як основний фактор 

удосконалення педагогічної майстер-

ності 

Березень   Петрук Г.Г., 

методисти 

Методичні 

рекомендації  

Виконання навчальних планів та 

програм  у 2015-2016 н.р. 

Травень  Петрук Г.Г., 

методисти 

Зведені 

аналітичні 

таблиці 

Про результати проведення ДПА Червень   Петрук Г.Г., 

методисти 

Зведені 

аналітичні 

таблиці 

Вимоги до ведення шкільної документ-

тації, тематичної атестації та до-

тримання інших нормативних 

документів 

серпень Петрук Г.Г., 

методисти 

Методичні 

рекомендації 

Підготовка до проведення шкільних, 

міських олімпіад, мовно-літератур-

них конкурсів 

Вересень  Петрук Г.Г., 

методисти 

Методичні 

рекомендації 

Навчально-методичне консультува-

ння вчителів з питань атестації пе-

дагогічних працівників у 2016-              

2017 н.р. 

Листопад  Петрук Г.Г., 

методисти 

Репозитарій  

Про організацію та проведення місь-

кого конкурсу фахової майстерності 

«Учитель року» 

Грудень   Петрук Г.Г., 

методисти 

План заходів 
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 2.7. План проведення інструктивно-методичних нарад  із завідувачами 

дошкільних навчальних закладів 

 
Вид  роботи Термін 

виконання 
Відповідальний Форма 

узагальнення 
Про організацію здорового харчу-

вання дошкільників  

січень Скрипак Н.О. Методичні 

рекомендації 

Про роль керівника в організації 

внутрішнього контролю 

березень Скрипак Н.О. Розробка 

організаційно-

управлінської 

моделі 

Про стан роботи щодо забезпечення 

якості виконання державних програм  

травень Скрипак Н.О. Наказ  

Про стан роботи щодо використання 

здоров’язберігаючих технологій в 

навчально-виховному процесі дош-

кільної освіти 

червень Скрипак Н.О. Довідка  

Про системно-аналітичну  роботу 

керівника ДНЗ 

жовтень Скрипак Н.О. Наказ  

Про реалізацію варіативної складової 

базового компонента дошкільної 

освіти 

грудень Скрипак Н.О. Інформація  

 
2.8. План проведення інструктивно-методичних нарад  із керівниками 

методичних об’єднань 

 
Вид  роботи Термін 

виконання 
Відповідальний Форма 

узагальнення 
Діагностика як основний інструмент 

забезпечення планомірної роботи в 

дошкільному навчальному закладі 

квітень Скрипак Н.О. Розробка 

організаційно-

управлінської 

моделі 

Про організацію та планування 

методичної роботи на серпень 

травень Петрук Г.Г., 

методисти 

М/О 

Про надання методичної допомоги 

педагогам щодо проведення першого 

уроку та складання календарно-те-

матичного планування 

серпень Петрук Г.Г., 

методисти 

Методичні 

рекомендації 

Про надання методичної допомоги з 

планування шкільних методичних 

об’єднань  

серпень Петрук Г.Г., 

методисти 

Методичні 

рекомендації 

Про організацію та проведення вір-

туальної виставки «Освіта Хмельни-

ччини на шляхах реформування» в 

2017 р. 

жовтень Петрук Г.Г., 

методисти 

Репозитарій  

Про організацію видавничої діяль-

ності педагогічних працівників 

навчальних закладів 

листопад Петрук Г.Г., 

методисти 

Видавнича 

діяльність 

Про організацію та планування 

методичної роботи на січень 

грудень Петрук Г.Г., 

методисти 

М/О 
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РОЗДІЛ ІІІ. РОБОТА ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  
ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 

3.1. Координація діяльності з ХОІППО щодо організації 
 курсової підготовки педагогічних та керівних кадрів міста 

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Забезпечити підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників в ХОІППО, 

ЦІППО НАПН України 

згідно з 

планом –

графіком 

ХОІППО, 

ЦІППО 

Петрук Г.Г. Наказ  

(план-графік) 

Скласти план-графік курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

освіти 

грудень Петрук Г.Г., 

методисти 

план-графік 

Довести до відома адміністрацій на-

вчальних закладів особливості курсової 

підготовки при ХОІППО в 2016 році 

січень Петрук Г.Г. наказ 

Створити базу даних курсів 

підвищення кваліфікації 

П квартал Петрук Г.Г., 

методисти 

база даних 

Провести нараду методистів, заступ-

ників директорів, вихователів-мето-

дистів з питань організації курсів 

підвищення кваліфікації педпрацівників 

у І півріччі та їх планування на 

наступний рік 

червень Петрук Г.Г., 

 Громик Т.В. 

методичні 

рекомендації 

Розробити і затвердити проект на-

вчального плану курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних та керівних 

кадрів міста на 2017р.  

Червень, 

вересень 

Петрук Г.Г. план 

Здійснювати систематичний контроль 

за відвідуванням курсів 

Постійно Петрук Г.Г., 

методисти 

звіт 

 

 

3.2. План-графік  
курсів підвищення кваліфікації  педагогічних працівників 

при Хмельницькому ОІППО на 2016 рік 
 

  Термін 
проведення 

курсів 

Категорія 
педпрацівників 

Кількість Назва 
навчального 

закладу 

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 
25.01-05.02 

 

Педагоги-організатори 1 СШ-інтернат Зарічна Л.Л. 

Музичні керівники ДНЗ 3 ДНЗ №1 

ДНЗ №5 

ДНЗ №7 

Яржемська Л.О. 

Біла Л.В. 

Шептицька О.С. 

08.02-19.02 Заступники директорів з 

початкової освіти 

1 СЗОШ №2 Тищук І.В. 

Вчителі зарубіжної літератури 1 ЗОШ №1 Сокальська Т.П. 

Практичні  психологи ЗНЗ 1 НВК №2 Мойсеєнко Н.О. 

Вчителі хімії 1 ЗОШ №6 Пасічник З.В. 

Керівники гуртків 2 НВК №1 

ЦЕНТУМ 

Бейзимова Я.М. 

Андрощук А.І. 

22.02-11.03 Завідувачі та вихователі ДНЗ 1 ДНЗ №7 Вакалюк Н.В. 

  22.02-04.03 Заступники директорів з 

навчально-виховної роботи 

2 НВК №1 

СЗОШ №2 

Коновалова Г.А. 

Горбатюк Т.В. 
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Вчителі фізичного виховання 1 ЗОШ №1 Гетманчук С.А. 

Вихователі шкіл-інтернатів 1 СШ-інтернат Фільчук А.Г. 

09.03-18.03 Вчителі трудового навчання 2 НВК №2 

СЗОШ №2 

Голощук Л.І. 

Процун Д.М. 

Вчителі фізики 1 ЗОШ №1 Хаврун Г.Б. 

14.03-18.03 Вчителі художньої культури 1 НВК №3 Оніщук М.В. 

Вчителі інформатики 1 ЗОШ №3 Маліновська 

М.М. 

21.03-25.03 Вчителі природознавства 1 ЗОШ №3 Дубенець О.П. 

04.04-15.04 Вчителі образотворчого 

мистецтва 

3 ЗОШ №3 

СЗОШ №2 

НВК №1 

Окунєвич Т.О. 

Лахнік Л.Ф. 

Якось І.В. 

Вчителі математики 1 НВК №2 Мойсеєнко С.О. 

04.04-15.04 Вчителі початкових класів 

(Шепетівський ММК) 

30 ЗОШ №1 

ЗОШ №1 

ЗОШ №1 

ЗОШ №1 

СЗОШ №2 

СЗОШ №2 

СЗОШ №2 

СЗОШ №2 

СЗОШ №2 

СЗОШ №2 

ЗОШ №3 

ЗОШ №3 

ЗОШ №4 

ЗОШ №4 

ЗОШ №8 

ЗОШ №8 

ЗОШ №8 

ЗОШ №8 

НВК №1 

НВК №1 

НВК №1 

НВК №1 

НВК №1 

НВК №1 

НВК №2 

НВК №2 

НВК №3 

НВК №3 

СШ-інтернат 

СШ-інтернат 

Бялик І.А. 

Терепа Л.М. 

Каялайнен О.В. 

Усач М.М. 

Тимощук О.С. 

Бондар Т.М. 

Власюк Т.М. 

Ляшук Н.М. 

Іщук О.А. 

Березенська С.І. 

Васильчук О.Л. 

Дем’янчук І.О. 

Шпильченко Н.П. 

Дмитренко Г.О. 

Вініговська С.М. 

Верхогляд В.В. 

Сікорська В.М. 

Гаврилюк Т.О. 

Макарук С.А. 

Заїка І.В. 

Губкевич Т.С. 

Похилюк Т.І. 

Цимбал І.О. 

Гальчевська В.А. 

Юріна О.А. 

Броль Н.О. 

Ніколайчук А.Д. 

Караван А.М. 

Муза Т.Д. 

Ващук Н.Л. 

04.04-15.04 Вчителі географії 

(Шепетівський ММК) 

19 ЗОШ №1 

ЗОШ №1 

СЗОШ №2 

СЗОШ №2 

ЗОШ №3 

ЗОШ №3 

ЗОШ №4 

ЗОШ №4 

ЗОШ №6 

ЗОШ №8 

ЗОШ №8 

НВК №1 

НВК №1 

НВК №2 

НВК №2 

НВК №3 

НВК №3 

СШ-інтернат 

Красова Н.В. 

Вихівська Г.Б. 

Муштин Н.В. 

Лешкевич В.В. 

Банкова Л.О. 

Дубенець О.П. 

Денисюк М.Ю. 

Березецька Л.В. 

Лукашук В.В. 

Сікорська С.В. 

Громик Т.В. 

Горбань Н.К. 

Лешкевич А.П. 

Стойко О.А. 

Христіна О.П. 

Столярчук Г.В. 

Дмитрук О.В. 

Давидюк Л.Г.  
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04.04-15.04 Вихователі ДНЗ  

(Шепетівський ММК) 

29 ДНЗ №1 

ДНЗ №1 

ДНЗ №2 

ДНЗ №2 

ДНЗ №2 

ДНЗ №3 

ДНЗ №3 

ДНЗ №4 

ДНЗ №4 

ДНЗ №5 

ДНЗ №5 

ДНЗ №5 

ДНЗ №5 

ДНЗ №5 

ДНЗ №7 

ДНЗ №7 

ДНЗ №7 

ДНЗ №7 

ДНЗ №7 

ДНЗ №7 

ДНЗ №8 

ДНЗ №8 

ДНЗ №9 

ДНЗ №9 

ДНЗ №9 

ДНЗ №10 

ДНЗ №10 

ДНЗ №11 

ДНЗ №12 

Татарінова Л.М. 

Бевз Г.В. 

Жданова І.А. 

Морозюк Л.І. 

Троц Н.О. 

Ліпчук Н.І. 

Луковська Л.Г. 

Гурська М.О. 

Кутузова С.М. 

Чорноус А.В. 

Замулко Р.О. 

Кучменко О.В. 

Хаустова В.С. 

Болюх Т.М. 

Манілова А.А. 

Замурняк Т.В. 

Богомолюк Г.В. 

Булаєвська Л.І. 

Луць Ю.П. 

Воєнчук О.М. 

Антонюк Ж.П. 

Літнарович  А.І. 

Кримська О.О. 

Остапчук І.Л. 

Нерубайська О.П. 

Репецька Н.В. 

Зайцева О.В. 

Львівська А.В. 

Сучок Л.Д. 

04.04-08.04 Вчителі індивідуального 

навчання (Шепетівський ММК) 

31 ЗОШ №1 

ЗОШ №1 

ЗОШ №1 

ЗОШ №1 

ЗОШ №1  

ЗОШ №1 

СЗОШ №2 

СЗОШ №2 

ЗОШ №3 

ЗОШ №3 

ЗОШ №4 

ЗОШ №4 

ЗОШ №4 

ЗОШ №4 

ЗОШ №6 

ЗОШ №6 

ЗОШ №6 

ЗОШ №6 

ЗОШ №8 

ЗОШ №8 

ЗОШ №8 

 ЗОШ №8 

ЗОШ №8 

ЗОШ №8 

ЗОШ №8 

НВК №1 

НВК №1 

НВК №1 

НВК №3 

СШ-інтернат 

СШ-інтернат 

СШ-інтернат 

Якимчук Н.А. 

Костюк Т.В. 

Молявчик В.А. 

Артемчук Д.Д. 

Давидова Л.В. 

Гоняк О.В. 

Тищук І.В. 

Месь О.В. 

Гребенюк О.С. 

Адамець Г.С. 

Слободенюк О.В. 

Шеремета С.А. 

Тищук О.І. 

Пістрюга Л.В. 

Мельник А.О. 

Пасічник З.В. 

Малько Д.А. 

Лихобаба О.В. 

Туринська К.Л. 

Каток Г.І. 

Ящук Ю.О. 

Клекач Т.П. 

Дисик М.О. 

Пінчук Т.А. 

Губкевич В.В. 

Михальчук М.В. 

Колісецький В.І. 

Білецька Н.С. 

Мокроуз Л.В. 

Перехрестюк Н.В. 

Черняк Г.М. 

Габінет І.В. 
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18.04-29.04 Директори І-ІІІ ступенів 1 ЗОШ №8 Курганський О.О. 

Практичні психологи ДНЗ 4 ДНЗ №5 

ДНЗ №7 

ДНЗ №8 

ДНЗ №9 

Болюх Т.М. 

Рибак  Л.О. 

Бондар Т.М. 

Білик О.І. 

Вчителі трудового навчання 1 НВК №2 Сільвестр С.О. 

Вчителі індивідуального та 

інклюзивного навчання 

1 ЗОШ №4 Щука Н.С. 

16.05-03.06 Вчителі фізичного виховання зі 

спецкурсом «Методика 

виклада-ння футболу» 

1 СШ-інтернат Рибак Є.Г. 

16.05-27.05 Вихователі-методисти ДНЗ 2 ДНЗ №7 

ДНЗ №9 

Косовська Т.В. 

Нерубайська О.П. 

23.05-27.05 Вчителі предмета «Захист 

Вітчизни» у складі групи 

вчителів ЗВ 16.05-27.05 

1 ЗОШ №1 Вихівська Г.Б. 

30.05-03.06 Вчителі індивідуального 

навчання 

1 ЗОШ №1 Красова Н.В. 

06.06-17.06 Вчителі української мови і 

літератури 

1 НВК №3 Чайка А.Д. 

Вчителі фізичного виховання 2 ЗОШ №6 

СЗОШ №2 

Кучерук Л.М. 

Гетманчук О.В. 

Вчителі біології 1 НВК №3 Семенюк В.В. 

Вчителі музичного мистецтва 1 СШ-інтернат Балагур Ж.А. 

Керівники гуртків 4 ЗОШ №3 

ЦНТТУМ 

ЦНТТУМ 

ЦДЮТ 

Курільчик О.М. 

Сопурко С.А. 

Макаренко В.І. 

Якимчук І.В. 

13.06-24.06 Директори І-ІІІ ступенів 1 НВК №2 Качоровська Н.В. 

20.06-24.06 Вчителі основ здоров’я  

(1-4 класи) 

2 ЗОШ №8 

ЗОШ №8 

Вініговська С.М. 

Гайтан Т.А. 

20.06-02.07 Вчителі інформатики 2 ЗОШ №1 

ЗОШ №1 

Генсицький Б.В. 

Василишина Н.В. 

29.06-15.07 Вчителі англійської мови 

(Канадські) 

1 ЗОШ №1 Собчук І.М. 

04.07-08.07 Вчителі початкових класів, які 

читають інформатику 

1 ЗОШ №1 Грачова О.В. 

12.09-30.09 Вчителі біології та хімії 1 НВК №1 Дитина Р.І. 

Вчителі фізики та астрономії  

(зі спеціалізацією астрономія) 

2 НВК №1 

ЗОШ №3 

Ободянський В.В. 

Маліновська М.М. 

12.09-23.09 Заступники директорів з 

навчально-виховної роботи 

1 ЗОШ №8 Пінчук Т.А. 

Педагоги-організатори 1 ЗОШ №1 Захарчук І.Г. 

26.09-30.09 Вчителі музичного мистецтва 1 ЗОШ №3 Курільчик О.М. 

26.09-07.10 Заступники директорів з 

виховної роботи 

2 ЗОШ №4 

НВК №1 

Васик М.В. 

Івасюк Н.Г. 

03.10-07.10 Вчителі, які читають предмети 

духовно-морального 

спрямування 

1 ЗОШ №8 Курганський  О.О. 

Вчителі індивідуального 

навчання 

1 СЗОШ №2 Муштин Н.В. 

Вчителі екології 1 НВК №3 Семенюк В.В. 

17.10-28.10 Заступники директорів з 

навчально-виховної роботи 

2 НВК №3 

ЗОШ №6 

Водясова В.М. 

Шевчук Н.В. 

Вчителі математики 1 НВК №1 Коновалова Г.А. 

Вчителі англійської мови 2 ЗОШ №8 

СШ-інтернат 

Василишина О.Д. 

Янчук К.П. 

Вчителі фізики 1 ЗОШ №1 Молявчик В.А. 

Шкільні бібліотекарі (зі 

спеціалізацією) 

1 НВК №2 Сімашко Л.В. 
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24.10-28.10 Керівники гуртків 4 ЗОШ №8 

ЗОШ №8 

ЗОШ №8 

ЗОШ №8 

Драчук Л.В. 

Комкар В.С. 

Ящук Ю.О. 

Губкевич В.В. 

31.10-11.11 

 

 

Музичні керівники ДНЗ 2 ДНЗ №4 

ДНЗ №2 

Петрук З.Б. 

Хлонь Т.П. 

Керівники гуртків 2 ЦЕНТУМ 

ЦЕНТУМ 

Чумак І.М. 

Марховська А.В. 

07.11-18.11 Вчителі іноземної мови 

(англійська та німецька) 

1 ЗОШ №8 Бондар Л.М. 

14.11-18.11 Вчителі предметів духовно-

морального спрямування 

1 НВК №3 Оніщук М.В. 

21.11-25.11 Вчителі інформатики 1 ЗОШ №8 Кухар М.А. 

05.12-09.12 Вчителі англійської мови 1 НВК №3 Піголь І.А. 

Вчителі креслення та 

технологій (у складі групи 

вчителів трудового навчання та 

технологій) 

1 НВК №3 Багнюк С.Г. 

Вчителі економіки 4 СЗОШ №2 

ЗОШ №3 

ЗОШ №8 

СШ-інтернат 

Лешкевич В.В. 

Дубенець О.П. 

Сікорська С.В. 

Давидюк Л.Г. 

05.12-16.12 Вчителі української мови і 

літератури 

1 СШ-інтернат Півень І.В. 

12.12-16.12 Вчителі історії 1 ЗОШ №8 Туринська К.Л. 

