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Якщо сучасне суспільство не буде мати людей, здатних
реагувати на найменші зміни в суспільному розвитку, ми
можемо загинути, і це буде та ціна, яку ми всі заплатимо за
відсутність креативності (К. Роджерс)
В умовах децентралізації, здійснення відповідних заходів щодо
реформування освітньої галузі, реалізації нового Державного стандарту
початкової загальної середньої освіти «Нова українська школа»,
виконання нового рамкового Закону України «Про освіту» зростають
вимоги щодо вдосконалення професійних якостей педагогів, а відтак і
змінюється вектор діяльності районних (міських), методичних кабінетів.
Саме вони є засобом та інструментом для реалізації вище зазначених
документів, перебудови роботи школи загалом та кожного педагога
зокрема.
Головною метою діяльності районного методичного кабінету
Бережанської районної ради є усвідомлення необхідності докорінних змін
у системі забезпечення якості освітніх послуг у сільській місцевості,
вдосконалення професійних компетентностей педагогічних працівників,
фахової майстерності підготовки шкільних адміністрацій у питаннях
громадсько-державного управління закладом освіти в умовах
децентралізації та автономії шкільних громад.
Організація та структура методичної роботи з педагогічними кадрами
у закладах освіти Бережанського району у 2017-2018 н.р. здійснювалась
відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет
(центр), затвердженого наказом МОН України від 08.12.2008 року № 1119,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2008 року за
№1239/15930, Статуту Районного методичного кабінету Бережанської
районної ради, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню
освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, Постанов
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту
початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. №462; «Про затвердження
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від
14.01.2011 р. №24; «Про затвердження Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011 р. №1392; наказів
Міністерства освіти і науки України про розвиток освітньої галузі,
програми діяльності методичної служби Тернопільської області на 20142018 рр. «Науково-методичне та організаційно-управлінське забезпечення
модернізації неперервної освіти керівних та педагогічних кадрів на засадах
особистісно орієнтованого освітнього середовища», рішення колегії
відділу освіти від 29.08.2017 р.
З метою якісного підвищення фахового рівня педагогічної
майстерності,
психолого-педагогічної
підготовки,
надання
диференційованої методичної допомоги, забезпечення цілісності й
безперервності підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів
2

в міжкурсовий період та на основі вивчення результативності стану
навчально-виховного процесу, професійних потреб, враховуючи
діагностичний аналіз було видано наказ відділу освіти Бережанської РДА
№ 170-од від 18.09.2017 р. «Про організацію, структуру методичної роботи
з педагогічними кадрами в районі у 2017-2018 н.р.».
Основні напрямки, за якими здійснювалась організація методичної
роботи у 2017-2018 н.р., були:
взаємодія районного методичного кабінету з Тернопільським обласним
комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти як умова
сприяння індивідуалізації та диференціації післядипломної освіти
педагогічних і методичних працівників;
підвищення ефективності та результативності педагогічної діяльності,
професійний розвиток та творча самореалізація кожного працівника
системи освіти району;
координація діяльності шкільних методичних кабінетів при навчальних
закладах, районних методичних об'єднань і методичних об'єднань при
навчальних закладах;
взаємодія районного методичного кабінету з методичним кабінетом
відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради;
розвиток інформаційно-методичного середовища усіх учасників
районної методичної служби на засадах особистісно орієнтованого
підходу та адресної допомоги педагогам у їхньому професійному
розвитку;
координація та методичний супровід діяльності опорної школи та її
філій, допомогу у складанні стратегії розвитку, перспективного та
річного планів роботи опорної школи та шкіл, які планують стати
опорними;
забезпечення науково-методичного супроводу впровадження оновлених
навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних
закладів (затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
07 червня 2017 року № 804)
ініціювання обговорення Концепції Нової української школи,
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня
2016 р. №988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики
у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа» на період до 2029 року під час проведення різних форм
методичної роботи;
широке висвітлення та впровадження ідей концепції Нової української
школи, зокрема компетентнісний підхід, педагогіка партнерства,
орієнтація на учня, виховання на цінностях;
забезпечення участі вчителів у серії семінарів, тренінгів з метою
підготовки вчителів початкових класів, які в 2018 році будуть навчати 1
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клас, до впровадження нового Державного стандарту початкової
загальної середньої освіти;
моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних
досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними
підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному
стандарту початкової загальної освіти та Державному стандарту базової
і повної загальної середньої освіти;
урізноманітнення моделей підготовки вчителя: курси підвищення
кваліфікації, семінари, вебінари, он-лайн-курси, конференції, самоосвіта
(визнання сертифікатів);
моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів
навчальних закладів;
моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного
віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок,
необхідних для подальшого навчання, стану організації педагогічного
процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;
здійснення організації апробації та моніторингових досліджень
навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників,
навчальних посібників та іншої навчальної літератури для
загальноосвітніх навчальних закладів;
забезпечення організаційно-методичного супроводу проведення ЗНО
2018 у районі;
забезпечення організаційно-методичного супроводу
проведення в
навчальних
закладах
району
міжнародного
моніторингового
дослідження якості освіти РІSА-2018;
вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам
та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх
до атестації, участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення
відділу освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних
працівників, що атестуються;
організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом
керівних кадрів закладів освіти району;
впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних
методів організації навчання і виховання;
трансформування наукових ідей у педагогічну практику, методична
підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі;
проведення IІ етапу та участь в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу
"Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних
працівників, надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до
участі в наступних етапах змагань;
взаємодія з Тернопільським науковим відділенням Малої академії наук
України та іншими учнівськими науковими товариствами навчальних
закладів району, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін,
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо,
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організацію підготовки команд та окремих учнів до участі їх у
наступних етапах змагань;
посилення контролю за станом викладання предмета «Захист Вітчизни»
в загальноосвітніх навчальних закладах, відновлення роботи навчальних
кабінетів та приведення до нормативних вимог їх навчальноматеріальної бази з огляду на актуальність і важливість питання
військово-патріотичного виховання в сучасних реаліях нашої держави;
забезпечення науково-методичного супроводу впровадження Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої
наказом Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 року №582;
забезпечення науково-методичного супровід впровадження та реалізації
заходів районних та обласних програм;
організація
інформаційно-комунікаційного
обслуговування
та
використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальновиховному процесі та діяльності навчальних закладів;
вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду
використання інноваційних технологій і сучасних форм організації
навчально-виховного процесу;
формування електронної бази даних щодо педагогічного досвіду та
інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників,
створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної,
довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науковопопулярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних
видань;
проведення методичних масових заходів, спрямованих на поширення
інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової
роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих
педагогічних працівників;
висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності
педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем
розвитку освіти в районі.