 
 

 

ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЛУХАЧІВ  

ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ  
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА 2016 РІК 

 

Категорії слухачів 

К
іл

ь
-

к
іс

т
ь

 
с

л
у

х
а

-ч
ів

 

П
р

и
-

м
іт

к
а

 

Назва районів 

І етап (08.02-12.02); ІІІ етап (05.09-09.09) 

Директори (резерв директорів), зас-

тупники директорів районних (місь-

ких) станцій юних техніків, центрів 

науково-технічної творчості учнів-

ської молоді 

1  

Швець В.В., 

заступник  директора 

               ЦНТТУМ 

І етап (15.02-19.02); ІІІ етап (12.09-16.09) 

Директори (резерв директорів) ліце-

їв, гімназій, колегіумів, навчально-ви-

ховних комплексів та експеримен-

тальних ЗНЗ 

1  

Пістрюга Л.В. – 

директор ЗОШ № 4 

м.Шепетівка 

І етап (23.05-27.05); ІІІ етап (12.12-16.12) 

Методисти районних (міських) мето-

дичних кабінетів з питань роботи з 

кадрами 

1  
Лихобаба О.В. – 

м.Шепетівка 
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3.3. Докурсова та післякурсова робота 
 

Види роботи Термін 
виконання 

 
Відповідальний 

Форми 
узагальнення 

Ознайомити заступників директорів, вихо-

вателів-методистів з методичними реко-

мендаціями щодо проходження педагога-

ми курсів підвищення каліфікації за ди-

станційною формою навчання 

січень Петрук Г.Г. методичні 

рекомендації 

Ознайомити та забезпечити заповнення 

діагностичних карток для дистанційного 

навчання педагогічних та управлінських 

кадрів 

лютий Петрук Г.Г. діагностичні 

матеріали 

Ознайомити педагогів з дистанційним 

курсом «Цифрова культура педагога» для 

підтримки проведення курсів 

до червня Громик Т.В., 

Петрук Г.Г. 

дистанційний 

курс «Цифрова 

культура  

педагога» 

 

 
3.4. Методичний супровід атестації педагогічних працівників 

                                                                                                                                                                                                                                                       
№ Заходи Термін 

виконання  
Відповідальні  

1.  Методичні рекомендації керівникам ДНЗ, 

ЗНЗ, ПНЗ щодо ефективної організації робо-

ти атестаційної комісії та педагогів, що 

атестуються  

Серпень Методисти  

2.  Психолого-педагогічний супровід атестації 

педпрацівників міста   

Протягом 

навчального року  

Колісецька О.Ф. 

3.  Створення банку даних педпрацівників, які 

атестуються в цьому навчальному році  

До 20.10. Методисти  

4.  Вивчення подальшого розвитку творчої ініці-

ативи кадрів, підвищення їхньої професійної 

майстерності, удосконалення навчально-ви-

ховного процесу та атестації педагогічних 

кадрів. Розгляд на засіданнях міських НМК 

та МО 

І семестр  Методисти, 

голови МО  

5.  Залучення педагогів, які атестуються до 

роботи в міських творчих групах, творчих 

педагогічних (фахових) конкурсах, виставці  

Протягом 

навчального року 

Методисти 

6.  Проведення інструктивно-методичної нара-

ди з педагогами, що претендують на присво-

єння звань «вихователь-методист», «вчи-

тель-мето-дист», «керівник гуртка-мето-

дист», «практич-ний психолог-методист»  

Листопад  Петрук Г.Г., 

методисти  

7.  Розгляд та схвалення досвіду роботи педаго-

гів на засіданні науково-методичної ради  

Листопад  Методисти  

8.  Панорама відкритих уроків, виховних заходів  Згідно з графіком  Методисти  

9.  Аналіз методичної роботи щодо супроводу 

атестації педагогічних кадрів за навчальний 

рік, узагальнення матеріалів  

Квітень  Методисти  
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РОЗДІЛ  ІV. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

 
4.1. Державні програми 

 

Види роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Форми 
узагальнення 

Національна Стратегія розвитку освіти 

України на період до 2021 року, схвалена 

Указом Президента України від 

25.06.2013 р. № 344/2013. 

 
упродовж  

року 

Петрук Г.Г., 
методисти 

звіт про 

виконання у 

межах 

компетенції 

Загальнодержавна програма «Національ-  
упродовж 

Сокальська Т.П., 

Колісецька О.Ф. 
звіт про 

ний план дій щодо реалізації Конвенції виконання у 

 ООН про права дитини на період до року  межах 

2016 року» компетенції 

Стратегія національно-патріотичного  
упродовж 

Сокальська Т.П. звіт про 

виховання дітей та молоді, затверджена виконання у 

Указом Президента України від 13жовт- року  межах 

ня 2015 р. №580/2015 компетенції 

Концепція національно-патріотичного  
упродовж 

 

Сокальська Т.П., 

Семенишин 
Очеретянко В.І. 

звіт про 

виховання дітей і молоді, затверджена виконання у 

наказом МОН УКраїни від 16 червня року Семенишин В.Ф. межах 

2015 року № 641 компетенції 

Загальнодержавна цільова соціальна 

програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ на 

2014-2018 рр. 

 

Упродовж 

 року 

Колісецька О.Ф., 

Вихівська Г.Б. 

 

звіт про 

виконання у 

межах 

компетенції 
 

4.2. Регіональні, міські програми 

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідаль- 
ний 

Форми 
узагальнення 

1. Програма розвитку освіти м.Шепетівки 

Хмельницької області на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням VІ сесії VІІ скли-

кання  21.01.2016р. №4: 

   

Розділ І  ДОШКІЛЬНА ОСВІТА впродовж 

року 

Скрипак Н.О. план роботи, 

довідка 

Розділ ІІ ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

 

впродовж 

року 

  

- проект «Рівний доступ до якісної освіти» впродовж 

року 

Музика Т.В. 

 

 

- проект «Організація навчання в почат- 

              кових класах в умовах змін навчаль- 

              них програм щодо впровадження 

              Державних стандартів початко- 

              вої загальної  освіти» 

впродовж 

року 

Кузмінська Л.В.  

- проект «Профільне навчання» впродовж 

року 

Музика Т.В. 

Петрук Г.Г., 

Вихівська  Г.Б. 

 

  - проект «Обдарована дитина» впродовж 

року 

Петрук Г.Г., 

Вихівська  Г.Б. 

план роботи, 

довідка 

- проект «Фізико-математична освіта» впродовж 

року 

Петрук Г.Г.  
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- проект «Дитина з особливими  

                  потребами» 

впродовж 

року 

КолісецькаО.Ф. план роботи, 

довідка 

- проект «Психологічний супровід  

                   освітнього процесу» 

впродовж 
року 

Колісецька О.Ф. план роботи, 
довідка 

Розділ ІІІ ВИХОВАННЯ 

                 ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 

 Сокальська Т.П. 

Семенишин В.Ф. 

 

2.Міська програма розвитку системи до-

шкільної освіти на 2012-2016 роки «Про-

ект дошкілля»,  затверджена рішенням 

ХХП сесії міської ради УІ скликання від 

29.03.2012 р. №6: 

- забезпечити право дитини на 

доступність і безоплатність здобуття 

якісної дошкільної освіти; 

 

впродовж 

року 

Скрипак Н.О. довідка, 

 звіт про 

виконання 

програми 

- створити умови для особистісного  

зростання кожної дитини  з урахуванням 

її задатків, нахилів, здібностей тощо; 

впродовж року Скрипак Н.О. довідка 

- модернізувати зміст дошкільної освіти 

відповідно ло вимог Базової програми 

розвитку дитини дошкільного віку, 

програми «Впевнений старт»; 

впродовж року Скрипак Н.О. довідка 

- удосконалити навчально-методичне 

забезпечення ДНЗ; 

впродовж року Скрипак Н.О. довідка 

- сприяти виданню науково-методичної 

літератури, навчально-методичних посіб-

ників для педагогів ДНЗ 

впродовж 

року 

Скрипак Н.О. довідка 

3. Міська програма навчання, виховання, 

підтримки та розвитку обдарованих учнів 

«Творча обдарованість» на період  

01.07.2015р. по 30.06.2020р., 

затвердженої рішенням LXX сесії міської 

ради VІ скли-кання від 23.07.2015р. №5: 

  Петрук Г.Г., 

Вихівська Г.Б. 

 

- забезпечити участь обдарованої моло-

ді в міських, обласних, всеукраїнських 

та міжнародних олімпіадах, конкурсах, 

турнірах, МАН України; 

впродовж 

року 

Петрук Г.Г., 

Вихівська Г.Б., 

Колоднюк О.А. 

Щорічна 

інформація 

- впровадження системи соціальної під-

тримки і заохочення обдарованої 

молоді 

впродовж 

року 

Методисти  Довідка  
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РОЗДІЛ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

5.1. Форми і зміст науково-методичної роботи 
 

Міські методичні об’єднання: 

- вихователів молодших, середніх  груп;                         

- вихователів старших груп; 

- музичних керівників; 

- завідувачів, методистів; 

- вчителів-предметників; 

- керівників гуртків позашкільних закладів 

- практичних психологів і соціальних педагогів. 

Керівники: Колісецька О.Ф., методист  м/к; Дацюк Л.В., практ.психолог НВК №1 

Класних керівників. 

Керівник: Сокальська Т.П., методист  м/к 

Дошкільна освіта 
Керівник: Скрипак Н.О.,  методист  м/к 

Інтернет - студія керівників ДНЗ 

Проблемний семінар завідувачів та методистів з питань: 

                                     «Особа керівника в організації внутрішнього кон-тролю. системно- 

                                      аналітична робота керівника ДНЗ» 

                                      «Освіта для сталого розвитку в ДНЗ» 

Тиждень логопедії 

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності в ДНЗ 

Засідання круглого столу: 

практичних психологів та вихователів –методистів ДНЗ з питання «Особливості  

                                                                                              організації навчально-виховного 

процесу дітей дошкільного віку з вадами ПФР в умовах інклюзивної освіти ДНЗ» 

вчителів-логопедів та вихователів-методистів ДНЗ з питання «Мовленнєвий розвиток  

                                                                                    дошкільника як передумова психологічної 

готовності дитини до навчання в школі» 

Методично-інтерактивний семінар для вихователів:     

                                       «Системно-цільове планування освітнього процесу вихователем ДНЗ» 

                                       «Компетентністний підхід як ключова ідея сучасної  освіти» 

Школа молодого керівника ДНЗ: 

                                                      «Модернізація та підвищення конкурентно-спроможності  

                                                     ДНЗ, управління людськими ресурсами на умовах лідерства» 

Здоров'язбережувальні та часозбережувальні технології в системі управлінської діяльності» 

Майстер-клас вихователя ДНЗ №11 І.Л.Пукальської з питання «Альтернативні форми  

                                                 роботи з розвитку мовлення дошкільників» 

Дидактична майстерня для вихователів з проблеми «Інтегрована особистісно орієнтована  

                                            технологія: теорія, методика, практика» 

Професійна мікрогрупа вихователів з питання «Удосконалюємо дикцію та техніку   

                                            мовлення» 

Творча група з проблеми «Розвиток творчої осо-бистості – світоглядний пріоритет  

                          сучасного виховання та освіти». 

                          Керівник: Вознюк Л.С. 

Екскурсія у творчу лабораторію вихователя-методиста ДНЗ№10 Бобир В.С. з питання   

                                                           «Образотворче мистецтво як засіб патріотичного  

                                                             виховання дошкільників» 

Майстерня мнемотехніки «Мнемотехніка як сучасна здоров'язберігаюча технологія» 

День дошкілля 

Віртуальна виставка педагогічних інновацій 

Школа професійної адаптації для молодих педагогів «Педагогічне ательє».  

                                                       Керівник: Микитюк Т.М. 
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Проблемний семінар для медичних сестер з питання «Організація здоров‘язберігаючого  

                                       середовища в ДНЗ»» 

Дискусійна студія для методистів та вихователів: 

                                 «Рідна мова як засіб патріотичного виховання дошкільників» 

Експрес-курси вихователів-методистів та вихователів ДНЗ «Використання сучасних методів  

                            загартування організму дітей дошкільного віку» 

                             Арт-терапія як метод корекції та розвитку дошкільників  

Адресний семінар завідувачів та медичних сестер ДНЗ з питань організації здорового  

                                  харчування дошкільників» 

                                 Адресний семінар керівників з питання «Формування корпоративної 

культури керівника ДНЗ» 

Творча група з проблеми «Розвиток творчої особистості – світоглядний пріоритет сучасного  

                          виховання та освіти» 

                           Керівник: Вознюк Л.С. 

Школа ППД «Використання продуктивних здоров'язберігаючих технологій в ДНЗ» 

 Консультпункт для вихователів «Забезпечення  якості освіти – пріоритетне завдання  

                             педагога ДНЗ» 

Усний журнал для вихователів-методистів та вихователів з питань: 

                           - «Формування навичок музейної комунікації у дошкільників» 

                           - «Реалізуємо варіативну складову дошкільної освіти» 

Творча вітальня з питання «Екологічне виховання як складова культури людини» 

Обласний семінар методистів дошкільної освіти з проблеми «Сучасні підходи до  

                                  оцінювання ефективності процесу формування основних 

компетентностей дітей дошкільного віку» 

Творчі лабораторії 

Учителів початкових класів «Вчимось один в одного» з проблеми «Наступність і 

перспективність в організації навчально-виховного процесу перших двох ланок» 

  Керівники: Кузмінська Л.В.,  методист   м/к, Волова І.В.,  учитель ЗОШ №1 

                     Байдюк С.І.,вихователь-методист ДНЗ №11 

 Наступність у процесі навчання дітей грамоти дошкільного віку та учнів 1 класів  

 Наступність у мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку та учнів початкових класів 

Наступність у творчому розвитку дошкільників та учнів початкових класів 

Готовність дітей 6-річного віку до школи. Проведе-ння моніторингових досліджень 

дошкільників та учнів початкових класів 

Учителя початкових класів, керівника лялькового колективу НВК «ЗОШ-гімназія»                       

Л.П. Камєнєвої  

Формуємо творчу індивідуальність засобами театру 

Учителя трудового навчання, керівника гуртка декоративно-вжиткового мистецтва 

СШ-інтернату Томашкевич О.П. 

У світі розвинених технологій 

Учителів біології 

        Керівники: Вихівська Г.Б., методист  м/к; 

                             Гудкова Н.П., учитель НВК «ЗОШ-гімназія» 

Розвиток професійної компетентності педагогів у контексті реалізації нового Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти 

Проблемні постійно діючі семінари 

Учителів іноземної мови 

Керівники: Петрук Г.Г. завідувач  м/к   міськуо, Закревська О.Ю., ЗОШ №1 

Формування комунікативної компетенції учнів на початковому етапі навчання 

  Компетентнісно-діяльнісна парадигма навчання  іншомовного спілкування – виклики 

сьогодення 

  Формування комунікативної компетенції учнів   на середньому етапі навчання 

Використання інтерактивних технологій для розвитку пізнавального інтересу учнів 

Шкільних бібліотекарів 

                      Керівники: Скрипак Н.О., методист  м/к, Августинович Л.А.., НВК №3 
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Пріоритетні напрями та перспективи розвитку шкільного бібліотекаря в 2015-2016н.р. 

Діяльність міського методичного об’єднання як ресурсного науково-методичного центру 

компетентності шкільних бібліотекарів 

Національно-патріотичне виховання дітей та уч-нівської молоді як пріоритетний напрямок 

бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу 

Бібліотека як інформаційний центр навчального закладу: проблеми, перспективи. 

Учителів суспільних дисциплін 

                             Керівник: Кузмінська Л.В., методист  м/к,  Фурман Л.Г., НВК №1 

Шляхи реалізації нових Державних вимог у викладанні правознавства 

Використання пам’яток архітектури, їх зображень та репродукцій творів образотворчого 

мистецтва на уроках історії  

Управління успіхом учнів на уроці. Формування і розвиток науково-дослідницьких умінь та 

здібностей  

Організація роботи на уроці в умовах підготовки до ЗНО  

Методичні умови реалізації уроків культурологічного змісту в шкільному курсі історії  

Керівників шкільних музеїв 

         Керівник: Сокальська Т.П., методист  м/к  

Унікальна методика музичної педагогіки 

Виховний потенціал музею 

Школи  

Управління (для керівників ЗНЗ) 

                         Керівник: Тихончук Л.І., начальник управління освіти 

Кадрового резерву 

  Керівники: Лихобаба О.В, спеціаліст І категорії,    

                     Качоровська Н.В., директор НВК «ЗОШ-гімназія» 

Управлінська діяльність керівника щодо організації та вивчення стану навчальних предметів. 

Аналіз, самоаналіз сучасного уроку 

Управлінський десант. Обмін досвідом щодо новітніх форм методичної роботи 

Школа молодих спеціалістів соціально-психологічної служби навчальних закладів 

Керівники: Колісецька О.Ф.,  методист  м/к, Равкіс О.А., ДНЗ №3                

Організація професійної діяльності молодого спеціаліста з усіма учасниками навчально-

виховного процесу. Особливості планування роботи  

Співпраця працівників психологічної служби з адміністрацією закладу 

Організація та надання консультативних послуг фахівцями служби учасникам навчальних 

закладів. Етапи проведення групових та індивідуальних консультацій 

Школа професійної адаптації вчителя початкових класів 

                            Керівники: Кузмінська Л.В., методист  м/к, Ніколайчук А.Д., НВК №3 

Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення 

Рефлексивний компонент уроку 

Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку мислення учнів 

Керівників шкільних методоб‘єднань,  класних керівників 

                        Керівники: Сокальська Т.П., методист  м/к,  Анікеєєва О.А, НВК №1 

Нестандартні форми виховної методичної роботи з  

Профорієнтаційна робота класного керівника 

Робота класного керівника щодо протидії торгівлі людьми 

Заступників директорів з виховної роботи,  педагогів-організаторів 

                           Керівники: Сокальська Т.П., методист  м/к, Конончук Н.П., НВК №3 

Упровадження превентивних програм у навчальних закладах 

Правова освіта і виховання 

Семінар-тренінг «Як не потрапити в тенета рабства» 

Здоров’язбережувальне навчання 

Педагогічної майстерності керівника гуртка 

                          Керівник: Сокальська Т.П., методист  м/к 

Формування інформаційної грамотності та культури керівника гуртка 

Майстер-клас керівника гуртка ЦДЮТ І.В. Якимчук «Життєвий простір гуртка як засіб 
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активізації пошукової діяльності» 

Дії педагогів щодо уникнення дітьми невдач 

Конфлікти в колективі. Як їх уникнути 

Творчі групи 

«Педзнахідки» з проблем «Розвиток особистості кожного учня та підвищення творчості  

через використання інформаційно-комунікаційних технологій». 

                          Керівники: Кузмінська Л.В., методист  м/к; Костюк Т.В. , ЗОШ №1 

Використання мультимедійних технологій на уроках природознавства в 4 класі 

Методика розробки електронних посібників з природознавства в 4 класі 

 Створення анімацій до уроків природознавства в 4 класі 

Практичне заняття. Розробка та презентація власно створених електронних посібників з 

природознавства 

Підведення підсумків роботи групи 

Учителів української мови і літератури з питання «Компетентнісно зорієнтовані 

завдання в практиці вчителя-словесника» 

                Керівники: Колоднюк О.А., методист   м/к,  Малярчук Т.В., учитель ЗОШ №4 

Особливості уроку української мови і літератури за умов компетентнісного підходу 

Компетентнісно зорієнтовані завдання: сутність, типологія. Проблеми термінології та 

структури компетентнісно зорієнтованих завдань 

 Алгоритм та дидактичні основи розробки компетентнісно зорієнтованих завдань   

Практичне заняття. Розробка та презентація створених компетентнісно зорієнтованих 

завдань 

Підведення підсумків роботи групи 

Заступників директорів з виховної роботи з питань виховання національної гідності                                                                                                                                                                                       

                 Керівники: Сокальська Т.П., методист   м/к, 

                                         Кукліновська К.М., НВК «ЗОШ-гімназія» 

Формування патріотичної особистості як першооснова виховної роботи навчальних закладів 

Компетентнісний підхід у громадянському та національно-патріотичному вихованні 

Учителів курсу сталого розвитку 

        Керівник: Вихівська Г.Б.,  методист  м/к 

Форми і методи організації навчально-виховного процесу на засадах випереджаючої освіти 

для сталого розвитку 

Практичних психологів та соціальних педагогів 

     Керівники: Колісецька О.Ф.,   методист  м/к,  Рула С.М., практичний психолог ЦДЮТ 

Планування роботи творчої групи 

Он-лайн-засідання: аналіз та впорядкування напрацьованих матеріалів 

Он-лайн-засідання: підбір технологій та розробка методичних рекомендацій 

Звіт творчої групи 

Адресні семінари 

Практичних психологів 

                            Керівники: Колісецька О.Ф., методист  м/к,  Дацюк Л.В., НВК №1 

Особливості організації та забезпечення умов гармонійного розвитку школяра шляхом 

урахування психофізіологічних особливостей, вікових новоутворень на різних вікових 

етапах розвитку особистості 

Роль мотивації в процесі навчання. Шляхи формування внутрішньої мотивації школяра 

Педагогічні аспекти навчання педагогічно-занедбаних дітей 

Психологічні аспекти роботи з дітьми зі спектром аутизму 

Соціальних педагогів 

                          Керівники: Колісецька О.Ф., методист  м/к,  Дацюк Л.В., НВК №1 

Особливості організації та забезпечення умов гармонійного розвитку школяра шляхом 

урахування психофізіологічних особливостей, вікових новоутворень на різних вікових 

етапах розвитку особистості 

Як не потрапити в тенета рабства в сучасному світі  

Профілактична робота соціального педагога з питань запобігання жорстокого поводження з 

дітьми та підлітками з боку однолітків та дорослих 
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Психопрофілактика агресивної поведінки у дітей та підлітків 

Для керівників навчальних закладів 

     Керівник: Колісецька О.Ф., методист   м/к 

Особливості навчання та виховання дітей з вадами психофізичного розвитку в умовах 

навчального закладу 

Формування корпоративної культури керівника навчального закладу 

Учителів-логопедів 

                              Керівники: Колісецька О.Ф., методист м/к,  Комарніцька І.З., ДНЗ №4 

Формування та корекція зв’язного мовлення дітей з мовленнєвими порушеннями 

Система інноваційних технологій колекційної роботи з дітьми-логопатами 

Учителів основ здоров‘я 

                    Керівники: Вихівська Г.Б., методист  м/к; Поліщук Л.М., учитель СЗОШ №2 

Формування життєвої компетентності учнів як пріоритетний напрям розвитку особистості в 

процесі вивчення основ здоров’я  

Науково-методичні засади моделювання процесу формування ціннісного ставлення до 

здоров’я  учнів ЗНЗ 

Семінари-практикуми 

Учителів початкових класів 

                    Керівники: Кузмінська Л.В., методист   м/к; Губкевич Т.С., НВК №1 

Особистість четвертокласника в контексті вимог нової програми 

Керівників гуртків туристсько–краєзнавчого напрямку 

                  Керівники:  Семенишин В.Ф., методист  м/к;  Макаренко В.І., ЦНТТУМ 

Шляхи розвитку туризму і краєзнавства серед учнівської молоді. Нормативно – правове 

забезпечення організації туристсько – спортивних походів. Аналіз результатів обласних 

змагань з техніки пішохідного туризму та обласного збору – змагання юних рятувальників 

«Школа безпеки. Шляхи вирішення проблем по організації, підготовці та участі команди на 

змаганнях у 2016 році 

Загальна та спеціальна фізична підготовка дітей до змагань і походів. Розробка 

рекомендацій, пам’яток щодо створення ефективної системи роботи з даної проблеми 

Тренування  

Змагання  

Учителів фізкультури 

                       Керівник Семенишин В.Ф..,  методист  м/к 

Використання інтерактивних технологій навчання на уроках баскетболу (Дмитрик Р.О.)  

Інноваційний урок з фізичної культури. Тема: «Футбол з елементами туризму» Швець В.В., 

учитель фізичної культури  

Практикум (відкриті уроки): 

Баскетбол (Захарець Л.В.)  

Волейбол (Дмитрук В.М.)  

Футбол (Черняк.А.О.)  

Легка атлетика (Мельник А.О.)  

Учителів індивідуального навчання 

                  Керівники: Колісецька О.Ф.,  методист  м/к                      

Психологічні аспекти навчання слабозорих дітей 

Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчанні дітей з особливими 

потребами  

Педагогів-організаторів, координаторів по роботі з ДЮО 

                 Керівники: Сокальська Т.П., методист м/к,  Рула С.М., ЦДЮТ  

Науково-методичний супровід виховних заходів. Організація дозвілля, яка забезпечує 

врахування потреб учнів 

Учнівське самоврядування. Структурно-функціональна модель. Перспективи. Кращий досвід 

Тайм-менеджмент в роботі педагога-організатора 

Активна громадянська позиція через соціальну діяльність 

Керівників екологічних, аграрних гуртків об‘єднання 

                             Керівник: Сокальська Т.П., методист  м/к 
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Формуємо екологічну культуру учнів 

Активна екологічна позиція через соціальну діяльність 

Заступників та методистів ПНЗ 

                               Керівник: Сокальська Т.П., методист  м/к 

Науково-методичне керівництво процесом виявлення, розвитку, узагальнення, пропаганди та 

впровадження ППД 

Розвиток професійної компетепентності методистів, заступників ПНЗ. Проектна діяльність 

методиста, заступника ПНЗ 

Мотивація педагогічних працівників у науково-методичній роботі ПНЗ  

Для методистів м/к, заступників, вихователів-методистів «Використання хмарних 

технологій  в управлінській діяльності» 

    Керівник: Громик Т.В., методист  м/к 

Тимчасовий творчий модуль  

Учителів трудового навчання 

                      Керівники: Вихівська Г.Б., методист  м/к;  Мокроуз Л.В., учитель НВК №3 

Профільне навчання: форми і способи організації технологічного профілю 

Аспекти трудового виховання учнів у процесі гурткової роботи 

Семінар-тренінг 

Учителів початкових класів 

                            Керівник: Кузмінська Л.В., методист  м/к;  Стецюк Н.В., ЗОШ №6 

Формування здоров’язбережувальної та природознавчої компетентностей молодшого 

школяра в процесі вивчення предметів «Основи здоров’я» та «Природознавство». 

Інноваційні підходи  

Керівників ШЄКів 

             Керівник: Сокальська Т.П., методист  м/к                      

Планування роботи шкільного євро клубу. Відзначення днів Європейської спадщини 

Підготовка та відзначення Дня Європи 

Учителів географії та економіки 

               Керівники: Вихівська Г.Б., методист  м/к;  Лешкевич В.В., учитель СЗОШ №2 

Впровадження фінансової грамотності в навчально-виховний процес загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Мовленнєвий семінар 

Учителів іноземної мови початкових класів з проблеми «Особливості навчання 

іноземної мови на початковому етапі» 

                        Керівники: Кузмінська Л.В.,  методист  м/к;  Сікачова М.А., НВК №1 

Особливості навчання іноземної мови в початкових класах: пріоритети і завдання. Аналіз 

підручників та методика роботи з ними 

Типи і структура уроків іноземної мови. Бінарні уроки  

Гра на уроках англійської мови як засіб розвитку мовленнєвого спілкування учнів  

Форми, методи роботи на уроках англійської мови для подолання труднощів читання і 

письма 

Консультпункти 

Практичних психологів та соціальних педагогів ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ 

                       Керівники: Колісецька О.Ф.,  методист  м/к,  Дацюк Л.В., НВК №1 

Роль психолога та соціального педагога в наданні першої психологічної допомоги дітям, що 

зазнали психологічного травмування 

Емоційний розвиток дошкільника. Засідання супервізійної групи 

Використання арт-терапевтичних технік у корекційно-відновлювальній роботі практичного 

психолога та соціального педагога. Засідання супервізійної групи 

 Учителів-логопедів 

                           Керівники: Колісецька О.Ф., методист  м/к,  Колесник Ю.М., ДНЗ №2 

Корекція артикуляційно-акустичної форми дисграфії, подолання вад писемного мовлення 

учнів-логопатів 

Круглий стіл психологів, учителів-логопедів, вихователів-методистів ДНЗ з питання 

«Мовленнєвий розвиток дошкільника як передумова психологічної готовності дитини до 
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навчання в школі 

Учителів естетичного циклу 

                           Керівник: Сокальська Т.П., методист  м/к 

Вокальні колективи. Підбір репертуару, відпрацювання вокально-хорових навичок 

Нові тенденції в хореографії 

Координаторів ПЛАСТу 

                           Керівник: Сокальська Т.П., методист  м/к                      

Звіти пластових гуртків. Планування роботи 

Пластові змагання 

День народження ПЛАСТу 

Динамічні групи 

Керівників позашкільних закладів 

                           Керівники: Сокальська Т.П., методист  м/к,  Попович О.М., ЦДЮТ 

Інформації в роботі керівника ПНЗ 

Командоутворення (тімбілдінг) в ПНЗ 

Учителів математики та вчителів початкових класів з питання «Створення оптимальних 

умов з метою успішної адаптації 5-класників в основній школі». 

                        Керівники: Петрук Г.Г., завідувач ММК; Заслонкіна Л.С., ЗОШ №4, 

                                             Мосійчук Ю.М., НВК №1 

Труднощі періоду адаптації 5-класників до нових умов навчання 

Особливості взаємодії початкової основної школи, створення умов для успішної адаптації                     

5-класників 

Шляхи формування і підтримки стійкого інтересу до математики на етапів адаптації                        

5-класників в основній школі 

Способи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні 

математики 

Учителів української мови і літерантури з питання «Блог як засіб формування іміджу 

сучасного педагога в інформаційному просторі» 

                     Керівники: Колоднюк О.А., методист   м/к,  Громик О.А., учитель ЗОШ №8 

Сучасний блог та його місце в мережі Інтернет. Блог учителя: структура, змістове 

наповнення, оформлення 

Практичне заняття. Створення блогу та його інформаційне наповнення. Інтерактивність 

блогу 

Стажувальний майданчик  

План роботи стажувального майданчика вчителів математики та фізики з проблеми  

«Актуальні проблеми молодого вчителя фізики і математики» 

                         Керівники: Петрук Г.Г., завідувач ММК;   

                                           Молявчик Ю.Й., учитель математики ЗОШ №1 

ІКТ: вдосконалення педпрактики 

Обдаровані діти 

Гіперактивні діти 

Підготовка до ДПА та ЗНО 

Цільові семінари 

Юридичний всеобуч з керівниками навчальних закладів 

                      Керівник: Лихобаба О.В., спеціаліст І категорії 

Кадрове діловодство: особливості прийому і звільнення працівників 

Усе про відпустки 

Учителів предмета «Захист Вітчизни» 

                         Керівники: Семенишин В.Ф.,  методист  м/к,  Колодій А.Т., ЗОШ №1 

Стан допризовної підготовки в навчальних закладах у 2014-2015 н.р.та завдання на 2015-

2016 н.р. Законодавство України про порядок проходження військової служби 

Про систему науково-методичного забезпечення реалізації положень Концепції допризовної 

підготовки і військово-патріотичного виховання молоді ЗНЗ міста 

Військова освіта України. Критерії допризовної підготовки 

Організація цивільного захисту у навчальних закладах 
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Перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях 

Навчально-методичні збори з учителями предмета «Захист Вітчизни»  (за окремим планом) 

Застосування інтерактивних технологій на уроках предмета «Захист Вітчизни» 

Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються 

Триденні навчально-польові заняття з юнаками 

Круглі столи 

Учителів початкових класів   

                   Керівник: Кузмінська Л.В., методист  м/к  

Використання спадщини В.Сухомлинського в організації навчальної діяльності учнів 

початкових класів  

Практичних психологів  та вихователів-методистів ДНЗ 

                  Керівник: Колісецька О.Ф., методист  м/к  

Особливості організації навчально-виховного процесу дітей дошкільного віку з вадами 

психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти в ДНЗ 

Мовленнєвий розвиток дошкільника як передумова психологічної готовності дитини до 

навчання в школі 

Учителів української мови і літератури   

                  Керівник: Колоднюк О.А., методист   м/к   

Шляхи стимулювання творчої активності учнів на уроках української мови та літератури  

Дидактична  майстерня  

Учителя математики НВК №1 Кирилюк Л.В. 

з питання «Нові акценти в методиці викладання математики» 

                        Керівник: Петрук Г.Г., завідувач М/К 

Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості 

Хороший урок – запорука успіху 

Діяльнісний підхід до навчання як ресурс якісної освіти 

Сучасний вчитель чи вчитель сучасності 

Методична майстерня 

Вчителів предмету «Інформатика» з проблеми «Реалізація компетентнісного підходу до 

викладання інформатики на початковому етапі» 

                    Керівник: Кузмінська Л.В., методист  м/к,  Муза Т.Д., СШ-інтернат  

Сучасний урок інформатики в початковій школі: типи, структура, вимоги, проблеми 

Формування в учнів понятійного апарату алгоритмики. Реалізація державних вимог до рівня 

загальноосвітньої підготовленості учнів 

Особливості навчання учнів щодо створення комп’ютерної презентації. Реалізація державних 

вимог до рівня загальноосвітньої підготовленості учнів 

Майстер-клас 

Технопарк «Лабораторія досвіду» 

Для вчителів правознавства 

                           Керівник: Гасюк Л.В., ЗОШ №1 

Активні форми організації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства як основа 

системного підходу до оволодіння предметними компетентностями  

 Учителя початкових класів ЗОШ №1 Костюк Т.В. 

З питання організації самостійної роботи на уроках в початкових класах 

 Учителя початкових класів СЗОШ №2 Іщук О.А. 

З питання проблемного навчання на уроках в початкових класах як засіб творчого розвитку 

учнів                         

Учителя правознавства НВК №1 Турлук Т.І. 

  З досвіду підготовки учнів до олімпіади з правознавства. Розв’язування правознавчих 

завдань. 

Практичного психолога ЦДЮТ Рули С.М.  

З питання «Системний підхід в ході психологічного супроводу сім‘ї при формування 

сприятливих родинних стосунків» 

Учителя української мови та літератури НВК №1 Кочергіної Л.М. 

З питання «Технологія критичного мислення на уроках української літератури» 
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Учителя музики ЦДЮТ Балагур Ж.А. 

З питання «Робота з ансамблем» 

Учителя хореографії ЦДЮТ Кучер Д.К. 

З питання «Формування естетичного виховання засобами хореографії» 

Учителів трудового навчання Скоробогатої О.І., Ісаєнко О.В.  ЗОШ №3, НВК №3  

З питання  «Професійна майстерність учителя як ключовий фактор формування творчої 

особистості учня» 

Експрес-курси 

Практичних психологів ДНЗ 

                      Керівники: Колісецька О.Ф.,  методист  м/к,    Дацюк Л.В., НВК №1 

Духовний світ дошкільника 

Заступників директорів з виховної роботи                                                                                              

                   Керівники: Сокальська Т.П., методист  м/к.,  Пристайчук О.Є., ЗОШ №1 

Розвиток інтеркультурної компетентності суб’єктів навчально-виховного процесу 

Управління виховною системою школи в контексті сучасного освітнього менеджменту 

Учителів початкових класів 

                  Керівник: Кузмінська Л.В., методист  м/к  

Педагогів 1-х класів з проблеми «Практична реалізація нових державних вимог до 

навчальних планів і програм у 1 класі». 

Педагогів 2-х класів з проблеми «Реалізація нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти за новими програмами та підручниками для 2-го класу». 

Педагогів 3-х класів з проблеми «Реалізація нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти за новими програмами та підручниками для 3-го класу». 

Педагогів 4-х класів з проблеми «Реалізація нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти за новими програмами та підручниками для 4-го класу». 
 

5.2. Підготовка та видання друкованої та електронної продукції 
 

5.2.1. Інформаційно-видавнича діяльність 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Навчальний 
заклад, посада 

Назва матеріалу 

1. Гринь О.В., 

Сивопляс А.М. 

Вихователі 

ДНЗ №3 

Система роботи: формування навичок 

музейної комунікації у дошкільників 

2. Войтюк І.В. Вихователь 

ДНЗ №6 

Маленький патріот 

3. Кузінович І.П., 

Гнатюк Н.В. 

Вихователі 

ДНЗ №8 

Захоплюючий світ мнемотехніки 

4. Шахрай Н.В. Завідувач 

ДНЗ №11 

Музичне дозвілля як продуктивний вид 

дитячої творчості 

5. Творча група вчителів 

початкових класів 

НВК №1 Презентації до уроків літературного 

читання. 3 клас 

6. Попенчук З.Л.,  

Копень В.О.,  

Свіргун О.Ю. 

Вчителі початкових 

класів ЗОШ №6 

Формування здоров’язбережувальної 

компетенції в учнів початкових класів 

7. Іщук Н.О. Вчитель поч. класів 

НВК №2 

Тестовий контроль. Літературне 

читання. 3 клас 

8. Творча група вчителів 

початкових класів 

СЗОШ №2 Розробки уроків курсу «Я у світі» 3 клас 

9. Творча група вчителів 

початкових класів 

ММК Уроки природознавства. 2 клас  

(за підручником І.Грущинської) 

10. Корнієнко А.Е. Вчитель хімії  

НВК «ЗОШ-

гімназії» 

Бінарні та інтегровані уроки 

11. Манійчук Т.Л.,  

Філюк О.В. 

Директор,  

заст. директора 

Соціально-педагогічна виховна система 

Шепетівського міського центру 
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ЦЕНТУМ екологічно натуралістичної творчості 

учнівської молоді 

12. Бєляєва О.М. Керівник гуртка 

ЦЕНТУМ 

Аніматерапія як приклад духовного 

симбіозу дітей та собак 

13. Щур Н.М Директор 

ЗОШ №6 

Технологічні основи організації управління 

сучасною школою 

14. Творча група практич-

них психологів 

МНВК Батьківська скарбниця 

15. Фомюк І.П. Практичний 

психолог МНВК 

Знайди свою Трою 

16. Мовчан В.В., 

Бондар Л.А. 