У 2017-2018 навчальному році працювало 23 районні методичні
об’єднання вчителів-предметників, 25 семінарів-практикумів. Продовжено
роботу районної школи молодого вчителя, новопризначеного керівника (2
рік), 3-х проблемних груп, розпочала свою роботу школа фахового росту
вчителів математики.
Будуючи структуру методичної роботи в районі, РМК керується
бажанням розумно, вміло і результативно організувати участь вчителя у
семінарах, творчих групах, тренінгах, школах фахового росту, засіданнях
РМО, ШМО, ММО, щоб розкрити його творчий потенціал і дати йому
можливість поділитися здобутками з колегами.
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Добре організована методична робота із педагогічними працівниками
району значно впливає на їх професійний ріст, що відображається в
результативності участі вчителів району у педагогічних конкурсах, зокрема у
конкурсі «Учитель року - 2018». Відповідно до наказу відділу освіти
Бережанської РДА від 11.12.2017 року №288-од «Про організацію та
проведення районного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018» 14 грудня 2018 року в районі проведено І тур всеукраїнського
конкурсу «Учитель року-2018» серед вчителів української мови та
літератури, фізики та фізичної культури закладів загальної середньої освіти.
На районний конкурс надійшли матеріали з 5-и закладів загальної
середньої освіти району: Тростянецької ЗОШ І-ІІ ст., Рекшинського НВК
«ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Підвисоцького НВК «ЗНЗ І-І ст. – ДНЗ», Жуківської
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Б. Лепкого та Літятинського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» філії
Потуторської ЗОШ І-ІІІ ст. Серед 5-и учасників Конкурсу 3 вчителів мають
вищу категорію, 2– першу.

Відповідно до програми педагоги презентували свій досвід роботи,
проводили майстер-клас. Результати випробувань показали високий рівень
професійності, творчого потенціалу, психолого-педагогічної та фахової
підготовки учасників.
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Доступ до якісної освіти починається з дошкільної ланки, бо саме вона є
першою сходинкою до школи, базисом системного розвитку, фундаментом
створення якісного нового освітнього простору, Нової української школи.
Значення, роль та зміст дошкільної освіти передбачені законами України
«Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної
освіти (нова редакція), Концепцією національно-патріотичного виховання
дітей та молоді, Положенням про дошкільний навчальний заклад, новим
Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів інших
нормативно-правовими актами. Зміст освітнього процесу в дошкільному
навчальному закладі реалізується відповідно до вимог чинних програм
розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими потребами.
Дошкільні навчальні заклади працюють за програмою «Українське
дошкілля».
У районі працює 19 закладів дошкільної освіти комунальної форми
власності, з них: 4 дитячих садки та 15 навчально-виховних комплексів
«ДНЗ-ЗНЗ». Всього в них виховується і навчається 377 дітей.

Охоплення дітей 5-річного віку усіма формами дошкільної освіти у
районі становить 100 %.
Охоплення дітей дошкільною освітою усіма формами становить 62,1%
(від загальної кількості народжених віком від 3-6(7) р.).
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У закладах дошкільної освіти району працює 39 педагогічних
працівників: з них 4 завідувачі, 31 вихователь, 4 музичних керівники.

У районі продовжується робота щодо забезпечення потреб населення у
дошкільній освіті шляхом збільшення місць та розширення рівня охоплення
дітей дошкільною освітою, зокрема відкрито дошкільний підрозділ у
Вільховецькій ЗОШ І-ІІ ст., також планується відкриття дошкільного
підрозділу в Лапшинській ЗОШ І-ІІ ст.
Заклади дошкільної освіти району в 2017-2018 н.р. працювали за
ключовими пріоритетами змістовного наповнення освітнього процесу, а
саме:
національно-патріотичне виховання
економічне виховання;
формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з
іншими дітьми, дорослими людьми;
музичне виховання;
творча гра, художня література, робота з дитячою книжкою.
З метою поліпшення якості педагогічного процесу та реалізації
дошкільної освіти діяльність районного методичного кабінету була
спрямована на особистісне професійне зростання педагогів, реалізацію їх
творчого потенціалу, впровадження інноваційних технологій, на організацію
8

координації співпраці з дошкільними навчальними закладами, що
забезпечило сприятливі умови для досягнення продуктивних результатів
роботи районних семінарів, семінарів-практикумів, методичних об'єднань
тощо. Методичні заходи з педагогічними кадрами проводились як системний
організований процес, спрямований на кінцевий результат – конкретну
допомогу педагогічним працівникам, знаходження неординарних шляхів
удосконалення якості педагогічного процесу, на задоволення вимог
сьогодення та запитів батьків на якісну дошкільну освіти.
Організовано семінари та семінари-практикуми для різних категорій
спеціалістів, зокрема: «Організація роботи дошкільного навчального закладу
з патріотичного виховання» (для завідувачів ДНЗ та вихователів НВК –
листопад 2017р. на базі ДНЗ «Дзвіночок с.Жуків»), «Формування духовноморальної компетентності дошкільника засобами родинного виховання» (для
завідувачів ДНЗ та вихователів НВК - лютий 2018р., на базі ДНЗ с.
Шибалин), «Використання українського фольклору як засобу патріотичного
виховання в процесі музичної діяльності» (епізодичний, теоретичнопрактичний для музичних керівників, вихователів ДНЗ, НВК - лютий 2018р.,
на базі ДНЗ «Сонечко» с.Саранчуки), круглий стіл на тему «Розкриття
єдності змісту дошкільної та початкової освіти у світлі компетентнісного
підходу» (для керівників, вихователів ДНЗ, вчителів початкових класів,
психолога, на базі Рекшинського НВК «ЗНЗ І-ІІІст. - ДНЗ»), педагогічне
читання на тему «Формування здоров’язбережувальної компетентності дітей
дошкільного віку» (для педагогічних працівників ДНЗ, НВК, ГКП району,
квітень 2018р. на базі ДНЗ «Барвінок с.Куряни»).
Впродовж навчального року проводились консультації (по запиту) з
різними категоріями педагогічних працівників з актуальних питань навчання
і виховання дошкільників, були охопленні наступні напрями освітньої
діяльності: фізичне виховання, оздоровлення і загартування; використання
скарбів народної педагогіки в роботі з дітьми; патріотичне виховання
дошкільників; екологічне виховання, ігрова та театралізована діяльність,
мовленнєво-комунікативний розвиток дошкільників, іноземна мова для
дошкільників, художньо-естетичний розвиток, логопедична робота, робота з
батьками, організація роботи з дітьми 5-річного віку, навчання дітей
правилам дорожнього руху, правова освіта дошкільнят, інклюзивна освіта, з
питань атестації педагогічних працівників ДНЗ.
Проведено в ДНЗ тематичні тижні: «Про відзначення свята Покрови та
Дня козацтва», «Свято української мови», «Великодня казка», тиждень
творів Т.Г.Шевченка для дітей дошкільного віку на тему «У нас єдина мета Україна свята! », заходи до Дня Матері, Дня села, День дошкільника,
виставки творчих робіт «Весняні барви», «Осінній віночок», «Україна моя»,
«Мій рідний край», спортивні змагання між дітьми старшого дошкільного
віку «Перші кроки», «Веселі старти» тощо.
Впродовж року в закладах
дошкільної освіти проводились зустрічі вихованців закладів з воїнамиучасниками АТО. Працівники ЗДО та батьки брали участь в благодійних
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акціях допомоги воїнам АТО.
21 серпня 2018 року відбулася всеукраїнська серпнева конференція
педагогічних працівників, на якій міністр освіти і науки України Лілія
Гриневич наголосила, що «у 2018/2019 навчальному році реформа НУШ
запрацює в усіх школах. Хоч зараз і здається, що зміни відбуваються у
швидкому темпі – на це пішло кілька років наполегливої праці багатьох
освітян. Нова українська школа означає, що вже цього року українські
першокласники почнуть отримувати якісно нову освіту. Ми запускаємо
процес змін, і дуже важливо, щоб він став невідворотним. Вже ухвалено
новий закон «Про освіту», затверджено чимало підзаконних актів,
триває підготовка нового закону «Про загальну середню освіту»,
підготовлено 22 тисячі вчителів. Тобто інституційні зміни тривають, і
попереду ще багато роботи. Та головне відбуватиметься в класах – між
учнями і вчителем. І я вірю, що першого вересня українські діти
відчинять двері в абсолютно новий освітній світ – цікавий, захопливий і
дружній до них».

Що для цього зроблено у нашому районі?
У Бережанському районі видано розпорядження голови районної
державної адміністрації від 25 січня 2018 року № 32-од «Про затвердження
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плану заходів на 2018-2029 роки із запровадження в районі Концепції
реалізації держаної політики у сфері реформування загальної середньої
освіти «Нова українська школа» та на виконання цього розпорядження і
відповідного наказу управління освіти і науки облдержадміністрації видано
наказ відділу освіти Бережанської РДА від 22 лютого 2018 року № 41-од
«Про затвердження плану заходів на 2018-2029 роки із запровадження в
районі Концепції реалізації держаної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа»
На виконання цих документів районний методичний кабінет забезпечив
навчання учителів, які набирали у 2018-2019 н.р. перші класи (38 педагогів)
на трьох очних сесіях 17-18 лютого 2018 р., 28-30 березня 2018 р. та 4-8
червня 2018 р. відповідно до плану-графіку, затвердженого управлінням
освіти і науки ОДА. На останній очній сесії відбувся захист робіт, за яким
видали сертифікати на право навчати за стандартом НУШ. Методист
здійснював координацію роботи, щоб усі вчителі (38 педпрацівників) були
зареєстровані та пройшли дистанційний курс навчання на навчальній
платформі Ed-era, про що отримали відповідні сертифікати.

20 червня 2018 року відбулося засідання колегії відділу освіти
Бережанської РДА, на якому розглядалося питання створення у закладах
освіти району та ОТГ Нового освітнього простору (доповідали Бабій Н.М.,
начальник відділу освіти, Жеребецька О.М., завідувач РМК). Усі керівники
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шкіл отримали інструкційні та методичні матеріали, детальне роз’яснення, як
облаштувати приміщення першого класу для створення Нового освітнього
простору.
У Тернопільський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
подані списки директорів, заступників директорів з навчально-виховної
роботи та завідувачів шкіл І ступеня (по району: 11 завідувачів ЗОШ І
ступеня та 19 ЗНВР; по ОТГ: 1 завідувач ЗОШ І ступеня, 3 директори та 1
ЗНВР) для проходження тренінгів з підвищення кваліфікації. Очікується
наказ управління освіти і науки облдержадміністрації з графіком тренінгів
(орієнтовно у другій половині вересня 2018 р.).
20 учителів англійської мови та 3 німецької мови, які навчають у перших
класах, пройшли дистанційне навчання, про що отримали відповідний
сертифікат, та очні тренінги, які відбулися 15-17 серпня 2018 року за участю
регіонального підготовленого тренера Рій Любові Іванівни і також отримали
сертифікат.