Вихователі 

ДНЗ №4 

Проект «Літо-літечко» 

17 Островська Т.О. Муз. керівник 

ДНЗ №4 

Мої ігри для малят – веселих дошкільнят 

18 Мамчур Н.П. Вихователь-

методист ДНЗ №5 

Духовно-моральний розвиток особистості 

в умовах сучасного дошкільного закладу 

 

19 Юріна Л.А. Вихователь 

ДНЗ №11 

Громадянином бути зобов’язаний 

20 Гінгін  В.М. Вихователь 

ДНЗ №2 

Безпечний дивосвіт 

216. Байдюк С.І.,   

Костік О.В. 

Вихователі 

ДНЗ №11 

Туристичними стежками рідного міста 

22. Ніколайчук А.Д., 

Пруська Н.С., 

Денисюк С.М., 

Степанова О.А. 

Вчителі початкових 

класів НВК №3 

Методичні рецепти до вивчення теми 

«Будова слова» в 3класі 

23 Творча група: 

Колоднюк О.А., 

Войтюк Т.В., 

Глоба С.Л., 

Гуменна Л.С., 

Кочергіна Л.М., 

Ольшанська О.В. 

Вчителі укр. мови 

НВК №1 

Розробки уроків з української літератури 

за нововведеними творами в 7 класі 

відповідно до нового Держстандарту 

базової і повної загальної середньої освіти. 

Навчально-методичний посібник 

24. Веремійчук О.Д., 

Малярчук Т.В. 

Вчителі укр. мови  

ЗОШ №4 

Написання творів на уроках української 

мови. Методичний посібник 

25. Малько В.Г., 

Бернадська О.В. 

Вчителі укр. мови  

ЗОШ №6 

Дидактичні матеріали з української мови 

для 5 класу. Соціокультурна змістова лінія 

26. Творча група вчителів 

укр. мови та літератури 

НВК №3 Виховний захід «Не забудьте пом’янути 

незлим тихим словом” 

27. Кучерук І.В.,  

Фурман І.О. 

Вчителі укр. мови 

СЗОШ №2 

101 педагогічна ідея 

28. Творча група вчителів 
англійської мови 

НВК №1 Основні підходи щодо формування 
мовленнєвої компетенції учнів на уроках 

англійської мови як важлива складова 

реалізації нового Державного стандарту 

29. Творча група у складі: 

Музика Т.В.,  

Дацко Л.Я.,  

Михальчук М.В., 

Івасюк Н.Г.,  

Дудар Н.М., 

 Бернадіна В.Ю., 

Мазур Л.М., 

 Глєбова В.К., 

Григорчук Я.В., 

Вчителі світової 

літератури 

ЗОШ №№ 1,3,4,6 

НВК №№ 1,2,3, 

СЗОШ №2, 

СШ-інтернат 

Уроки розвитку мовлення 5-9 класи. За 

новим Державним стандартом базової і 

повної загальної середньої освіти. 

Навчально-методичний посібник 
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Гоняк О.В., 

Сокальська Т.П., 

Павлова Т.М.,  

Борис С.М., Рой А.Ф., 

Адамець Г.С., 

Пістрюга Л.В., 

Артемчук В.К., 

Король Н.І. 

30. Кондратюк А.М. Вчитель НВК №3 Робочий зошит з хімії. 10 клас 

31. Гудкова Н.П., 

Корнієнко А.Е. 

Вчителі НВК №2 Методична скарбничка «Бінарні та 

інтегровані уроки» 

32. Кондратюк А.М. Вчитель НВК №3 Лускокрилі Хмельниччини 

33. Сидорова М.В. Педагог-організатор 

ЗОШ №8 

«Чудовий край Малого Полісся – 

Мальованка» 

34. Коленчук О.І., 

Семенишина Г.В. 

Керівники гуртків 

ЦЕНТУМ 

Формування еколого-етичної культури під 

час організації роботи з природним 

матеріалом в гуртках декоративно-

прикладного напрямку 

35. Гуменюк Н.В. Керівник студії 

ЦДЮТ 

Матеріали з досвіду роботи керівника 

театральної студії «Дзеркало» та студії 

раннього естетичного розвитку  

«Ділові малюки» 

36. Чумак І.М. Керівник гуртків 

ЦЕНТУМ 

Формування творчого потенціалу 

вихованців гуртків позашкільного 

навчального закладу еколого-

натуралістичного напрямку 

37. Макаренко В.І. Керівник гуртка 

ЦНТТУМ 

Методичні рекомендації по організації та 

проведенню занять зі спортивного 

орієнтування 

38. Конюк Н.А. Керівник гуртка 

ЦДЮТ 

Виховні заходи: «Бути здоровим – 

здорово» (в позашкільному закладі) 

39. Гуринович Л.В. Бібліотекар 

НВК №1 

Сучасні підходи щодо виставкової 

діяльності у шкільній бібліотеці 

40. Кучер Л.М. Вчитель фіз. 

культури ЗОШ №6 

Посібник «Прогулянка –активний 

відпочинок» 

41. Гетманчук О.В. Вчитель фіз. 

культури СЗОШ №2 

Навчальний посібник «Олімпійські види 

спорту» 

42. Вакалюк І.М., 

Колесник Ю.М. 

Пр.психолог, 

логопед ДНЗ №2 

Виховуємо маленьких щебетунчиків 

43. Микитюк І.О.,  

Лучко Л.Б. 

Пр.психолог, 

вихователь-

методист 

ДНЗ №12 

Щаслива родина – щаслива дитина 

44. Юзвишина Н.А., 

Рула С.М. 

Пр.психологи 

ЦЕНТУМ, 

ЦДЮТ 

Діагностичний пакет психолога 

позашкільника 

45 Гаврилюк Л.П. Вихователь 

ДНЗ №9 

Маленькі патріоти великої держави 

46 Шикерук О.Л. Вихователь 

ДНЗ№1 

Мова – дзеркало нашого розуму і душі 

47 Момот Л.М. Вихователь 

ДНЗ №7 

Ручна праця як ефективний засіб розвитку 

творчого потенціалу та формування 

життєвої компетентності дошкільника 

48. Нерубайська О.П. Муз. керівник 

ДНЗ №12 

Вплив музичного мистецтва на 

формування особистості 
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49. Творча група вчителів 

початкових класів 

НВК №3 Презентації до уроків трудового навчання 

в 1 класі 

50 Васильчук О.Л., 

Боянівська О.Л. 

Вчителі поч. класів 

ЗОШ №3 

Ігри та цікаві вправи з української мови 

 в 2 класі 

51 Творча група вчителів 

початкових класів 

НВК №2 Експрес-контроль з української мови. 

 3-4 класи 

52 Калінська О.П. Вчитель англ. мови 

НВК №2 

Цикл уроків з теми «Sport» за підручником 

«Family and Friends»  6 клас 

53 Звенигородська О.Л., 

Бакута І.А., 

Талімончук М.В., 

Кормилецька О.О. 

Вчителі НВК №3 Після тестові завдання для читання для 

учнів 3-5 класів 

54 Шевчук Н.В.,  

Піголь О.А. 

Вчителі 

ЗОШ №6 

Предметний тиждень. Англійська мова 

55 Годована І.І. Вчитель 

НВК №3 

Пісні для підспівування 

56 Попович А.М. Вчитель 

СЗОШ №2 

Подорож до Німеччини 

57 Тимощук О.І. Вчитель 

ЗОШ №4 

Розробки сценаріїв для учнів з польською 

мовою навчання 

58 Творча група у складі: 

Андрощук І.О., 

Гасюк Л.В.,  

Гродон С.Е.,  

Карнаух М.В., 

Кузмінська Л.В., 

Курганська Л.В., 

Линник О.П.,  

Мороз Л.А.,  

Обжирко Т.В., 

Оніщук М.В., 

 Піголь І.А.,  

Полупан О.Ф., 

Самойлович Л.І., 

Сібагатова І.Г., 

Фурман Л.Г. 

Вчителі суспільних 

дисциплін 

ЗОШ №№1,3,4,6,8, 

НВК №№ 1,2,3, 

СЗОШ №2, 

СШ-інтернат 

Розробки практичних робіт з історії 

України та всесвітньої історії для 7 класу 

за новим Державним стандартом 

59 Гаврилюк Л.Д., 

Орленко О.А. 

Вчителі сусп. 

дисциплін 

ЗОШ №4 

Історія України в опорних схемах та 

таблицях. 9 клас 

60. Фурман Л.Г. Вчитель сусп. 

дисциплін 

НВК №1 

З досвіду роботи вчителя історії 

Шепетівського НВК №1 

Фурман Л.Г. 

61. Гаврилюк Л.Д., 

Орленко О.А. 

Вчителі сусп. 

дисциплін 

ЗОШ №4 

Розробки інформаційних паспортів до 

курсу «Правознавство». 10 клас 

62. Заслонкіна Л.С. Вчитель математики 

ЗОШ №4 

Система інформаційних паспортів 

навчальних тем курсу алгебра 11 класу 

63. Смалюк О.О. Вчитель обр. 

мистецтва   

СШ-інтернат 

Ілюстративний альбом з теми 

«Гончарство» 

64. Ковальчук А.О. Керівник гуртка 

ЦЕНТУМ 

На допомогу керівникам гуртків 

позашкільних  навчальних закладів еколого-

атуралістичного напрямку 

65. Марховська А.В. Керівник гуртка 

ЦЕНТУМ 

Розробка конспектів гурткових занять 

програмного розділу з квітникарства 

66. Смалюк О.О. Керівник гуртка Формування національно-культурної 
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ЦНТТУМ свідомості школярів засобами 

декоративного мистецтва 

67. Тимощук Т.В. Завідувач бібліо-

текою ЗОШ №6 

Ребрендинг бібліотеки в інформаційному 

просторі сучасної школи 

68. Окунєвич Т.П. Вчитель обр. мис-

тецтва ЗОШ №3 

Навчальна програма з курсу «Художня 

обробка з паперу» (початковий, основний, 

дизайнерський курс) 

69. Слободенюк О.В. Вчитель фіз. 

культури ЗОШ №4 

Методичний посібник «Футбол. Методика 

викладання» 

70. Мокроуз  Л.В., 

Ренська Т.Ф. 

Вчителі 

НВК №3, 

ЗОШ №4 

Методичний посібник на допомогу 

вчителю трудового навчання. 

Використання міні-підручника на уроках 

обслуговуючої праці за модулем 

«Технологія в’язання гачком” 

71. Печенюк А.Ф. Вчитель 

ЗОШ №6 

Варіативний модуль «Технологія вирощу-

вання рослин (квітів) та догляд за ними» 

72. Творча група 

педагогів 

ЗОШ №4 Психологічні аспекти навчання 

педагогічно занедбаних дітей 

 

5.2.2.  Робота бібліотеки 
 

Види роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Очікуваний 
результат 

Надання методичної консультаційної 

допомоги користувачам в отриманні 

інформації 

упродовж 
року 

 
Сокальська Т.П. 

задоволення 
потреб 

користувачів 

Оновлення постійнодіючих та організа-

ція виставок до відзначення пам'ятних 

дат та ювілеїв 

 

упродовж 

року 

Сокальська Т.П. інформування, 

популяризація 

книжкового 

фонду 

Проведення інформаційних оглядів 

літератури, складання рекомендаційних 

списків 

упродовж 
року 

Сокальська Т.П. 
інформування 
користувачів 

Створення бібліографічних покажчиків 

публікацій педагогів міста за 2015 рік 
упродовж 

року 

Сокальська Т.П.  
інформування 

Організація палітурних робіт лютий- 

березень 

Залевська В.Д. збереження 

фонду 

Забезпечення оптимальних умов для 

збереження книжкового фонду 
упродовж 

року 

Сокальська Т.П. збереження 
фонду 

Інформаційний та методичний супровід 

конференцій, семінарів, круглих столів 
упродовж 

року 

Сокальська Т.П. 
надання 

інформації 

Участь у науково-практичних конфе-

ренціях, семінарах з питань бібліотеч-

ної роботи 

упродовж 
року 

Сокальська Т.П. 
підвищення 

фахового рівня 

Створення комфортних умов для робо-

ти та самостійної підготовки 

користувачів 

упродовж 
року 

Сокальська Т.П. задоволення 
потреб 

користувачів 

Оформлення передплати друкованих 

освітянських видань 
жовтень- 

грудень 

Сокальська Т.П. надання 

інформації 
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5.2.3. Видавнича діяльність методичного кабінету 
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Підготовка та випуск  просвітницько- 

інформаційного вісника соціально-пси-

хологічної служби «Психоложка» 

Протягом 

року 

Колісецька О.Ф. Газета 

Підготовка матеріалів та випуск жур-

налу "Інформаційно-методичний вісник" 

(тема - "Національно-патріотичне 

виховання") 

 
І квартал 

 

Сокальська Т.П. 

 
журнал 

Підготовка матеріалів та випуск жур-

налу "Інформаційно-методичний вісник" 

(тема - "Мистецькі дисципліни") 

ІІ квартал Сокальська Т.П. журнал 

Підготовка матеріалів та випуск жур-

налу "Інформаційно-методичний віс-

ник",  присвяченого літньому 

оздоровленню 

 
ІІІ квартал 

 

Басистюк Л.Д., 

Сокальська Т.П. 

 
журнал 

Підготовка матеріалів та випуск 

журналу "Інформаційно-методичний 

вісник" (тема – "Профільне навчання") 

 

ІV квартал 

Вихівська Г.Б., 

Кузьмінська Л.В. 

 

журнал 

Матеріали до збірника  круглого столу 

"Від Шевченка до сьогодення" 
квітень 

Колоднюк О.А. збірник матеріалів 

Інформаційно-методичний вісник  

(тема - "Інновації у дошкільній та 

початковій освіті") 

квітень- 

травень 

Скрипак Н.О., 

Кузьмінська Л.В. 
спецвипуск 

журналу 

Матеріали до збірника  Четвертої все-

української науково-практичної конфе-

ренції "Формування патріотизму та 

збереження національної ідентичності 

особистості в умовах полікультурного 

середовища сучасної України" 

 

 

травень 

 

 

Колоднюк О.А. 

 

 

збірник наукових 

праць 

Матеріали до збірника  круглого столу 

вчителів зарубіжної літератури 

"Науково-літературні студії. Діалог 

класиків з сучасністю" (5-й сезон) 

 

жовтень 

Колоднюк О.А. 
 

збірник 

матеріалів 

Матеріали до збірника  науково-прак-

тичної конференції "Економічна ком-

петентність та правова культура 

керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів" 

 

 
листопад 

 

 

Петрук Г.Г. 

 
 

збірник наукових 

праць 

Матеріали до збірника  обласної науко-

во-практичної конференції "Екологічна 

освіта: стан, проблеми, перспективи" 

 
листопад 

 

Вихівська Г.Б., 

Сокальська Т.П. 

збірник матеріалів 

Матеріали до збірника  П'ятої регіона-

льної науково-практичної  конференції 

"Модернізація роботи науково- педаго-

гічної та методичної служб системи 

післядипломної педагогічної освіти в 

контексті реформування освіти 

України" 

 

 

 
грудень 

 

 

 
Петрук Г.Г. 

 

 

збірник матеріалів 
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5.2.4. Висвітлення діяльності методичного кабінету у веб-просторі 
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний 
Очікуваний 

результат 

 

Поповнення сайту shosvita.ucoz.com   

упродовж  

року 

 

Громик Т.В. 
 

оновлення сайту 

Адміністрування сайту  

shosvita.ucoz.com   

упродовж 

 року 

 

Громик Т.В. 
наповнення та 

адміністрування 

сайту 

Створення сторінки «Дошкільна освіта 

на сайті міськуо» 
І квартал 

Громик Т.В., 

Скрипак Н.О. 

наповнення та 

адміністрування 

сайту 
 

 

5.2.5. Співпраця із засобами масової інформації (висвітлення  

у ЗМІ досягнень педколективів, педпрацівників, 

педагогічного досвіду та проблем розвитку освіти в регіоні) 
 

Види роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Очікуваний 
результат 

Матеріали до газети "Шепетівський 

вісник" - досягнення педагогічних праців-

ників дошкільних навчальних закладів у 

Міжнародних, Всеукраїнських, обласних 

фестивалях, конкурсах 

 

квітень,  

грудень 

 

Сокальська Т.П. 

 

 
статті 

Підготувати матеріали для газети 

"Шепетівський вісник" "Досягнення 

обдарованої молоді у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах 2015/2016 н.р." 

червень Вихівська Г.Б. стаття 

Аналітична стаття в «Шепетівський 

вісник» про хід проведення ЗНО 

вересень Якимчук І.В. стаття 

 

5.2.6. Виставкова діяльність 
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний 
Форми 

узагальнення 

Організаційні заходи для функціонування 

постійно діючої обласної педагогічної 

виставки "Освіта Хмельниччини на 

шляхах реформування" 

 

упродовж 

року 

Петрук Г.Г., 

Громик Т.В. 

 

рекомендації 

Оновлення конкурсних робіт постійно 

діючої обласної виставки (відповідно 

до положення) 

лютий- 

березень 

 

Громик Т.В. 
інформаційно- 

методичний лист 

Облік та систематизація робіт березень- 

квітень 
Петрук Г.Г. 

реєстраційні 

каталоги 

Підсумки результатів участі робіт у 

виставці 
грудень Петрук Г.Г. 

підсумковий  

наказ 
Забезпечення функціонування постійно 

діючої обласної педагогічної виставки 

стаціонарно у віртуальному форматі 

та у форматі виїзної 

 

постійно,  

за запитом 

 

Громик Т.В. 

 

виставка 

Організація участі матеріалів обласної 
педагогічної виставки в обласних 
конференціях, колегіях, семінарах 

 

за запитом 

 

Петрук Г.Г. 
 

виставка 
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5.3. Вивчення роботи методичних кабінетів навчальних закладів з 
актуальних проблем розвитку освітньої галузі, ефективності науково-

методичної роботи навчальних закладів щодо аналізу стану викладання та 
рівня компетентності та виховання учнів 

 

Навчальний 

 заклад 

Тема  Термін 
вивчення 

Відповідальні  

НВК №1 Створення умов для забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти 

та позитивної динаміки розвитку 

ліцею як відкритої сучасної систе-

ми з метою формування особис-

тості ліцеїста інноваційного типу 

мислення, високої європейської та 

національної культури 

Лютий Петрук Г.Г. 

ЗОШ №8 Розвиток творчих здібностей педа-

гогів та учнів шляхом впровадже-

ння нових інноваційних технологій у 

навчально-виховний процес 

Квітень Вихівська Г.Б. 

ЗОШ №3 Шляхи формування і розвитку 

ключових компетенцій учителя та 

учня в сучасних умовах 

Жовтень Колоднюк О.А. 

ЗОШ №4 Педагогічна майстерність учителів 
як умова успішного формування в 

учнів предметних компетенцій 

Листопад  Кузмінська Л.В. 