Для задоволення освітніх потреб населення в районі у 2018 році
функціонують 26 денних закладів загальної середньої освіти, у яких у 20172018 н.р. здобували освіту 1606 учнів. У тому числі:
- ЗНЗ І ступеня – 9 (78 учнів);
- ЗНЗ І-ІІ ступенів – 8 (567 учнів);
- ЗНЗ І-Ш ступенів – 9 (1031 учень).
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У зв’язку з утворенням Саранчуківської об’єднаної територіальної
громади від’єдналися 5 закладів освіти: Саранчуківський НВК,
Вільховецький НВК, Тростянецька та Котівська загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів та Рибниківська загальноосвітня школа І ступеня. Тому районний
методичний кабінет уклав угоду про співпрацю та з січня 2018 року
обслуговує заклади загальної середбньої освіти Саранчуківської ОТГ.
Особливого значення методична служба надає роботі з керівними
кадрами закладів освіти. Протягом 2017-2018 н.р. було проведено
засідання постійно діючих семінарів для директорів шкіл на базі
Шибалинської ЗОШ І-ІІ ст. на тему «Роль адміністрації у розвитку
позитивного іміджу навчального закладу в умовах реалізації концепції
національно-патріотичного виховання» (18.0.2017 р.); для заступників
директорів ЗНВР на базі Куропатницького НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» на
тему «Перспективи впровадження елементів дистанційної освіти у
навчальних закладах району» (27.11.2017 р); 11 жовтня 2017 року на базі
Слов’ятинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» відбувся семінар-практикум
заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів на
тему «Формування основних життєвих компетентностей особистості через
героїко-патріотичне виховання в освітньому процесі та позаурочній роботі
в системі роботи закладу загальної середньої освіти».
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Протягом 2017-2018 н.р. Бережанський район ділився досвідом з
колегами на обласних семінарах методистів РМК, ММК, які відповідають за
викладання основ здоров’я (14 жовтня 2017 р. на базі Шибалинської ЗОШ І-ІІ
ст. та Бережанської обласної комунальної загальноосвітньої школи-інтернату
І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням трудового навчання) і виховної роботи (15
травня 2018 р. на базі Шибалинської ЗОШ І-ІІ ст., Жуківської ЗОШ І-ІІІ ст.
ім. Б. Лепкого). Своїм досвідом роботи, окрім згаданих шкіл, ділилися
учителі Куропатницького НВК, Потуторського НВК.

Однією з пріоритетних функцій РМК є підвищення кваліфікації
педагогічних працівників. Протягом останніх 5 років всі педагогічні
працівники району пройшли курси підвищення кваліфікації при
Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної
педагогічної освіти. Зокрема, у 2017 році 82 педагоги, у 2018 році – 51
педагог, з них 2 педпрацівники підвищували свій фаховий рівень у
Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти.
На виконання річного плану роботи районного методичного кабінету
Бережанської районної ради, наказів відділу освіти районної державної
адміністрації № 170-од від 18.09.2016 року «Про організацію, структуру
методичної роботи з педагогічними кадрами в районі у 2017-2018 н.р.» та
№8-од від 16.01.2018 року «Про проведення районного конкурс ярмарку
педагогічних ідей» з 16 січня до 23 лютого 2018 року відбувся конкурс та
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протягом 26-30 березня виставка поданих на конкурс матеріалів. Мета
конкурсу-ярмарку: пошук інноваційних напрацювань педагогічних
працівників, пропаганда їх творчих досягнень, пошук ефективних шляхів
удосконалення навчально-виховного процесу, вироблення стратегій і
уточнення шляхів інноваційного розвитку освіти району.
На конкурс було представлено 40 робіт згідно з запропонованими
номінаціями із 16-ти закладів загальної середньої освіти та позашкільного
закладу району та громади. Кількість робіт, представлених на виставку
закладами загальної середньої освіти:
- Вербівський НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» – 3 роботи у номінаціях
«Національно-патріотичне виховання», «Пошуково-дослідницька
робота», «Дошкільна освіта»;
- Вільховецький НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» - 1 робота у номінації
«Природничо-математичний цикл»;
- Лапшинська ЗОШ І-ІІ ст. –6 робіт у номінаціях «Управління закладом
освіти»,
«Національно-патріотичне
виховання»,
«Пошуководослідницька робота», «Початкова освіта», «Суспільно-гуманітарний
цикл»;
- Літятинська Філія Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» - 2 роботи у
номінаціях «Початкова освіта», «Природничо-математичний цикл»;
- Урманський НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» - 1 робота у номінації «Початкова
освіта»;
- Шибалинська ЗОШ І-ІІ ст. – 1 робота у номінації «Природничоматематичний цикл»;
- Жуківська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Б. Лепкого – 2 роботи у номінаціях «Суспільногуманітарний», «Природничо-математичний цикл»;
- Курянівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1 робота у номінації «Природничоматематичний цикл»;
- Мечищівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 3 роботи у номінаціях «Управління закладом
освіти»,
«Пошуково-дослідницька
робота»,
«Природничоматематичний цикл»;
- Нараївська ЗОШ І-ІІІ ст. – 3 роботи у номінаціях «Національно-патріотичне
виховання», «Початкова освіта»;
- Потуторський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – 6 робіт у номінаціях «Пошуководослідницька робота», «Дошкільна освіта», «Суспільно-гуманітарний
цикл», «Природничо-математичний цикл»;
- Рекшинський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» - 3 роботи у номінаціях «Початкова
освіта»,
«Суспільно-гуманітарний
цикл»,
«Природничоматематичний цикл»;
- Рогачинська ЗОШ І-ІІІ ст. – 2 роботи у номінаціях «Пошуково-дослідницька
робота», «Суспільно-гуманітарний цикл»;
- Саранчуківська ЗОШ І-ІІІ ст. – 3 роботи у номінаціях «Національнопатріотичне виховання», «Пошуково-дослідницька робота»;
17

- Слов’ятинський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» - 1 робота у номінації
«Початкова освіта»;
- Підліснянська ЗОШ І ст. – 1 робота у номінації «Початкова освіта»;
- Районний центр позашкільної освіти – 1 робота у номінації «Управління
закладом освіти».
До експозицій виставки увійшли кращі матеріали, що відображали
педагогічні здобутки освітян з управлінської діяльності, національнопатріотичного виховання, пошуково-дослідницької роботи, початкової освіти,
дисциплін суспільно-гуманітарного та природничо-математичного циклів.
Районним методичним кабінетом підготовлено та поширено серед
закладів освіти анотований каталог всіх представлених на конкурсі
матеріалів «Педагогічні здобутки освітян Бережанського району - 2018».
Зміст робіт свідчить про постійний пошук та зростання творчого
професійного потенціалу педагогів, активне використання в практичній
діяльності досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду,
інноваційних технологій навчання та виховання, що заслуговує на позитивну
оцінку.
Оргкомітет з організації конкурсу та журі відзначили актуальність
тематики та зміст поданих матеріалів, в яких відображені такі актуальні
проблеми розвитку освіти як шляхи створення інноваційного освітнього
простору, поєднання традиційних та інноваційних форм і методів навчання та
виховання, сучасні виховні форми роботи, авторські методичні розробки
тощо.
Серед матеріалів, представлених на районний конкурс, заслуговують на
увагу роботи Лапшинської ЗОШ І-ІІ ст. (6 дипломів), Мечищівського,
Потуторського, Рекшинського, Саранчуківського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ»
- по 3 дипломи.
Слід зазначити, що в усіх закладах освіти існує системний підхід до
атестації педагогічних працівників, який складається з планування
атестаційної роботи, суворого дотримання етапів проведення атестації,
виконання нормативного режиму під час організації і проведення атестації,
відпрацювання загальних вимог до педагогічного працівника, які дозволяють
об’єктивно оцінювати кожного педагога, що атестується.
Значну увагу районний методичний кабінет приділяє атестації
педагогічних кадрів, яка належить саме до тих ефективних методів, що
сприяють розширенню кола творчо працюючих педагогічних та науковопедагогічних працівників та служить цілям підвищення якості освіти. Слід
зазначити, що в усіх закладах освіти існує системний підхід до атестації
педагогічних працівників.
У 2017/2018 навчальному році у районі атестовано 105 (27 відс.)
педагогічних працівників загальноосвітніх, 4 – вихователі дошкільних
навчальних закладів, 1- керівник центру позашкільної освіти, 2 – заступники
директорів, 3- педагоги-організатори та 1 методист районного методичного
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кабінету, з них:
- 22 - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
- 22 - атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії «спеціаліст вищої категорії»;
- 9 - присвоєно педагогічне звання «старший учитель»;
- 8 - атестовано на відповідність раніше присвоєному педагогічному
званню «старший учитель »
- 2 педагогічним працівникам перенесено на один рік чергову атестацію.

Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників свідчить про те, що
вона стала чинником професійного зростання педагогів району. Цьому
сприяла ціла низка обставин, у тому числі різноманітність форм методичної
роботи, спрямованої на виявлення, вивчення, пропаганду та поширення
оригінального та інноваційного досвіду через виставки педагогічних ідей,
конференції, семінари, творчі звіти тощо.
Рішенням сесії Бережанської районної ради від 25 лютого 2016 року №59
затверджено районну «Програму роботи з обдарованою молоддю на 20162020 роки».
На виконання цієї програми Районний методичний кабінет проводять
цілеспрямовану роботу з пошуку і відбору обдарованих учнів, розвитку
індивідуальних здібностей і талантів, проведенню конкурсів, олімпіад,
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турнірів і змагань з метою виявлення творчих інтелектуальних, мистецьких,
спортивних нахилів і обдарувань шкільної молоді.
08 грудня 2017 року вчителі інформатики Стефанюк Я.О. та Вовк О.В.
побували у м.Чернігові на EdCamp з питань інноваційної діяльності. Перунов
Р.О., вчитель Рогачинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» взяв участь у
відкритті Центру науки у м. Тернополі.
Педагогічні працівники, які працюють з обдарованими дітьми,
забезпечені
нормативними,
інструктивними,
методичними
та
інформаційними документами.
Про здобутки обдарованих дітей постійно подається інформація у
районну газету «Бережанське віче» та на сайт відділу освіти.
У районному методичному кабінеті Бережанської районної ради створено
районний банк даних "Обдарованість" про талановитих й обдарованих дітей
інтелектуального, художньо-мистецького та спортивного напрямків.
Постійно здійснюється психолого-педагогічний супровід та соціальний
патронаж обдарованих дітей ЗЗСО району.
З учнями молодших класів закладів загальної середньої освіти району з
вересня 2017 року проведено інтелектуальні ігри «Найрозумніший»,
«Всезнайко».
19 вересня 2017 року відбулася V Міжнародна науково-практична
конференцію «Бережанська гімназія: сторінки історії», у якій взяли участь
обдаровані учні району.
Щорічно у листопаді-грудні проводиться
ІІ (районний) етап
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 18 навчальних предметів. У 2017-2018
н. р. у всіх загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІ та І-ІІІ ступенів
відбувся І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 18-ти навчальних
предметів.
У ІІ етапі олімпіад взяли участь 444 учні закладів загальної середньої
освіти району та Бережанської обласної комунальної загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням трудового навчання.
Високі результати показали учні Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» –
32 дипломи ( в т. ч.5 - Літятинська філія), Куропатницького НВК«ЗНЗ І-ІІІ
ступенів – ДНЗ» - 18 дипломів, Саранчуківського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ»
– 14 дипломів, Жуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Б.Лепкого та
Рогачинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» - по 10 дипломів, Курянівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів та Божиківського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» - по 7
дипломів, Надрічнянського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. –ДНЗ» – 6 дипломів.
У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяло участь
57 учнів. Призерами і переможцями ІІІ етапу стали 7 учнів.