 

 

Навчальний 

 заклад 

Тема  Термін 
вивчення 

Відповідальні  

СЗОШ №2 

НВК №3 

Стан викладання та рівень 

навчальних досягнень з хімії 

березень Вихівська Г.Б. 

 

ЗОШ №4 

ЗОШ №6  

НВК №1 

Стан викладання та рівень 

навчальних досягнень з 

української мови та 

літератури 

квітень Колоднюк О.А. 

ЗОШ №1 

ЗОШ №3 

ЗОШ №6 

Робота психологічної 

служби 

квітень Колісецька О.Ф. 

ЗОШ №1 

ЗОШ №3 

ЗОШ №6 

ЗОШ №8 

Стан викладання та рівень 

навчальних досягнень з 

предметів художньо-

естетичного циклу 

травень Сокальська Т.П. 

ЗОШ №3  

НВК «ЗОШ-гімназія» 

Стан викладання та рівень 
навчальних досягнень з 

географії 

жовтень Вихівська Г.Б. 

СЗОШ №2 

ЗОШ №8 

 НВК №1  

 Стан викладання та рівень 

навчальних досягнень з 

природознавства 

листопад Вихівська Г.Б. 

ЗОШ №4 

 НВК «ЗОШ-гімназія» 

СШ-інтернат 

Стан викладання та рівень 
навчальних досягнень учнів 

із трудового навчання 

грудень Вихівська Г.Б. 
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5.4. Проведення тренінгів тематичного (цільового) призначення 
 

Види роботи Термін 
виконання 

 
Відповідальний 

Форми 
узагальнення 

Організувати консультування та 

методичну допомогу для: 

  підготовка 

працівників 
- заступників директорів, вихователів-

методистів та педагогів з питань 

дистанційного навчання за системою 

Moodle 

впродовж 

року 

Петрук Г.Г., 

Громик Т.В. 

методичні 

рекомендації 

- заступників директорів, вихователів-

методистів щодо використання хмарних 

сервісів Microsoft та Google  

друга п’ятниця 

кожного 

місяця 

14.00 

      Громик Т.В. підготовка 

працівників 

- заступників директорів, вихователів-

мето-дистів та педагогів міста щодо 

використа-ння мультимедійних дошок у 

навчальному процесі 

перша 

п’ятниця 

кожного 

місяця 

14.00 

 

Громик Т.В. підготовка 

працівників 

- координаторів Міжнародного конкурсу 

«Лелека», всеукраїнського конкурсу  

«Кришталева сова» 

січень, 

листопад 

Кузмінська Л.В. алгоритм роботи 

- координаторів Міжнародного матема- 

тичного конкурсу «Кенгуру» 

вересень Вихівська Г.Б. методичні 

рекомендації 

- вчителів інформатики щодо участі учнів 

у Всеукраїнському конкурсі з математики і 

комп’ютерної вправності «Бобер» 

квітень, 

жовтень 

Громик Т.В. методичні 

рекомендації 

- координаторів Міжнародного 

інтерактивного природничого конкурсу 

“Колосок” 

квітень, 

листопад 

Вихівська Г.Б. методичні 

рекомендації 

Взяти участь у тренінгах: 

- педагогів-організаторів з питань «Попе-

редження насильства в учнівському сере-

довищі» (за проектом, рекомендованим           

МОН України) 

 

лютий 

 

Сокальська Т.П. 

методичні 

рекомендації 

-  методистів з виховної роботи «Родинне 

виховання: інноваційні технології взаємодії 

з батьками» 

березень Сокальська Т.П. методичні 

рекомендації 

- вчителів іноземної мови, які викладають у  

початкових класах  

за окремим 

планом 

Кузмінська Л.В. дидактичні 

матеріали 

- вчителів початкових класів та вчителів 

інформатики з питань викладання курсу 

«Сходинки до інформатики»  

лютий, 

травень, 

жовтень, 

грудень 

Кузмінська Л.В., 

Громик Т.В. 

дидактичні 

матеріали 

- керівників МО вчителів інформатики з 

підвищення рівня володіння темами з 

алгоритмізації та програмування у 

міжкурсовий період 

січень 

вересень 

Громик Т.В. Методичні 

рекомендації 

- методиста початкової школи з питань 

викладання основ здоров’я в 4-ому класі на 

основі розвитку життєвих навичок 

травень Кузмінська Л.В. Методичні 

рекомендації 

- за програмою Всеукраїнського проекту 

"Інтелект України" 

За планом 

ХОІППО 

Кузмінська Л.В.  



40 
 

Провести навчання: 

- для заступників директорів з виховної 

роботи з питань реалізації програми 

протидії торгівлі людьми "Особиста 

гідність. Безпека життя. Громадянська 

позиція" 

 

Січень 

березень 

Сокальська Т.П. Пам’ятки, 

рекомендації 

- педагогів-організаторів за тренінговою 

програмою "З Україною в серці" з 

національно- патріотичного виховання 

 Сокальська Т.П. Пам’ятки, 

рекомендації 

- вчителів початкових класів за 

тренінговою програмою "Методика 

викладання предмета "Основи здоров'я" на 

основі розвитку життєвих навичок" 

Березень 

червень 

листопад 

Кузмінська Л.В. Пам’ятки, 

рекомендації 

- вчителів початкових класів за 

тренінговою програмою "Освіта для 

сталого розвитку" 

березень Вихівська Г.Б., 

Кузмінська Л.В. 

Пам’ятки, 

рекомендації 
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РОЗДІЛ VІ. ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

 

6.1. Вивчення ППД 
 

Види роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Форми 
узагальнення 

 

Узагальнення передового педагогічного досвіду 

 

 

 

Вихователя ДНЗ №3 «Ластівка», вихова-

теля-методиста Ліпчук Надії Іванівни з 

питання «Логіко-математичний розви-

ток дітей старшого дошкільного віку» 

 

за окремим 

планом 

 

Скрипак Н.О. 

 

план вивчення 

 Вихователя ДНЗ № 10 «Михайлик», ви-

хователя-методиста Дудар Марії Тимофі-

ївни з питання «Стратегія використання 

пізнавально-ігрових комплексів у навчанні 

дітей елементам грамоти» 

 

за 

окремим 

планом 

 

Скрипак Н.О. 

 

план вивчення 

 Учителя російської мови і зарубіжної 

літератури, учителя-методиста ЗОШ №1 

Піонтковської Галії Рафіківни з питання 

«Навча льно-мовленнєві тестові завдання 

на уроках російської мови, як засіб форму-

вання універсальних навчальних дій» 

 

 

за 

окремим 

планом 

 

 

Колоднюк О.А. 

 

 

план вивчення 

 Учителя англійської мови, учителя-мето-

диста НВК № 3 Звенигородської Олени 

Леонідівни з питання «Формування та 

розвиток комунікативних компетент-

ностей учнів на уроках іноземної мови 

шляхом використання новітніх інформа-

ційних технологій» 

 

 

за 

окремим 

планом 

 

Колоднюк О.А. 

 

план вивчення 

 Учителя математики, учителя-методиста  

НВК №1 Коновалової Галини Андріївни з 

питання «Розвиток творчих здібностей 

учнів на уроках математики в умовах 

діяльнісного підходу» 

 

за 

окремим 

планом 

 

Петрук Г.Г. 

 

план вивчення 

 Керівника гуртка, керівника гуртка 

ЦДЮТ Балагур Жанни Анатоліївни з 

питання «Життєвий простір гуртка, як 

засіб активізації пошукової діяльності» 

 

за 

окремим 

планом 

 

Сокальська Т.П. 

 

план вивчення 

 

Вивчення передового педагогічного досвіду 

Учителя початкових класів ЗОШ №1, учи-

теля- методиста Мазур Ганни Василівни з 

питання «Цікаві завдання до українського 

читання» 

за окремим 

планом 

Кузмінська Л.В. план вивчення 

Учителя математики ЗОШ №1,учителя-

методиста Молявчик Юлії Йосипівни з 

питання «Розвиток логічного мислення на 

уроках математики» 

за окремим 

планом 

Петрук Г.Г. план вивчення 

Керівника гуртка ЦДЮТ Гуменюк На-

талії Володимирівни з питання «Проект-

ні  технології в роботі керівника гуртка» 

за окремим 

планом 

Сокальська Т.П. план вивчення 
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Учителя історії, етики ЗОШ №3, старшого 
учителя Линник Ольги Петрівни з пита-

ння «Розвиток критичного мислення учнів 

на уроках історії як основа формування 

ключових компетентностей особис-

тості» 

за окремим 
планом 

Кузмінська Л.В план вивчення 

Учителя біології  ЗОШ №4, учителя-мето-

диста Віцюк Валентини Степанівни з 

питання «Проектна та дослідницька 

діяльність як засіб формування ключових 

компетенцій під час вивчення біології» 

за окремим 

планом 

Вихівська Г.Б. план вивчення 
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РОЗДІЛ VІІ. МОНІТОРИНГ ТА ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 
 

7.1. Моніторинг освітньої діяльності 
 

7.1.1 Участь у міжнародних моніторингових дослідженнях 
 

Види роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Очікуваний 
результат 

Міжнародні моніторингові дослідження 

якості освіти 

відповідно 

до плану 

МОН 

України 

 

Якимчук І.В. 
відповідно до 

інструкції 

МОН 

 

7.1.2 Участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях 
 

Види роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Очікуваний 
результат 

Моніторингове дослідження якості 

навчальної літератури для загально-

освітніх навчальних закладів 

за планом 

МОН 

України 

Якимчук І.В., 

Скрипак Н.О. 
узагальнені  

дані 

Моніторингове дослідження стану 

позашкільної освіти та позакласної 

роботи в загальноосвітніх навчаль-

них закладах 

за планом 

МОН 

України 

Якимчук І.В., 

Сокальська Т.П. 
 

узагальнені  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дані 

Моніторингове дослідження стану пре-

вентивної освіти дітей та учнівської 

молоді 

за планом 

МОН 

України 

Якимчук І.В., 

Підопригора Л.М. 

узагальнені  

дані 

Моніторингове дослідження основних 

компетенцій дітей шкільного віку 

квітень- 

травень 

Скрипак Н.О. узагальнені 

 дані 
 

7.1.3 Моніторингові і соціологічні дослідження в регіоні 
 

Види роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Очікуваний 
результат 

Регіональне моніторингове дослідже-

ння якості профільного навчання у 

старшій школі 

 

січень-лютий 

Якимчук І.В. аналітична 

довідка 

Моніторингове дослідження стану на- 

ціонального виховання, творчого роз- 

витку учня і його соціалізації (ІІІ етап) 

лютий- 

грудень 

Якимчук І.В., 

Сокальська Т.П. 

аналітична 

довідка 

Моніторинг викладання предметів ху-

дожньо-естетичного циклу та здійс-

нення естетичного виховання школярів 

(ІІІ етап) 

 

вересень- 

жовтень 

 

Сокальська Т.П. 

 

аналітична 

довідка 

 

7.1 4. Моніторингові дослідження в місті 
 

Види роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Очікуваний 
результат 

Моніторингове дослідження 

учнів з навчальних предметів: 

-математики; 

-української та іноземної мов; 

-географії; 

-фізики; 

-історії України 

 

 

квітень 
жовтень 

 

 

Якимчук І.В., 

методисти 

 

 

аналітична  

довідка 



44 
 

 

7.1.5. Науково-методичний супровід моніторингових і соціологічних 
досліджень 

 

Види роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Очікуваний 
результат 

Підготовка до друку матеріалів до нау-

кової статті "Стан надання освітніх 

послуг  у дошкільних  навчальних закла-

дах  Хмельниччини (за результатами 

соціологічного моніторингового 

дослідження)" 

 

 
квітень 

 

 

Скрипак Н.О. 

 

 
стаття 

Участь у вебінар-консультації  для 

методистів Р/ММК/НМЦ та заступни-

ків директорів ЗНЗ з виховної роботи з 

питань організації і проведення 

соціологічних досліджень у школі 

 

 
квітень 

 

Якимчук І.В. 

 

 
вебінар 

 

 

7.2.  Організаційно-методичний супровід                                                        
зовнішнього незалежного оцінювання 

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Очікуваний 
результат 

Організаційно- методичний супро-

від системи ЗНО -2016 Моніто-

рингу якост іосвіти 

Протягом року Якимчук І.В. Проведення ЗНО  

Аналіз результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання 

серпень- 

вересень 

Якимчук І.В. узагальнені 

аналітично- 

статистичні 

матеріали (альбом) 

 Сприяння організації та прове-

денню ЗНО в місті (співпраця з 

Вінницьким регіональним центром 

оцінювання якості освіти) 

Протягом року Якимчук І.В.. Проведення ЗНО 
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 VІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА ДОСЛІДНА РОБОТА 
 

8.1. Науково-дослідна проблема методичного кабінету  
 

«Створення оптимальних умов для реалізації ефективної системи  

методичної роботи, спрямованої на підвищення рівня творчої діяльності 

педагогічних працівників з метою забезпечення індивідуалізації  

та соціалізації навчально – виховного процесу в умовах інформаційного 

середовища» 

І –й етап. Діагностичний  

 

Зміст діяльності: аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих 

аспектів науково–методичної роботи. Діагностика, теоретичне обґрунтування науково– 

методичної проблеми. 

Основні завдання: психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально-технічне 

забезпечення умов переходу до реалізації нової науково– методичної проблеми. 

Мета: вироблення єдиних уявлень про перспективи роботи над науково – методичною темою 

ММК як формою освіти й самоосвіти методистів. 

Прогнозовані результати: 

• визначення теми, її актуальності; 

• обговорення форм роботи над поставленими питаннями; 

• сприйняття кожним методистом необхідності роботи в цьому напрямку. 

Шляхи реалізації: 

 дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього 
колективу, так і кожного методиста: 

 аналіз роботи ММК за календарний рік; 

 анкетування, діагностування методистів з метою виявлення рівня їхньої професійної 
кваліфікації, наявності утруднень, готовності до роботи над науково–методичною 

проблемою; 

 відбір ефективних методик із розвитку комунікативних здібностей; 

 використання в освітній практиці мультимедійного забезпечення, власних навчальних 

електронних матеріалів та інформації з мережі Інтернет; 

2. Виявлення науково – методичної проблеми ММК, обґрунтування її актуальності: 

 опрацювання творчою групою 2-3-х орієнтовних проблем ( мета, форми, методи реалізації); 

 підготовка аналітичного матеріалу для обговорення ММК; 

 ознайомлення всіх методистів із пропонованими варіантами, остаточний вибір проблеми; 

 обговорення й затвердження науково-методичною радою запропонованої науково – 
методичної проблеми; 

 створення ініціативної творчої групи з метою побудови моделі нової технології, планування 

системи заходів, спрямованих на вирішення поставлених завдань; 

 складання плану роботи над науково–методичною проблемою, розподіл обов’язків між 

методистами, забезпечення послідовності окреслених заходів, їхня взаємодія з іншими 

елементами методичного процесу. 

Управлінська діяльність 

1. Оперативна нарада « Особливості роботи ММК над науково–методичною проблемою в 

поточному році». 

2. Методична нарада «Мета, зміст та основні напрями науково – методичної роботи з реалізації 

науково – методичної проблеми». 
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ІІ – й етап. Конструктивно – моделюючий 

 

Зміст діяльності: наукове обґрунтування нової науково– методичної проблеми ММК, визначення 

основних методичних стратегій її реалізації. 

Основні завдання: мотивація, стимулювання, науково – методична підготовка та прогнозування 
процесу реалізації проблеми ММК. 

Мета: сприяння переорієнтації методичної  свідомості в поглядах на ключові питання проблеми, 

що реалізують; розроблення тактики та стратегії реалізації проблеми; аналіз рівня 

зануреності в проблему. 

Прогнозовані результати: 

• здійснення аналізу досягнутих раніше результатів з проблеми; 

• визначення можливостей роботи з цього питання в межах кожного методичного об’єднання; 

• аналіз банку педагогічних технологій, використаних і можливих для застосування в процесі 

реалізації проблеми; 

• визначення рівня роботи з реалізації проблеми. 

Шляхи реалізації: 

 спрямування всіх напрямів методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагогів у 
контексті реалізації проблемної теми; 

 організація, проведення та забезпечення участі в конкурсах різних рівнів, виставках, науково 

– практичних конференціях для учнів, вчителів, методистів, які беруть участь у роботі над 

проблемою; 

 створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми у навчально – виховний 

процес; 

 організація дієвої самостійної роботи методистів із визначеної проблеми; 

 підготовка й публікація публіцистичних і науково – методичних статей щодо роз’яснення 
основних завдань, ідей роботи над проблемою; 

 діагностика стану й ефективності; 

 організація науково – практичної роботи методистів; 

 науково – теоретичне обґрунтування концепції пошукової активності; 

 психологічне обґрунтування науково – методичної проблеми; 

 анкетування; 

 модернізація форм організації методичного процесу; 

 удосконалення роботи шкільних і міських методичних об’єднань; 

 накопичення й систематизація новітніх форм і методів; 

 вироблення на засіданнях методичних об’єднань рекомендацій з реалізації проблеми; 

 обговорення діагностичних матеріалів, аналіз досягнутих раніше результатів з проблеми; 

 розміщення на сайті системи роботи над науково – методичною проблемою; 

 вивчення досвіду методистів інших ММК, які працюють над аналогічною проблемою; 

 організація психолого - педагогічного семінару з проблемної теми; 

 проведення інструктивно - методичних нарад, лекцій для вчителів, дискусій, диспутів із 

визначеної проблеми; 

 удосконалення, належне спрямування всіх форм методичної роботи, активізація діяльності 

методичних об’єднань; 

 розробка творчими методичними групами основних положень, рекомендацій, методів, 
заходів, технологій, найбільш ефективних у роботі ММК, кожного методиста; 

 узагальнення й упровадження в практику роботи вчителів перспективного педагогічного 

досвіду з даної проблеми; 

 організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом у галузі ІКТ; 
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ІІІ-й етап. Апробаційно – впроваджувальний 

 

Зміст діяльності: розроблення й апробація системи діяльності ММК та методистів у процесі 

реалізації науково – методичної проблеми. Практичне дослідження проблеми. 

Основні завдання: спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі методичного 
колективу, корекція діяльності методистів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою. 

Мета: визначення ступеня аксіологічного мислення членів ММК; визначення ступеня готовності 

методистів до роботи над проблемою; вивчення досвіду роботи методистів і виявлення 

труднощів з подальшою їх корекцією. 

Прогнозовані результати: 

 розробка планів роботи методичної ради щодо відбирання матеріалу для вирішення 

поставленого питання; 

 подолання в роботі методистів утруднень, що виникають у процесі реалізації науково – 
методичної проблеми ММК. 