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З метою формування в дітей і молоді високих культурних, мовних та
освітніх стандартів, демократичних, європейських цінностей організовано і
проведено: І та ІІ етапи Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка (жовтень-листопад),
Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика для учнівської
молоді (листопад-грудень), Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
«Об’єднаймося ж, брати мої!» (листопад-грудень). Учні взяли участь в
Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» (березень), Міжнародній грі з
української і зарубіжної літератури «Sunflower», а педагоги - у
Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник-учитель»(жовтень).
Учні ЗЗСО району взяли участь у Всеукраїнському інтерактивному
природничому конкурсі «Колосок» та історичному конкурсі «Лелека».
У листопаді 2017 року учні ЗЗСО району взяли участь у Міжнародному
інтерактивному конкурсі юних математиків «Кенгуру» та інтернет-конкурсі
«Геліантус».
Важливу роль у роботі з юними талантами відіграє Районний центр
позашкільної освіти, завдяки належній діяльності якого забезпечуються
потреби школярів у творчій самореалізації, формується їх інтелектуальний та
духовний розвиток. У новоствореному Районному центрі позашкільної освіти
функціонує 22 гуртки для 321 учня, що складає 17,8% від загальної кількості
учнів.
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У районному центрі позашкільної освіти створено умови для здобуття
учнями позашкільної освіти відповідно до їх здібностей та інтересів.
Продовжено роботу школи лідерів учнівського самоврядування (відбулося 4
засідання). Вихованці Районного центру позашкільної освіти постійно беруть
участь у конкурсах та змаганнях різних рівнів.
Вражаючими є спортивні досягнення обдарованих школярів із фізичної
культури.
З метою сприяння залученню учнівської молоді до занять фізичною
культурою і спортом, покращенню роботи спортивних секцій у закладах
загальної середньої освіти протягом 2017-2018 навчального року проведено
ХХІІ Спортивні ігри учнівської молоді Бережанщини.
Спортивні ігри серед учнів ЗОШ І-ІІІ ст. району проводились з 16 видів
спорту та з 8-ми для учнів основної школи. У шкільних, районних та
обласних змаганнях взяли участь понад 1350 школярів, що сприяло
пожвавленню позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи. Незмінними
призерами Спартакіади серед ЗОШ є Куропатницький НВК, Потуторський
НВК, Жуківська ЗОШ, Рогачинський, Рекшинський НВК, Підвисоцький,
Надрічнянський НВК, Шибалинська ЗОШ І-ІІст., Божиківський НВК.
Належна організація спортивно-масової роботи із школярами
проводиться в Рекшинському (дир.Заяць О.М.) Потуторському (дир.Поляк
О.М.), Мечищівському (дир. Надбережна І.М.), Куропатницькому НВК
(Бойко А.Р.), Шибалинській ЗОШ (дир.Волошин Я.М), Надрічнянському
(дир.Баран О.С..), Тростянеццькій (дир.Голінний І.Б.), Вільховецькій
(дир.Кравчук О.М), Божиківському НВК (дир. Щур Т.П.)
У 2017-2018 навчальному році проведено 20 спортивно-масових заходів:
- Олімпійський тиждень, олімпійський урок;
- Футбол серед ЗОШ І-ІІІ ступенів;
- Волейбол серед юнаків ЗОШ І-ІІІ ступенів;
- Волейбол серед юнаків ЗОШ І-ІІ ступенів;
- Баскетбол серед юнаків ЗОШ І-ІІІ ступенів;
- Баскетбол серед дівчат ЗОШ І-ІІІ ступенів;
- Настільний теніс серед юнаків ЗОШ І-ІІІ ступенів;
- Настільний теніс серед дівчат ЗОШ І-ІІІ ступенів;
- Настільний теніс серед ЗОШ І-ІІ ступенів;
- Легкоатлетичний крос серед ЗОШ І-ІІ ступенів;
- Міні-футбол серед ЗОШ І-ІІ ступенів;
- Легка атлетика серед ЗОШ І-ІІІ ступенів;
- Легка атлетика серед ЗОШ І-ІІ ступенів;
- «Олімпійське лелеченя»;
- Стритбол серел юнаків;
- Стритбол серел дівчат;
- Спортивний туризм ;
- Спартакіада допризовної молоді;
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- Військово-патіотична гра «Сокіл» («Джура»);
- Пожежо-прикладних видів спорту;
- Юних пожежників.
За результатами XХІІ Спортивних ігор учнівської молоді Тернопільщини
2017-2018н.р серед ЗОШ І-ІІ ступенів: з легкої атлетики –1 місце, мініфутболу – 5місце, настільний теніс – 4 місце, серед ЗОШ І-ІІІ ступенів: з
волейбол (юн.) – 2 місце, волейбол (дів.) – 4 місце, легка атлетика – 7 місце,
футбол- 4 місце.
У районі запроваджено систему заохочень і підтримки обдарованої
молоді. Підсумком роботи з обдарованими учнями стало традиційне районне
свято вшанування обдарованих учнів, випускників та їх наставників «Ми –
надія твоя, Україно», яке відбулося 21 травня 2018 року. Нагороди отримали
71 учень закладів освіти району переможців та призерів обласного етапу
Всеукраїнських навчальних предметних олімпіад та конкурсів (номінація
«Інтелектуальна надія»), спортивних змагань різних рівнів (номінація
«Спортивна гордість»), вокальних та музичних конкурсів обласного та
всеукраїнського рівнів (номінація «Творчі таланти») та 22 учителінаставники, які допомогли здібним учням піднятися на вершину слави.

Головна мета сучасної української освіти - створити умови для
особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина
України, формувати покоління, здатне навчатися впродовж життя; сприяти
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консолідації української нації, інтеграції України в європейський і світовий
простір як конкурентоспроможної і процвітаючої держави.
Основна реформа середньої школи ще не розпочалася вповні, вона
запланована на найближчі роки і тісно пов’язана з процесом децентралізації в
Україні. На практиці це означає, що органи місцевого самоврядування
матимуть більше повноважень та зможуть самі вирішувати питання щодо
матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, в першу чергу –
садочків та шкіл.
Для того, щоб учні з різних населених пунктів незалежно від розміру
цих населених пунктів та матеріального стану родини мали рівний доступ до
якісної шкільної освіти, з метою підвищення ефективності заходів щодо
розвитку галузі освіти в районі створено опорний заклад освіти –
Потуторський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ».
Робота зі створення опорних навчальних закладів у районі
продовжується. Відповідно до наказу відділу освіти № 60-од від 27.03.2017р.,
з метою виявлення та підтримки творчо працюючих колективів, підготовки
конкурентоспроможного випускника сучасної школи, раціонального і
ефективного використання наявних ресурсів, забезпечення оптимальної
мережі навчальних закладів, яка б задовольняла потреби населення
оголошено та проводиться конкурс на кращий проект опорної школи, у
якому взяли участь Рекшинський НВК, Курянівська та Жуківська ЗОШ і
Саранчуківський НВК.
Одна з основних вимог створення опорної школи є її функціонування як
центру освітнього округу, діяльність якої спрямовано на створення умов для
здобуття громадянами якісної загальної середньої освіти, упровадження
допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення
окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості.
У минулому навчальному році через малу наповнюваність класів в
школах району не вдалося запровадити профільного навчання та
поглибленого вивчення предметів, мало годин виділялося на запровадження
спецкурсів, факультативів, як одного з видів здійснення до профільної
підготовки школярів.
У 2017-2018 навчальному році виховна робота у ЗЗСО району була
спрямована на реалізацію проблеми «Національно-патріотичне виховання як
важливий фактор впровадження та оновлення інноваційних виховних
технологій».
Виховна робота у школах району проводиться за такими напрямками:
громадянське, родинно-сімейне, військово-патріотичне, трудове, художньоестетичне, моральне, екологічне виховання, формування здорового способу
життя, превентивне виховання, сприяння творчому розвитку особистості.
З метою героїко-патріотичного виховання дітей та молоді в районі
діють:
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- 10 військово-патріотичних клубів;
- 8 музеїв у закладах освіти
Проводиться системна робота з підготовки педагогічних кадрів до
патріотичного виховання через участь у засіданнях методичних об’єднань
виховників закладів освіти, нарадах, тренінгах, семінарах-практикумах,
конференціях.
Вивчається, узагальнюється та пропагується кращий досвід
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Потуторського НВК
«ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» та Рекшинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ». Досвід цей
висвітлюється у ЗМІ, на офіційному веб-сайті РДА та веб-сайтах шкіл.
22 серпня 2017 року, 28 березня 2018 року проведено засідання
районних методоб’єднань заступників директорів з виховної роботи,
педагогів-організаторів, класних керівників.
11 жовтня 2017 року на базі Слов’ятинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ»
відбувся семінар-практикум заступників директорів з виховної роботи та
педагогів-організаторів на тему «Формування основних життєвих
компетентностей особистості через героїко-патріотичне виховання в
освітньому процесі та позаурочній роботі в системі роботи закладу загальної
середньої освіти». 15 травня 2018 року на базі ЗЗСО району (Жуківська
ЗОШ І-ІІІст., Шибалинська ЗОШ І-ІІ ст.) проведено обласний семінар для
методистів районів та ОТГ області з питань організації виховної роботи на
тему «Шкільний краєзнавчий музей як осердя пошукової, краєзнавчодослідницької роботи та національно-патріотичного виховання учнівської
молоді».
Шкільні музеї поповнюються матеріалами про Героїв Небесної сотні,
учасників АТО, продовжується реалізація проектів «Книга звитяги
Євромайдану», «Герої не вмирають» (збір спогадів про Революцію Гідності,
матеріалів про тих, які загинули на Майдані, В АТО на Сході України).
У районі активно працює Школа лідерів учнівського самоврядування
«Успіх». Проведено 8 засідань: 10 жовтня 2017 року(РЦПО), 23 листопада
2017 року(РЦПО), 22 грудня 2017 року(РЦПО), 28 лютого 2018 року(РЦПО),
06 березня 2018(РЦПО),11 квітня 2017 року(РЦПО), 05 травня 2018
року(РЦПО), 17 травня 2018 року(РЦПО), під час яких проведено тренінгкурс «Ази лідерства», «Українська Хартія вільної людини, як одна з основ
виховання учнівської молоді», «Булінг – соціальна проблема всього світу»,
«Учнівське самоврядування як спосіб організації життя колективу».
Цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що учні глибоко і
всебічно проникають у сутність своїх прав та обов'язків.
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У рамках тижня «Європейської демократії» у травні 2018 року
проведені інформаційні години для учнів 7-9 класів тему: «Актуальні
питання співробітництва України з ЄС і НАТО», проведено цикл лекцій з
використанням сучасних інформаційних технологій для учнів 8-9 класів
«Молодь обирає здоров’я» та брейн-ринги «Молодь за здоровий спосіб
життя» серед учнів 8-9 –х класів .
У рамках Всеукраїнської акції «За здоровий спосіб життя» в грудні 2017
року в закладах освіти були проведені випуск стіннівок, виступи агітбригад
за даною темою, організовано контроль та робота з профілактики вживання
алкогольних напоїв учнями.
На виконання заходів, пов`язаних з героїзацією осіб, які віддали своє
життя за незалежність України, вшанування їх пам`яті, патріотичного
виховання та консолідації українського народу, виконання заходів Року
Повстанської звитяги у Тернопільській області в закладах загальної середньої
освіти району оформлено експозиції з елементами зображення державної,
національно-патріотичної символіки, документальними матеріалами про
перебіг та окремі події проведення АТО, земляків, які в минулому і сьогодні
виборюють незалежність України, героїв Революції Гідності, героїв
«Небесної сотні», волонтерів, усього українського народу «Пам`ятай про тих,
хто віддає все для України». Школярі району взяли участь у флешмобах до
Дня Захисника України (14.10.2017 р.), Дня Соборності і Свободи (22.01.2018
р.), «Червоний мак», присвячений Дню Пам’яті і примирення (08.05.2018 р.).