Шляхи реалізації 

Створення умов для вирішення поставлених завдань: 

 оформлення довідково – інформаційного методичного куточка з визначеної науково – 

методичної проблеми; 

 удосконалення системи роботи методистів у контексті роботи над науково – методичною 
проблемою; 

 вивчення досвіду роботи методистів, які працюють над аналогічними проблемами; 

 проведення інструктивно – методичних нарад; 

 удосконалення належного спрямування всіх форм внутрішкільної методичної роботи, 

активізація роботи методичних об’єднань; 

 організація наставництва, консультацій для молодих методистів; 

 організація дієвої самоосвітньої роботи методистів із визначеної науково – методичної 

проблеми; 

 аналіз напрацьованого практичного досвіду; 

 система моніторингових досліджень рівня інноваційної культури методистів – дослідників; 

 створення умов і забезпечення ефективної роботи методичних об’єднань, школи передового 
перспективного досвіду; 

 створення банку інформації щодо впровадження проблеми в  ММК; 

 творчі звіти методистів за результатами роботи над науково – методичною проблемою. 

Управлінська діяльність 

1. Реалізація моделі управлінської системи в межах науково – методичної проблеми ММК. 

2. Виявлення нових педагогічних ідей, цікавих методичних знахідок у досвіді творчо працюючих 

методистів  з метою поширення досвіду. 

3. Моніторинг професійної компетентності методиста. 

Методична робота з педагогічними кадрами та методичними об’єднаннями. 

1. Вивчення досвіду роботи творчих груп учителів. 

2. Робота в методичних об’єднаннях над адаптацією матеріалу програм до новітніх технологій і 

методик. 

3. Науково-методична конференція «Успіхи роботи ММК з реалізації методичної проблеми». 

4.  Науково – методичний практикум. 

5. Підготовка й публікація серії публіцистичних та науково – методичних матеріалів щодо 

основних завдань, ідей та реалізації завдань роботи над єдиною науково – методичною темою. 
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IV-й етап. Узагальнюючий, підсумковий 

 

Зміст діяльності: аналіз результатів та узагальнення досвіду роботи ММК над науково– 

методичною проблемою. Підготовка матеріалів для публікації. Оцінка рівня самореалізації 

методистів. 

Основні завдання: оброблення даних моніторингових досліджень, отриманих у результаті роботи 
над науково – методичною проблемою на заключному її етапі. Узагальнення найбільш вдалого 

досвіду роботи методистів, моральне та матеріальне їх стимулювання, які одержали високі 

результати в ході реалізації проблеми, висвітлення результатів досвіду в засобах масової 

інформації. 

Мета: аналіз рівня занурення в проблему; моніторинг рівня її реалізації. 

Прогнозовані результати: вироблення рекомендацій, визначення напрямів роботи й перспектив 

подальшої діяльності. 

Шляхи реалізації 

Основними шляхами реалізації проблеми визначено: 

 узагальнення та аналіз роботи над проблемною темою, вироблення практичних 

рекомендацій; 

 проведення творчих звітів проблемних творчих груп за наслідками роботи над науково – 

методичною проблемою; 

 оформлення результатів дослідження у вигляді методичних рекомендацій; 

 проведення підсумкової методичної конференції та педагогічної виставки за підсумками 
роботи над науково – методичною проблемою ММК; 

 підбиття підсумків роботи, формування нових традицій ММК; 

 підготовка та проведення ярмарку педагогічних ідей, панорами методичних знахідок; 

 удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи; 

 сприятливий психологічний клімат у колективі; 

 рекомендації з удосконалення освітнього процесу в рамках тієї чи іншої проблемної галузі. 

Управлінська діяльність 

1. Визначення орієнтирів подальшої науково – методичної роботи з реалізації концепції розвитку 

ММК. 

2. Удосконалення організації структури управління в умовах реалізації проблеми ММК 

3. Стимулювання, розвиток і підтримка творчої активності, інноваційної діяльності методистів. 

4. Підсумки роботи над проблемною темою на рівні практичного втілення. 

5. Підсумкове засідання методичної ради «Досвід і проблеми реалізації науково –методичної 

проблеми ММК». 

6. Узагальнення позитивного досвіду ММК. 

7. Проведення моніторингу результативності реалізації науково – методичної проблеми ММК. 

8. Узагальнення досвіду методистів з питань реалізації науково – методичної проблеми. 

9. Визначення й узагальнення позитивного досвіду роботи над проблемою. 

10. Визначення шляхів подальшої роботи ММК. 

11. Ефективне функціонування методичного інформаційно – освітнього середовища. 

12. Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу методистів. 

Очікувані результати 

1. Удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи. 

2. Використання набутого досвіду на практиці. 

3. Виявлення, узагальнення, поширення досвіду. 

4. Залучення методистів до інноваційної діяльності. 

5. Упровадження й використання досягнень психолого – педагогічної науки. 

6. Поширення передового педагогічного досвіду, створеного у колективі. 
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7.  Створення оптимальних умов для реалізації ефективної системи методичної роботи. 

8. Стимулювання творчості й ініціативи ММК з метою забезпечення індивідуалізації та 

спеціалізації освітнього процесу. 

9. Створення визначених інформаційних і телекомунікаційних систем для розвитку інформаційної 

культури. 

10.Створення програмно–інформаційного простору, який забезпечить активну інтеграцію 
інформаційних технологій в освітній процес. 

 

 

8.2.  Координація діяльності експериментальних 
навчальних закладів 

 

8.2.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною 
діяльністю 

 

Види роботи Термін 
виконання 

 
Відповідальний 

Очікуваний 
результат 

Взяти участь у консультпунктах при 

ХОІППО з питань проведення дослідно-

експериментальної роботи: 

   

- нормативно-правовий аспект організа-

ції та проведення дослідно-експеримен-

тальної роботи в закладах освіти міста 

впродовж 

року 

Петрук Г.Г. Готовність до 

роботи в умовах 

експерименту 

- порядок надання навчальному закладу 

статусу експериментального регіональ-

ного (обласного), всеукраїнського  рівня 

впродовж 

року 

 

Петрук Г.Г. 

Готовність до 

роботи в умовах 

експерименту 

- особливості управління експеримен-

тальним навчальним закладом 

впродовж 

року 

 

Петрук Г.Г. 

Готовність до 

роботи в умовах 

експерименту 

- вимоги до змісту і структури заявки 

та програми проведення дослідно-експе-

риментальної роботи 

впродовж 

року 

 

Петрук Г.Г. 

готовність до 

роботи в умовах 

експерименту 

- порядок проведення експертизи мате-

ріалів на проведення експерименту 

регіонального та всеукраїнського рівня 

впродовж 

року 

Петрук Г.Г. готовність до 

роботи в умовах 

експерименту 

- науково-методичне моделювання 

впровадження інновацій у навчально- 

виховний процес 

впродовж 

року 

Петрук Г.Г. готовність до 

роботи в умовах 

експерименту 

Взяти участь в обласному: 

-семінарі керівників   експериментальних 

навчальних закладів «Управління 

експериментальною діяльністю ЗНЗ» 

 

квітень 

 

Петрук Г.Г. 

 

підвищення 

фахової 

майстерності 

- вебінар відповідальних за координацію 

дослідно-експериментальної роботи 

«Організаційно-методичні засади діяль-

ності творчих груп з упровадження до-

сягнень психолого-педагогічної науки» 

лютий Громик Т.В. підвищення 

фахової 

майстерності 

- вебінар  відповідальних за координацію 

дослідно-експериментальної роботи 

«Стан та перспективи здійснення дос-

лідно-експериментальної роботи в 

області» 

жовтень Скрипак Н.О., 

Вихівська Г.Б 

інформування 

про організацію 

дослідно- експе-

риментальної 

роботи в регіоні 
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- семінар з відповідальними за коорди-

націю дослідно-експериментальної робо-

ти «Організація дослідно-експеримента-

льної роботи як модель взаємозв’язку 

наукових досліджень і освітніх практик» 

червень Скрипак Н.О., 

Вихівська Г.Б. 

підвищення 

фахової 

майстерності 

- семінар керівників експериментальних 

навчальних закладів «Професійна підго-

товка педагога до інноваційної 

діяльності» 

листопад Петрук Г.Г., 

методисти 

підвищення 

фахової 

майстерності 

Сформувати тематичні списки 

літератури та інтернет-ресурсів: 

   

Управління експериментальним 
навчальним закладом 

березень Вихівська Г.Б. Тематичні 

списки 

Готовність вчителя до інноваційної 

діяльності 

вересень Скрипак Н.О. тематичні  

списки 

Створення інформаційного банку 

управлінських інновацій  

навчальних закладів міста 

травень Колоднюк О.А. банк даних 

 

8.2.2. Формування інноваційного освітнього простору, розробка та 
впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація 

інноваційної діяльності 
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Очікуваний 
результат 

Продовжити науково-методичний та 

організаційний супровід діяльності 
експериментальних закладів міста 

впродовж 

року 

наукові керівники, 

консультанти, 
координатори 

дослідно-експери- 

ментальної роботи 

науково-мето-

дичне забезпе-

чення дослідно- 

експеримента 

льної роботи 

Забезпечити науково-методичне співро-

бітництво з лабораторією педагогічних 
інновацій Інституту педагогіки НАПН 

України за темою «Експериментальна 

перевірка ефективності теоретико-

методичного забезпечення і технології 

комплексного оцінювання інноваційного 

розвитку ЗНЗ» 

за окремим 

планом 

Петрук Г.Г., 

методисти 

залучення 

педпрацівників 

міста до 

дослідно- 

експеримента 

льної роботи  

за темою 

Взяти участь у випуску науково-методич-

ного журналу «Педагогічний вісник» з 
теми «Інноваційний освітній простір 

області» 

лютий Петрук Г.Г. Матеріали до 

журналу 

Р о з м і щ е н н я матеріалів на сайті 

міськуо з дослідно-експериментальної та 

інноваційної роботи навчальних закладів 

впродовж 

року 

Громик Т.В., 

Колоднюк О.А. 

функціонування 

інформаційного 

ресурсу 

Участь педпрацівників міста у Міжна-

родному фестивалі педагогічних 

інновацій 

за окремим 

планом 

Петрук Г.Г., 

методисти 

поширення 

досвіду 

інноваційної 

діяльності 
Оновлення банку даних стану вивчення, 

поширення та впровадження ППД 

вересень- 

жовтень 

Петрук Г.Г., 

методисти 

 

Забезпечити поширення передового 

педагогічного досвіду: 

  Методичні 

посібники 
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Ліпчук Надія Іванівна 

Логіко-методичний розвиток дітей 

старшого дошкільного віку 

 

Протягом 

року 

Скрипак Н.О. Методичні 

посібники 

Островська Тетяна Олександрівна 

Ігри для малят 

Протягом 

року 

Скрипак Н.О. Методичні 

посібники 

Дячук Антоніна Миколаївна 

Від народознавства до свідомого 

патріотизму 

Протягом 

року 

Скрипак Н.О. Методичні 

посібники 

Дудар Марія Тимофіївна 

Стратегія використання пізнавально-іг-

рових комплексів у навчанні дітей (весе-

лих дошкільнят) елементам грамоти 

Протягом 
року 

Скрипак Н.О. Методичні 

посібники 

 

8.2.3. Координація дослідно-експериментальної роботи 

8.2.3.1. Всеукраїнського рівня 
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Очікуваний 
результат 

Індивідуальне консультування  з 
проблеми «Впровадження  ІКТ в 
навчально-виховний процес ДНЗ» 
(ДНЗ № 1, 3) 
 

впродовж 
року 

Скрипак Н.О. науковий супровід 
експерименту, 

підвищення фахової 
майстерності 

педагогічних та 
керівних кадрів 

Індивідуальне консультування  з 
проблеми «Впровадження 
проекту «Інтелект України» в 
навчально-виховний процес 
початкової школи ЗНЗ» (НВК 
«ЗОШ-гімназія») 

впродовж 
року 

Кузмінська Л.В. науковий супровід 
експерименту, 

підвищення фахової 
майстерності 

педагогічних та 
керівних кадрів 

 
 

8.2.3.2. Регіонального рівня 

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Очікуваний 
результат 

Взяти участь у:  
 

 
- семінарі «Науково-методичні підходи 

до розробки програмно-методичного 

інструментарію для забезпечення уроків з 

використанням мультимедійного комп-

лексу» (Волочиський навчально- виховний 

комплекс у складі середньої загально-

освітньої школи I ступеня та гімназії) 

квітень Громик Т.В. підвищення 
фахової 

майстерності   

-  постійно діючому семінарі з теми 

“Розробка теоретико-технологічного 

забезпечення впровадження авторської 

моделі Школи повного дня” (Навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, гімназія» № 5  

м. Славути) 

за окремим 
планом 

 Петрук Г.Г.   підвищення 
фахової 

майстерності   
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8.2.4. Апробація підручників та навчальних посібників, авторських 
програм, електронних і технічних засобів навчання тощо 

 

Види роботи Термін 
виконання 

 
Відповідальний 

Очікуваний 
результат 

Взяти участь у: 

- вебінарі  відповідальних за проведення 

апробації навчальної літератури з пита-

ння «Проблеми сучасного підручника: 

дидактико-методичний аспект»; 

 

січень 

 

Петрук Г.Г., 

Вихівська Г.Б., 

Сокальська Т.П., 

Кузмінська Л.В. 

 

 

готовність до 

проведення 

апробації 

- вебінарі відповідальних за проведення 

апробації навчальної літератури з пита-

ння аналізу навчального та науково- ме-

тодичного апарату підручників для  

1 класу 

квітень Кузмінська Л.В. 

 

готовність до 

проведення 

апробації 

- зборі інформації та проведенні аналізу 

узагальнених результатів апробації під-

ручників 1 класу для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

травень Кузмінська Л.В. 

 

звіт 

 

8.2.5. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна 
діяльність 

 

Види роботи Термін 
виконання 

 
Відповідальний 

Очікуваний 
результат 

Розробити методичні рекомендації щодо 

формування готовності вчителів до 

впровадження педагогічних інновацій 

жовтень Петрук Г.Г. 

Скрипак Н.О. 

Сокальська Т.П. 

Кузмінська Л.В. 

методичні 

рекомендації 

Науково-методичне моделювання впро-

вадження інновацій у навчально- вихов-

ний процес (індивідуальне консульту-

вання) 

впродовж 

року 

Петрук Г.Г. 

Скрипак Н.О. 

Сокальська Т.П. 

Кузмінська Л.В. 

готовність до 

впровадження 

інновацій 

Взяти участь в обласних навчаннях в 

рамках проекту «Освіта для сталого 

розвитку в дії»: 

   

- вчителів 1-2 класів та класних 

керівників 

 

березень 

 

Кузмінська Л.В. 

формування у 

педагогів теоре-

тико- методоло-

гічних знань, 

вмінь і навичок 

- вчителів основної школи щодо прове-

дення уроків для сталого розвитку 

травень- 

червень 

Вихівська Г.Б. формування у 

педагогів теоре-

тико- методоло-

гічних знань, 

вмінь і навичок 

- вебінарі для навчальних закладів – учас-

ників проекту «Освіта для сталого 

розвитку в дії» 

травень Громик Т.В. підвищення 

фахової 

майстерності 

- вебінарі для координаторів проекту 

«Партнерство у навчанні» 

квітень Громик Т.В. підвищення 

фахової 

майстерності 
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- семінарі координаторів проекту 

«Цифрові технології» 

жовтень Громик Т.В. підвищення 

фахової 

майстерності 

- навчанні педколективів-учасників 

проекту «Відкритий світ» 

за окремим 

планом 

Громик Т.В. формування у 

педагогів теоре-

тико- методоло-

гічних знань, 

вмінь і навичок 

- «круглому столі» керівників навчальних 
закладів – учасників проекту «Посилення 

спроможності педагогів у забезпеченні 

дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії 

стигмі і дискримінації» 

квітень Колісецька О.Ф. обмін досвідом, 

підвищення 

фахової 

майстерності 

 

8.2.6. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази 
даних інновацій 

 

Види роботи Термін 
виконання 

 
Відповідальний 

Очікуваний 
результат 

Формування баз даних дослідно-експери-

ментальної  та інноваційної роботи в 

2015-2016 н.р. в місті: 

- освітні інновації 

вересень Петрук Г.Г. база даних 

Формування баз даних дослідно-експери-

ментальної  та інноваційної роботи у 

2015-2016 н.р. в місті: 

- експериментальні навчальні заклади; 

- авторські програми; 

- авторські посібники; 

- авторські підручники; 

- проекти; 

- освітні інновації 

вересень Петрук Г.Г. 

Вихівська Г.Б. 

Сокальська Т.П. 

Кузмінська Л.В. 

база даних 

Отримання консультацій педагогами міс-

та від регіональних розробників автор-

ських програм, підручників (за потребою) 

протягом 

року 

 Петрук Г.Г., 

методисти 

готовність педа-

гогів  до роботи за 

підручниками, 

програмами 

 

8.2.7. Аналіз якості роботи навчальних закладів щодо впровадження 
інновацій 

 

Види роботи Термін 
виконання 

 
Відповідальний 

Форми 
узагальнення 

Аналіз проведення дослідно-експеримен-

тальних  робіт у навчальних закладах   

Вересень Скрипак Н.О. довідка 

Подати для експертної оцінки план роботи 

М М К  в частині «Інноваційна та дослід-

но-експериментальна діяльність» 

грудень Петрук Г.Г. 

 

експертний 

висновок 

Надати адресну методичну допомогу на-

вчальним закладам міста  з питання 

організаційно-методичного супроводу 

інноваційної діяльності  

 

березень 

квітень 

Скрипак Н.О. 

 

 

 

довідка 
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РОЗДІЛ ІХ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ  
І ОБДАРУВАНЬ УЧНІВ ТА РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

ОСВІТЯН 
 

9.1.  
 
 

Види роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Форми 
узагальнення 

Участь у вебінарі «Створення освіт-

нього середовища для розвитку 

обдарованих дітей» 

 
вересень 

 

Вихівська Г.Б. 
 

рекомендації 

Участь у серії вебінарів з розбору задач 

Інтернет-олімпіади з програмування 

вересень- 

грудень 

Громик Т.В. рекомендації 

Формування каталогу робіт-перемож-

ців обласної педагогічної виставки з 

питань супроводу роботи з обдаро-

ваною дитиною 

 
квітень 

 

Вихівська Г.Б. 

каталог  

матеріалів 

Групові консультації та методичні 

рекомендації з питань підготовки та 

проведення шкільних, міських та 

обласних етапів учнівської олімпіади з 

історії та правознавства 

 

вересень- 

грудень 

 

Кузмінська Л.В. 

 

 
рекомендації 

Координація та забезпечення участі 

учнів у Всеукраїнській Інтернет-

олімпіаді з інформаційних технологій 

червень- 

грудень 

Громик Т.В.  
участь учнів 

Координація та забезпечення участі 

учнів у Вінницькій всеукраїнській 

Інтернет- олімпіаді з інформатики 

серпень- 

грудень 

Громик Т.В. участь учнів 

 

9.2. Організаційно-методична робота щодо розвитку здібностей 

 та обдарувань учнів 
 

 

Види роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Форми 
узагальнення 

Продовжити роботу з методичної 

підтримки факультативу з програмування 

вересень- 

травень 

Громик Т.В. рекомендації 

Підготовка супроводжуючої документації 

учасників XVIІ обласної  Інтернет- олімпі-

ади з програмування 

вересень- 

грудень 

Громик Т.В. довідка, проект 

наказу 

Продовжити роботу дистанційної школи 

навчання з фізики 

січень- 

березень 

Петрук Г.Г. рекомендації 

Інструктивно-методичні наради 

заступників  директорів з науково-

методичної роботи 

   

Про організацію та проведення І етапу 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт 

Грудень Вихівська Г.Б. Методичні 

рекомендації 

Про підготовку учнів НТУ Шепетівської 

міської філії Хмельницького терито-

ріального відділення МАНУ до участі в                   

П етапі конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

України в 2016-2017 н.р. 

Січень Вихівська Г.Б. Методичні 

рекомендації 
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Про підсумки діяльності НТУ Шепетівської 
міської філії Хмельницького терито-

ріального відділення МАНУ у 2016-2017 н.р. 

Травень Вихівська Г.Б. Методичні 
рекомендації 

Організувати роботу  міжшкільних очних  

та дистанційних факультативів для 

обдарованих дітей 

Протягом 

року 

Вихівська Г.Б. Методичні 

рекомендації 

Започаткувати роботу з розробки та 
впровадження індивідуальних освітніх 

маршрутів обдарованих учнів 

Вересень Вихівська Г.Б. Методичні 
рекомендації 

 

 

9.3. Координація проведення ІІ етапу та організація проведення ІІІ етапу  
й участі в IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

 

 

Види роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Форми 
узагальнення 

Організаційний супровід проведення І ета-

пу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

вересень- 

грудень 

Петрук Г.Г. проект наказу 

Участь у вебінарі: "Організаційний супро-

від Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2016/2017 навчальному році" 

 
жовтень 

Петрук Г.Г.  
рекомендації 

Інструктивно-методичний лист щодо 

особливостей проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2016/2017 н.р. 

 
жовтень 

Петрук Г.Г.  
лист 

Організація проведення ІІ етапу Всеукра-

їнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів 

за окремим 

графіком 

Петрук Г.Г. проект наказу 

департаменту 

Підготовка завдань І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

жовтень- 

грудень 

Петрук Г.Г., 

методисти 

завдання 

Організація участі команди області в ІІІ і 

IV етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 

березень- 

квітень 

 
Петрук Г.Г. 

 
проекти наказів 

 

 

9.4. Організація проведення обласних турнірів і конкурсів  

та участі міста у всеукраїнських конкурсах 
 
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний 
Форми 

узагальнення 

Сприяння участі учнів області в турнірі 

юних інформатиків 

вересень- 

листопад 

Громик Т.В. участь команди 

області у ТЮІ 

Всеукраїнський інтернет-конкурс "Учи-

тель року-2016" за версією журналу 

"Колосок" 

січень- 

лютий 

Вихівська Г.Б. участь вчителів 

Проведення Всеукраїнського конкурсу ди-

тячого читання "Книгоманія - 2016"(спіль-

но з Хмельницькою обласною дитячою 

бібліотекою ім.Т.Г. Шевченка) 

 
січень- 

квітень 

 

Скрипак Н.О. 

 

довідка 

Організаційний супровід участі команд об-

ласті у Всеукраїнських учнівських турнірах 

вересень- 

березень 

Вихівська Г.Б. проекти наказів 

Обласний конкурс для учнів загальноос-

вітніх навчальних закладів та батьків 

"Знавці олімпійського спорту" 

серпень- 

вересень 

Семениши н В.Ф. визначення 

переможців 
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Всеукраїнський конкурс "Інноваційний урок 
фізичної культури та урок фізичної 

культури з елементами футболу" 

березень- 

листопад 

Семенишин В.Ф. наказ про 

підсумки 

конкурсу 

Проведення обласної спартакіади 
допризовної молоді "Юні козаки Поділля" 

квітень Семенишин В.Ф. визначення 

переможців 

Обласний етап Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри 

"Сокіл" ("Джура") 

 
червень 

Семенишин В.Ф., 

Сокальська Т.П. 

визначення 

переможців 

Організувати проведення ІІІ етапу, забез-
печити участь у IV етапі Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості, присвя-

ченого Шевченківським дням, у номінаціях 

"Література" та "Історія України та 

державотворення" 

 

 

лютий 

 

Сокальська Т.П., 

Колоднюк О.А., 

Кузмінська Л.В. 

 

 
визначення 

переможців 

Підготувати завдання II та III етапів 

Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика 

листопад- 

грудень 

Колоднюк О.А. завдання 

Організація і проведення в області Міжна-

родного природничого інтерактивного 

конкурсу "Колосок" 

квітень 

листопад 

Вихівська Г.Б. участь школярів 

області в 

конкурсі 

Організувати проведення ІІІ етапу та 

забезпечити участь у IV етапі Міжнарод-

ного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка 

 

січень- 

лютий 

Колоднюк О.А.  

визначення 

переможців 

Організувати проведення ІІІ етапу та взя-

ти участь у IV етапі Всеукраїнських тур-

нірів "Юний журналіст", "Юний історик", 

"Юний правознавець" 

згідно з гра- 
фіком, зат– 
вердженого 

наказом МОН 
України 

Кузмінська Л.В.  
 

визначення 

переможців 

Забезпечити участь у Всеукраїнському 

конкурсі з українознавства "Патріот" 

серпень Колоднюк О.А. визначення 

переможців 

Організувати участь у Всеукраїнському 

конкурсі фахової майстерності для вчите-

лів- україністів "Соняшник- учитель"-2016 

 
вересень- 

жовтень 

Колоднюк О.А.  
визначення 

переможців 

Всеукраїнський конкурс фахової майстер-
ності для вчителів-україністів "Соняшник 

– учень – 2016» 

вересень- 

березень 

Колоднюк О.А. визначення 

переможців 

Обласна заочна олімпіада із зарубіжної 

літератури 

жовтень- 

грудень 

Колоднюк О.А. визначення 

переможців 

Обласний фестиваль-конкурс  "Молодь 

обирає здоров’я" 

травень Сокальська Т.П. визначення 

переможців 

Обласний етап Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика 

 

грудень 
Колоднюк О.А. визначення 

переможців 
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9.5. Аналіз результативності роботи з обдарованими дітьми  

(учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо) 
 

Види роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Форми 
узагальнення 

Підготувати проект наказу про підсумки 

ХVІ обласної учнівської Інтернет- олімпі-

ади з програмування 

 
грудень 

Громик Т.В. 
 

проект наказу 

Підготувати проект наказу про підсумки 

обласної Інтернет-олімпіади з матема-

тики. Аналітична довідка за підсумками 

участі в обласній Інтернет-олімпіаді з 

математики 

 

грудень 

Петрук Г.Г. 
 

проект наказу, 

довідка 

Підготувати довідку про результатив-

ність участі команд області у Всеукраїн-

ських учнівських турнірах у 2015-2016 н.р. 

 
червень 

 

Вихівська Г.Б. 
 

довідка 

Довідка про підсумки проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 
квітень Петрук Г.Г. проект наказу 

Вебінар "Про підсумки участі учнівських 

команд районів у ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад" 

 
квітень 

Петрук Г.Г. 
 

рекомендації 

Підготовка інформаційно-аналітичного 

довідника "Аналіз результатів Всеукраїн-

ських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів" 

 

червень 

Петрук Г.Г. 
 

довідник 
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РОЗДІЛ Х. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПО РОБОТІ З ДІТЬМИ З  
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 

10.1. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти  
та діяльність інтернатних закладів 

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний 
Форми 

узагальнення 

Проведення аналізу контингенту дітей з 

порушеннями у психофізичному розвитку, 

які здобувають освіту в інклюзивних 

класах загальноосвітніх шкіл 

 
січень 

червень 

Колісецька О.Ф. 
 

статистичний  

звіт 

Участь у обласному семінарі вихователів 

спецшкіл-інтернатів, вчителів інклюзив-

ного, індивідуального навчання "Особли-

вості та методи навчання дітей з 

аутизмом" 

 

жовтень 

Колісецька О.Ф. 
 

методичні 

рекомендації 

Проведення адресних семінарів: 

Особливості організації та забезпечення 

умов гармонійного розвитку школяра 

шляхом урахування психофізіологічних 

особливостей, вікових новоутворень на 

різних вікових етапах розвитку 

особистості 

 

Лютий 
 

Колісецька О.Ф. 

 

методичні 

рекомендації 

-   Роль мотивації в процесі навчання. Шляхи 

формування внутрішньої мотивації 

школяра 

 

Квітень 
Колісецька О.Ф. 

методичні 

рекомендації 

-  Педагогічні аспекти навчання педагогіч-

но-занедбаних дітей 

Жовтень 
Колісецька О.Ф. 

методичні 

рекомендації 

-   Психологічні аспекти роботи з дітьми зі 

спектром аутизму 

грудень 
Колісецька О.Ф. 

методичні 

рекомендації 

 

10.2. Організаційно-методичний супровід діяльності  

міської психолого-медико-педагогічної консультації 
 

Види роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Форми 
узагальнення 

Оновлення банків даних дітей з поруше-

ннями психофізичного розвитку від 

народження до 18 років 

 

січень,  

червень 

 

Колісецька О.Ф. 
 

банки даних 

Участь у семінарі завідувачів районних, 

міських психолого-медико-педагогічних 

консультацій "Рання психодіагностика, 

корекція та реабілітація дітей з особи-

вими освітніми потребами" 

(м. Хмельницький) 

 

 

жовтень 

 

 

Колісецька О.Ф. 

 

 
інформаційні 

матеріали 
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Участь у постійно діючому семінарі для 

завідувачів районних, міських психолого-

медико-педагогічних консультацій "Нада-

ння консультативних, просвітницько- 

методичних послуг психолого-медико- 

педагогічними консультаціями педаго-

гічним працівникам та всім зацікавленим 

особам в умовах сучасного громадян-

ського суспільства" 

 

 

 
 

квітень,  

грудень 

 

 

 

 

Колісецька О.Ф. 

 

 

 
 

інформаційні 

матеріали 

Участь у тренінзі консультантів район-

них, міських психолого-медико-педагогіч-

них консультацій з питань психолого- 

педагогічного вивчення дітей з особливи-

ми освітніми потребами 

 

 
листопад 

 

 

Колісецька О.Ф. 

 

 
рекомендації 
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РОЗДІЛ ХІ. УЧАСТЬ В ОБЛАСНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ  
ТА МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ, ЗАХОДАХ 

 
11.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами,  

навчальними закладами, освітніми установами 

та громадськими організаціями 
 

 
З ким здійснюється співпраця 

Термін 
виконання 

 
Відповідальний 

Очікуваний 
результат 
співпраці 

Співпраця з Інститутом проблем вихо-
вання НАПН України (угода від 10.11.- 

2014р. до 2020р.) Мельником О.В., зас-

тупником ректора з наукової роботи, 

кандидатом педагогічних наук, 

старшим науковим співробітником 

Упродовж 
року 

МНВК  

Українським науково-методичним цен-
тром практичної психології і соціаль-

ної роботи за методикою профорієн-

таційного тестового пакету 

«Магеланов Університет» 

Упродовж 
року 

МНВК  

Угода між Корпусом миру США в 
Україні та Українським навчальним 

закладом про співпрацю в рамках 

Проекту «Навчання англійської мови» 

Упродовж 
року 

НВК №1  

Співпраця з Хмельницьким регіональ-

ним фондом «Зміцнення громад» 

Упродовж 

року 

 формування соціо-

культурної та мов-

леннєвої компе-

тенції вчителів, 

обмін досвідом 

Співпраця з громадською організацією 

Р.Мацоли «Інститут солідарності 

громад» 

Упродовж 

року 
 формування соціо-

культурної та мов-

леннєвої компе-

тенції вчителів, 

обмін досвідом 

Співпраця з громадською організацією 

Шепетівської спілки поляків 

Упродовж 

року 
 формування соціо-

культурної та мов-

леннєвої компе-

тенції вчителів, 

обмін досвідом 
Співпраця з психологом, бізнес-трене-
ром , президентом громадської асоці-

ації «Варто», керівником освітнього 

центру інноваційних технологій «Шко-

ла ейдотехніки», головою оргкомітету 

МФ «Перспектива» Чепурним Г.А.  

Упродовж 
року 

ДНЗ №8  

 

11.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів 
 

 
Види роботи 

 
Термін 

виконання 

 
Відповідальний 

Форми 
узагальнення 
Очікуваний 

результат 

Участь у міжнародних освітніх 

онлайн- конференціях Intel 

 

упродовж  

року 

 підвищення рівня 

підготовки педагогів 

у сфері ІКТ 
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Участь в українсько-польському 

проекті "Урок з підприємницьким 

тлом" 

 

упродовж  

року 

 підвищення про- 

фесійної компетенції 

вчителів щодо викорис- 

тання активних форм 

навчання, формування 

підприємницької 

компетенції 

Участь у міжнародному 

проекті "Афлатун" 

(Соціальна та фінансова 

освіта дітей дошкільного віку) 

 

упродовж 

року 

 підвищення 

професійної компе- 

тентності педагогів 

ДНЗ в сфері соціаль-

ної та фінансової 

освіти дошкільників 

 

11.3. Міжнародні та Всеукраїнські конференції, семінари, круглі столи, 
форуми, педагогічні читання тощо 

 

Види роботи Терміни 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Взяти участь у: 

- у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Формування патріотизму 

та збереження національної ідентич-

ності особистості в умовах полікуль-

турного середовища сучасної України» 

 

квітень 

 

Колоднюк О.А, 

Вихівська Г.Б. 

 

матеріали до 

конференції 

- науково-практичній конференції, 

організованій видавництвом «Шкільний 

світ» в рамках Дня початкової освіти 

жовтень  

Кузмінська Л.В. 

 

 

. 

матеріали до  

конференції 

 

 

 
- у міжрегіональному семінарі 

методистів з питань реалізації нової 

програми «Географія України» (8 класи) 

червень Вихівська Г.Б. Рекомендації 

щодо викла-

дання географії 

у 8 класі 

- у семінарі-практикумі Всеукраїнського 

проекту «Інтелект України» на базі 

Харківської гімназії №169 

січень Кузмінська Л.В. Участь учителів 

початкових 

класів НВК 

«ЗОШ-

гімназія» - у круглому столі педагогів зарубіжної 

літератури міст Шепетівки і Бердичева 

з питання «Бальзак і Україна 

(відвідування музею-садиби Бальзака)» 

січень Петрук Г.Г., 

Колоднюк О.А. 

відеоматеріали 

- у міській науково-практичній 

конферен-ції з питань «Духовна 

спадщина Тараса Шевченка в 

парадигмах сучасної української освіти» 

березень Петрук Г.Г. 

Колоднюк О.А. 

Збірник 

матеріалів 

конференції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

РОЗДІЛ ХІІ. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

 

Вид роботи 
Вартість 

(грн.) 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

особи 

Придбати  ПК для бібліотеки   2016р. Петрук Г.Г 

Придбати ПК для методичного 

кабінету: 

- ламінатор 

- брошувальник 

- сканер 

- ноутбук 

 2016р. Петрук Г.Г 

 Придбати комплекти ліцензійних 

програм для науково – методичної 

діяльності 

 2016р. Петрук Г.Г 

      Поповнити наукову бібліотеку: 
- навчальною та методичною 

літературою 

- періодичними виданнями 

 2016р. Петрук Г.Г. 
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Додаток 
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНИХ ВЕБІНАРІВ 

 
Дата Хто проводить Для кого Тема вебінару 

січень 
 

12.01 
 

Гудзь В. В. 

Петрук Г.Г., 

учителі фізики та учні  

8-х класів 

Підготовка до олімпіад 

 з фізики, розв'язування 

олімпіадних задач 

 

19.01 

 

Кенц Г.І. 
Петрук Г.Г., методисти, 
переможці міського етапу 

конкурсу "Учитель року" 

Методичні рекомендації до 

виконання конкурсних завдань 

 

21.01 
 

Ребрина В.А.  

Сологуб О.С. 

 

Громик Т.В.,  

учителі інформатики 

Про формування алгоритмічної 

культури вчителів інформатики 

через систему тренінгів 

 

26.01 
 

Гудзь В. В. 

Петрук Г.Г.,  

учителі фізики та учні 

 8-х класів 

Підготовка до олімпіад з 

фізики, розв'язування 

олімпіадних задач 

 

28.01 
 

Коцюбан І.І.  

Ребрина В.А. 

Громик Т.В.,  

Колісецький В.І., голова МО 

вчителів інформатики 

Підготовка обласних тренерів з 

питань формування цифрової 

культури педагогів 

лютий 
 

9.02 
 

Гудзь В. В. 

Петрук Г.Г.,  

учителі фізики та учні 

 8-х класів 

Підготовка до олімпіад з 

фізики, розв'язування 

олімпіадних задач 

 
18.02 

 
Коновалов А.А. 

Зозуля І.В. 

Громик Т.В.,  
група технічної підтримки з 

підготовки до  IV етапу 

Всеукраїнської олімпіади з 

інформатики 

Підготовка до розгортання 

комп'ютерних класів на базі 

ліцею-інтернату та ХОІППО 

(налаштування мережі) 

 

23.02 
 

Гудзь В. В. 

Петрук Г.Г.,  

учителі фізики та учні  

8-х класів 

Підготовка до олімпіад з 

фізики, розв'язування 

олімпіадних задач 

 
25.02 

 

Кенц Г.І. 
Кузмінська Л.В.,  

Фурман Л.Г., голова МО 

вчителів суспільних дисциплін 

Оцінювання навчальних 

досягнень в системі 

особистісно зорієнтованого 

навчання 

березень 

 
1.03 

 
Синявська Г.О. 

Колісецька О.Ф., 

 Логвін Н.В., заступник 

директора СШ-інтернату 

Організація роботи шкільних 

психолого-медико- 

педагогічних комісій 

спеціальних шкіл-інтернатів 

 

 
3.03 

 
 

Коновалов А.А. 

Зозуля І.В. 

Громик Т.В., 

 група технічної підтримки з 

підготовки до IV етапу 

Всеукраїнської олімпіади з 

інформатики 

Підготовка до розгортання 

комп'ютерних класів на базі 

ліцею-інтернату та ХОІППО 

(налаштування операційної 

системи та середовищ 

програмування) 
 

10.03 
 

Дубковецька Г. 
 

Вихівська Г.Б. 

Забезпечення реалізації завдань 

проектної діяльності школярів 

при вивченні хімії у 7, 8 класах 
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22.03 
 

Гудзь В. В. 
Петрук Г.Г.,  

учителі фізики та учні 

 8-х класів 

Підготовка до олімпіад з 

фізики, розв'язування 

олімпіадних задач 

 
24.03 

 
Галкін Д.В. 

 

Вихівська Г.Б. 
Вивчення географії України в 

умовах переходу на нові 

навчальні програми у  

8-9 класах 

квітень 

 
5.04 

 

Попик О.Ф. 

Дутковська О.Б. 

 

Петрук Г.Г.,  

методисти ММК 

Про участь учнівських команд 

містав  ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 
 

7.04 
 

Гіджеліцький І.К. 

Назаренко А.П. 

 

Семенишин В.Ф. 

Організація проведення 

триденних навчально-польових 

зборів 

 

12.04 
 

Гудзь В. В. 
Петрук Г.Г.,  

учителі фізики та учні 

 8-х класів 

Підготовка до олімпіад з 

фізики, розв'язування 

олімпіадних задач 
 

14.04 
 

Фарварщук В.П. 
Кузмінська Л.В., 

 Вихівська Г.Б.,  

Сокальська Т.П. 

Аналіз навчального та науково- 

методичного апарату 

підручників 

 

19.04 
 

Манзюк С.А. 
Колоднюк О.А.,  

Кочергіна Л.М., голова МО 

вчителів української мови та 

літератури 

Апробація підручників з 

української мови та літератури 

для 8 класу 

 
 

21.04 

 
 

Сологуб О.С. 

 

Громик Т.В., 

 Колісецький В.І., голова МО 

вчителів інформатики 

Особливості викладання 

інформатики у 8 класі за новою 

програмою для учнів, які 

вивчають інформатику з  

5 класу 

 

26.04 
 

Гудзь В. В. 
Петрук Г.Г.,  

учителі фізики та учні  

8-х класів 

Підготовка до олімпіад з 

фізики, розв'язування 

олімпіадних задач 
 

28.04 
Білошицький С.В. 

Мітягіна С.С. 
Сокальська Т.П.,  

заступники директорів ЗНЗ з 

виховної роботи 

Організація і проведення 

соціологічних досліджень в 

школі 

травень 

 
 

3.05 

 
 

Гіджеліцький І.К. 

 
Сокальська Т.П. 

Методичні рекомендації щодо 

виховання патріотизму учнів 

на прикладах героїзму 

ветеранів Другої світової війни 

та воїнів АТО 

 
 

5.05 

 
 

Сологуб О.С. 

 

Громик Т.В.,  

Колісецький В.І., голова МО 

вчителів інформатики  

Особливості викладання 

інформатики у 5 класі за новою 

програмою для учнів, які 

вивчають інформатику                       

з 2 класу 
 

10.05 

 

Гудзь В. В. 
Петрук Г.Г.,  

учителі фізики та учні  

8-х класів 

Підготовка до олімпіад з 

фізики, розв'язування 

олімпіадних задач 
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12.05 

 
Павич Н. М. 

Вихівська Г.Б.,  

Мокроуз Л.В., голова МО, 

вчителів трудового навчання 

Вибір об'єктів праці для 

виготовлення учнями на 

уроках трудового навчання 

 у 5- 8 класах 

 

17.05 
Зубик В.В. 

Ребрина В.А. 

Сологуб О.С. 

Громик Т.В.,  

Колісецький В.І., голова МО 

вчителів інформатики  

Підсумки роботи філій 

обласного факультативу з 

програмування за 2015-16 н.р. 

 
19.05 

 
Ратушняк Н.М. 

 

Вихівська Г.Б. 

Організація профільного 

навчання у старшій школі: 

нове бачення та підходи 

 

24.05 

 

Гудзь В. В. 
Петрук Г.Г.,  

учителі фізики та учні 

 8-х класів 

Підготовка до олімпіад з 

фізики, розв'язування 

олімпіадних задач 

 
26.05 

 
Кенц Г.І. 

Кузмінська Л.В.,  

Фурман Л.Г., голова МО 

вчителів суспільних дисциплін 

Оцінювання навчальних 

досягнень в системі 

особистісно зорієнтованого 

навчання 

червень 
 

2.06 
 

КаратаєваМ.І. 

Галас А.В. 

 

Скрипак Н.О., 

 Кузмінська Л.В. 

Інноваційні засади психолого- 

педагогічної підготовки дітей 

до школи 

 

7.06 
 

Гринчук Л.В. 
Петрук Г.Г.,  

Кутова Т.В., голова МО 

вчителів математики 

Особливості впровадження 

нової програми з математики  

у 8 класах ЗНЗ 

9.06 Поліщук Г.Й. Вихівська Г.Б. Особливості викладання основ 

здоров’я у 8 класі 

серпень 

 
 

25.08 

 
 

Шнира О.О. 

Семенишин В.Ф. 

(спільно з фахівцями 

Хмельницького обласного 

відділення НОК України) 

 

Олімпійська освіта в школі 

вересень 

 
6.09 

 
Синявська Г.О. 

 

Колісецька О.Ф. 

Організація діяльності 

районних (міських) психолого- 

медико-педагогічних 

консультацій у 2016-2017 н.р. 

 

8.09 
 

Коновалов А.А. 
Громик Т.В.,  

Колісецький В.І., голова МО 

вчителів інформатики 

Про документацію щодо 

функціонування шкільних 

комп'ютерних класів 
 

13.09 
 

Гудзь В. В. 
Петрук Г.Г.,  

учителі фізики та учні  

7-х класів 

Підготовка до олімпіад з 

фізики, розв'язування 

олімпіадних задач 

 

15.09 
Ребрина В.А. 

Сологуб О.С. 

Максименко В.А. 

Громик Т.В.,  

Колісецький В.І., голова МО 

вчителів інформатики 

Організація роботи з 

обдарованими учнями в 

2016/2017 н.р. 

 

20.09 

 

Зубик В.В. 

Ребрина В.А. 

Сологуб О.С. 

 

Громик Т.В. 

Особливості роботи 

факультативу з програмування 

у новому навчальному році та 

старт XVII Інтернет-олімпіади 

з програмування 
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22.09 Очеретянко В.І. 

Кошка О.А. 
Петрук Г.Г. Основні орієнтири 

методичного менеджменту 

 

27.09 
 

Гудзь В. В. 
Петрук Г.Г.,  

учителі фізики та учні  

7-х класів 

Підготовка до олімпіад з 

фізики, розв'язування 

олімпіадних задач 

 
29.09 

 
Кенц Г.І 

Кузмінська Л.В., 

 Фурман Л.Г., голова МО 

вчителів суспільних дисциплін 

Оцінювання навчальних 

досягнень в системі 

особистісно зорієнтованого 

навчання 

жовтень 

 
4.10 

Сологуб О.С., 

члени журі та 

методичної комісії 

Громик Т.В.,  

учителі інформатики та учні, 

які беруть участь в Інтернет- 

олімпіаді 

 

Розбір задач І туру Інтернет- 

олімпіади з програмування 

 

6.10 

 

Максименко В.А. 
Громик Т.В.,  

Колісецький В.І., голова МО 

вчителів інформатики 

Про програмне забезпечення 

шкільних комп'ютерних 

кабінетів 
 

11.10 
 

Гудзь В. В. 
Петрук Г.Г.,  

учителі фізики та учні  

7-х класів 

Підготовка до олімпіад з 

фізики, розв'язування 

олімпіадних задач 

 

13.10 

 

Фарварщук В.П. 
Кузмінська Л.В., 

 Вихівська Г.Б.,  

Сокальська Т.П. 

Проблеми сучасного 

підручника: дидактико- 

методичний аспект 

 
18.10 

Сологуб О.С., 

члени журі та 

методичної комісії 

Громик Т.В.,  

учителі інформатики та учні, 

які беруть участь в Інтернет- 

олімпіаді 

Розбір задач ІІ туру Інтернет- 

олімпіади з програмування 

 

20.10 

 

Дутковська О.Б. 
 

Вихівська Г.Б. 

Створення освітнього 

середовища для розвитку 

обдарованих дітей 
 

25.10 
 

Гудзь В. В. 
Петрук Г.Г., учителі фізики та 

учні 7-х класів 

Підготовка до олімпіад з 

фізики, розв'язування 

олімпіадних задач 

 
27.10 

 

Кошка О.А. 

Красовська В.Ю. 

 

Скрипак Н.О., 

Вихівська Г.Б. 

Інноваційна та дослідно- 

експериментальна робота у 

системі діяльності  методичної 

служби області 

листопад 

 
1.11 

Сологуб О.С., 

члени журі та 

методичної комісії 

Громик Т.В.,  

учителі інформатики та учні, 

які беруть участь в Інтернет- 

олімпіаді 

 

Розбір задач ІІІ туру Інтернет- 

олімпіади з програмування 

 

3.11 
Каратаєва М.І. 

Дарченко Л.Г. 

 

Скрипак Н.О. 

Освіту для сталого розвитку – 

у практику дошкільних 

навчальних закладів 

 

8.11 
 

Гудзь В. В. 
Петрук Г.Г.,  

учителі фізики та учні  

7-х класів 

Підготовка до олімпіад з 

фізики, розвязування 

олімпіадних задач 
 

10.11 
 

Мирна Л.А. 
Вихівська Г.Б.,  

Гудкова Н.П., голова МО, 

вчителі біології і екології 

Біологічна та екологічна 

олімпіади: особливості 

підготовки учнів 
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15.11 

Сологуб О.С., 

члени журі та 

методичної комісії 

Громик Т.В.,  

учителі інформатики та учні, 

які беруть участь в Інтернет- 

олімпіаді 

 

Розбір задач ІV туру Інтернет- 

олімпіади з програмування 

 

22.11 
 

Гудзь В. В. 
Петрук Г.Г.,  

учителі фізики та учні  

7-х класів 

Підготовка до олімпіад з 

фізики, розв'язування 

олімпіадних задач 

 
24.11 

 
Кенц Г.І. 

Кузмінська Л.В.,  

Фурман Л.Г., голова МО 

вчителів суспільних дисциплін 

Оцінювання навчальних 

досягнень в системі 

особистісно зорієнтованого 

навчання 

 
29.11 

Сологуб О.С., 

члени журі та 

методичної комісії 

Громик Т.В.,  

учителі інформатики та учні, 

які беруть участь в Інтернет- 

олімпіаді 

 

Розбір задач V туру Інтернет- 

олімпіади з програмування 

грудень 

 
6.12 

 
Грицюк Н. Г. 

Колісецька О.Ф.,  

Пипич О.В., директор СШ-

інтернату, голова МО вчителів 

інклюзивного, індивідуального 

навчання 

Спецшкола як методичний 

центр роботи з дітьми з 

особливими освітніми 

потребами 

 

 
 

8.12 

 

 
 

Пастернак О.В. 

 

 
 

Петрук Г.Г. 

Організаційно-методичні 

аспекти з питань організації та 

проведення експертизи 

атестаційних матеріалів 

педагогічних працівників- 

претендентів на присвоєння 

звання "...- методист" 
 

13.12 
 

Гудзь В. В. 
Петрук Г.Г.,  

учителі фізики та учні  

7-х класів 

Підготовка до олімпіад з 

фізики, розв'язування 

олімпіадних задач 

 

 
 

15.12 

 

 
Галас А.В.  

Кулик О.А. 

 

 

Кузмінська Л.В.,  

учителі початкових класів 

Організація навчальної 

діяльності учнів шляхом 

використання різноманітних 

форм і методів в умовах 

переорієнтації процесу 

навчання та виховання 

початкової школи 
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Додаток 
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ МІСЬКИХ ВЕБІНАРІВ 

 
Дата Хто проводить Для кого Тема вебінару 

січень 

15.01. Колісецька О.Ф. Практичні психологи, 

соціальні педагоги 

Організація та проведення  

психолого-педагогічних 

консиліумів у навчальних 

закладах міста 

29.01. Кузмінська Л.В. Вчителі початкових класів Форми роботи з батьками учнів 

початкових класів 

лютий 
12.02. Петрук Г.Г., 

Колоднюк О.А. 

Керівники  

ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ 

Управління інноваціями як 

інструмент в закладі освіти 

школи ХХІ століття 

26.02. 

  

Скрипак Н.О. Керівники ДНЗ Реалізація педагогічного 

проекту «Духовно-моральне 

виховання дошкільників» 

березень 

11.03. 

 

Сокальська Т.П. Заступники директорів із 

виховної роботи 

Системний підхід до виховної 

роботи 

25.03. Методисти ММК Заступники директорів з 

навчально-виховної роботи, 

вихователі-методисти 

Трансформація ППД у 

практику роботи педагогів 

квітень  

08.04. Скрипак Н.О. Керівники ДНЗ Освіта для сталого розвитку в 

дошкільному закладі 

22.04. Колоднюк О.А. Учителі-філологи ЗНЗ Організація та методика роботи 

 з філологічно обдарованими 

учнями 

травень 

13.05. Кузмінська Л.В. Заступники директорів з 

навчально-виховної роботи 

Про організацію навчальних 

 екскурсій з учнями початкових 

класів 

червень 

10.06. Скрипак Н.О. Керівники ДНЗ Модулі методичного 

супроводу професійного 

зростання педагогів ДНЗ 

серпень 

19.08. Кузмінська Л.В. Заступники директорів з навча-

льно-виховної роботи, 

керівники М/О, учителі 

початкових класів 

Про використання нової 

інструкції до ведення класних 

журналів у початкових класах 

вересень 

09.09. Методисти ММК Керівники  

ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ 

Організація самостійної  

діяльності педагогів як 

основний фактор удосконалення 

педагогічної майстерності 
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23.09. Петрук Г.Г. Заступники директорів з 
навчально-виховної роботи 

Організація та проведення 
шкільних, міських  олімпіад з 

навчальних предметів 

жовтень 

21.10. Колоднюк О.А. Учителі-філологи ЗНЗ Підготовка до проведення 

шкільної, міської олімпіади з 

української мови та літератури, 

мовно-літературних конкурсів 

листопад 

04.11. Скрипак Н.О. Керівники ДНЗ Запровадження комунікативно-

діяльнісної технології 

навчання рідної мови та 

розвитку мовлення грудень 
09.12. Колісецька О.Ф., 

Кузмінська Л.В. 

Практичні психологи, 

соціальні педагоги,  

заступники директорів з навча-

льно-виховної роботи, 

керівники М/О, учителі 

початкових класів 

Проведення ранкових 

зустрічей як однієї з форм 

мотиваційної готовності учня 

до навчання 

23.12. Методисти ММК Заступники директорів з 

навчально-виховної роботи 

Підведення підсумків роботи та 

завдання на наступний рік 
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ЗМІСТ 
ВСТУП   
 
РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА РОБОТА     

2.1. Циклограма діяльності ММ К  
2.2. Планування роботи ММК  
2.3. Структурно-функціональна модель методичної роботи  
2 .4. План засідань науковометодичної ради методичного кабінету    
2.5.  План проведення інструктивно-методичних нарад з методистами ММК  
2.6.  План проведення інструктивно-методичних нарад із заступниками  

директорів із   навчально-виховної роботи  
2.7. План проведення інструктивно-методичних нарад із завідувачами 

дошкільних навчальни х закладів 
2.8. План проведення інструктивно-методичних нарад із керівниками 

методичних об’єднань 
 

РОЗДІЛ ІІІ. РОБОТА ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ    
                         ПЕДАГОГІЧНИХ  КАДРІВ   

3.1. Координація діяльності  з ХОІППО щодо організації курсової підготовки     
педагогічних та керівних кадрів міста  

3.2. План-графік курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників при  
       ХОІППО на 2016 рік  
3.3. Докурсова та після курсова робота 
3.4. Методичний супровід атестації педагогічних працівників 

 
РОЗДІЛ ІV. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  
                        ДЕРЖАВНИХ  ТА  РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ   
            4.1. Державні програми 

4.2. Регіональні, міські програми 
 
РОЗДІЛ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

5.1. Форми і зміст науково-методичної роботи  
5.2. Підготовка та видання друкованої та електронної продукції 

5.2.1.   Інформаційно-видавнича діяльність 
5.2.2. Робота бібліотеки 
5.2.3. Видавнича діяльність методичного кабінету 
5.2.4. Висвітлення діяльності методичного кабінету у веб-просторі 
5.2.5. Співпраця із засобами масової інформації (висвітлення у ЗМІ 

досягнень педколективів педпрацівників педагогічного досвіду та 
проблем розвитку освіти в регіоні) 

5.2.6. Виставкова діяльність 
5.3. Вивчення роботи методичних кабінетів навчальних закладів з актуальних 

проблем розвитку освітньої галузі, ефективності науково-методичної 
роботи навчальних закладів щодо аналізу стану викладання та рівня 
компетентності виховання учнів 

5.4. Проведення тренінгів тематичного цільового призначення 
 
РОЗДІЛ VІ. ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ППД 

 
РОЗДІЛ VІІ. МОНІТОРИНГ ТА ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ    

7.1. Моніторинг освітньої діяльності  
  7.1.1. Участь у міжнародних моніторингових дослідженнях 
  7.1.2. Участь у Всеукраїнських моніторингових дослідженнях 
  7.1.3. Моніторингові і соціологічні дослідження в регіоні 
  7.1.4. Моніторингові дослідження в місті 
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  7.1.5. Науково-методичний  
7.2. Організаційно-методичний супровід ЗНО 

 
РОЗДІЛ VІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА ДОСЛІДНА РОБОТА   

8.1. Науково-дослідна проблема методичного кабінету 
8.2. Координація діяльності експериментальних навчальних закладів 

8.2.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною        
        діяльністю 

8.2.2. Формування інноваційного простору, розробка та впровадження 
нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної 
діяльності 

8.2.3. Координація дослідно-експериментальної роботи 
8.2.3.1. Всеукраїнського рівня 
8.2.3.2. Регіонального рівня 

8.2.4. Апробація підручників та навчальних посібників, авторських 
програм, електронних і технічних засобів навчання тощо 

8.2.5. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна 
діяльність 

8.2.6. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази 
даних інновацій 

8.2.7. Аналіз якості роботи навчальних закладів щодо впровадження 
інновацій 

 
РОЗДІЛ ІХ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ І  
                         ОБДАРУВАНЬ УЧНІВ ТА РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ  
                         ТВОРЧОСТІ ОСВІТЯН 

9.1. Організаційно-методична робота щодо розвитку здібностей та обдарувань  
       учнів 
9.2.Координація проведення другого етапу та організація проведення третього і  
       участь в четвертому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 
9.3. Організація проведення обласних турнірів і конкурсів та участі міста у  
       всеукраїнських 
9.4.Аналіз результативності роботи з обдарованими учнями 

 
РОЗДІЛ Х. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПО РОБОТІ З ДІТЬМИ З  
                        ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ       

10.1. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльність  
          інтернатних закладів 
10.2. Організаційно-методичний супровід діяльності міської ПМПК 
 

 
РОЗДІЛ ХІ. УЧАСТЬ В ОБЛАСНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА  
                        МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ, ЗАХОДАХ  

11.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними  
          закладами, освітніми установами та громадськими організаціями 
11.2. Розробка та реалізація міжнародних програм та проектів 
11.3. Міжнародні та Всеукраїнські конференції семінари, круглі столи 

 
РОЗДІЛ XІІ. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО  
                          ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ММК 
 
ГРФІК ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНИХ, МІСЬКИХ ВЕБІНАРІВ 