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19 вересня 2017 року відбулась науково-практична конференція
«Бережанська гімназія: сторінки історії», в якій взяли участь історики та
філологи Бережанського району.
З 05 вересня по 01 жовтня 2017 року було проведено конкурс
пошукових і науково-дослідницьких робіт щодо вивчення діяльності ОУН та
УПА в роки Другої світової війни та післявоєнні роки на території
Тернопільщини». У конкурсі взяли участь учні Жуківської ЗОШ І-ІІІст.,
Рогачинського НВК, Лапшинської ЗОШ І-ІІст., Надрічнянського НВК,
Урманського НВК . Дослідницька робота учнів 10 класу Білика Андрія та
Ціж Наталії Жуківської ЗОШ І-ІІІст. була відзначена як одна із кращих в
області.
В обласному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу української
народної пісні «Соловейко» 29-30 вересня 2017 року ансамбль «Дзвіночки
Лисоні» (керівник Чепіль С.І.) Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІст. – ДНЗ» та
учениця Слов’ятинського НВК «ЗНЗ І-ІІІст. – ДНЗ» Сапіщук Марічка,
вихованка студії «Крок» (керівник Видиш Р. М.), стали лауреатами конкурсу
і отримали дипломи ІІІ ступеня.
З 26 вересня по 30 жовтня 2017 року у рамках виконання «Районної
Програми впровадження Української Хартії вільної людини в закладах освіти
Бережанського району на 2017 – 2020 роки» було презентовано художню
експозицію «Ікони Богородиці як намолені обереги громад Тернопілля» на
базі Вербівського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст.- ДНЗ», Курянівської ЗОШ І-ІІІ ст.,
Потуторського НВК, Жуківської ЗОШ І-ІІІ ст.
13 жовтня 2017 року з ініціативи ЗЗСО району (Жуківської ЗОШ І-ІІІ
ст., Потуторського НВК, Рогачинського НВК, Нараївської ЗОШ І-ІІІ ст.) на
приміщенні шкіл та адмінбудинків населених пунктів були відкриті
меморіальні таблиці Героям УПА з нагоди 75-річчя УПА.
24 жовтня 2017 року відбувся районний фестиваль-конкурс
патріотичної пісні, прози і поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята
Покрова», присвячений 75-річчю утворенню УПА у трьох номінаціях:
«Патріотична пісня», «Патріотична проза і поезія», «Образотворче
мистецтво» у трьох художніх жанрах «Графіка», «Живопис», «Фотографія».
Винничок Мирослава, учениця 9 класу Урманського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. –
ДНЗ», отримала друге призове місце у номінації «Патріотична проза і
поезія».
2 листопада 2017 року на обласному зльоті юних дослідників природи
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів грамотою управління
освіти і науки Тернопільської ОДА був нагороджений Походжай Віталій,
учень 5 класу Урманського НВК, у номінації «Рослини навколо нас»
(керівник Островська Л. В.).
13 листопада 2017 року відбувся районний конкурс читців,
присвячений 144-ій річниці від дня народження Б.Лепкого «Крізь горя бір у
щастя двір прорубую дороги». У конкурсі взяли участь 42 учні закладів
освіти Бережанського району та 1 учениця Бережанської обласної
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комунальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим
вивченням трудового навчання.
15 листопада 2017 року було підведено підсумки районного етапу
конкурсу пошукових та науково-дослідницьких робіт Всеукраїнської
краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя батьківщина – Україна», на
якому було представлено 5 дослідницьких робіт із Потуторського НВК,
Куропатницького НВК, Рогачинського НВК, Слов’ятинського НВК,
Біщівського НВК.
20 листопада 2017 року підведено підсумки районного туристськокраєзнавчого конкурсу серед ЗЗСО району «Посади калину» і переможцем
визнано експедиційний загін Нараївської ЗОШ І-ІІІст. (керівник Проскуренко
М.Я., педагог – організатор).
21 листопада 2017 року громадськість району та школярі відзначили
річницю Революції Гідності біля меморіальної дошки Устиму Голоднюку на
приміщенні Бережанського агротехнічного інституту, а 22 листопада 2017
року педагоги та школярі ЗЗСО району взяли участь у Всеукраїнській
хвилині мовчання пам`яті жертв Голодомору.
12 грудня 2017 року проведено районний конкурс «Замість ялинки –
зимовий букет», в якому взяли участь 17 закладів освіти району. В обласному
етапі конкурсу призове місце зайняла робота учениці Олійник Соломії,
вихованки гуртка «Екологічна стилістика» РЦПО ( керівник Лещишин О. І.)
У грудні 2017 року в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу на
кращу розробку виховного заходу «Що таке права людини? Чому вони
важливі» у номінації «Виховний захід 1- 4 класів» дипломом за ІІІ місце
нагороджена Цісельська М. І., вчитель початкових класів Лапшинської ЗОШ
І-ІІ ст., у номінації «Виховний захід для 5- 8 класів» - Івашків О. В., класний
керівник 5 класу Куропатницького НВК, у номінації «Виховний захід для 911 класів» - Щур М. М., учитель історії Потуторського НВК.
26 лютого 2018 року заступники директорів з виховної роботи та
педагоги-організатори ЗЗСО району взяли участь у зустрічі-дискусії «Освіта
Фінляндії: що можна втілити в Україні?», яку проводили педагоги із
Львівщини Галина Лешкович та Ірина Моряк – експерти освітньої групи
системи організації освітнього процесу Фінляндії.
06 березня 2018 року з нагоди відзначення 204-ї річниці від дня
народження Тараса Шевченка, з метою популяризації серед учнів його
творчої спадщини, виявлення і підтримки талановитих дітей проведено
районний конкурс читців «Краса і сила Шевченкового слова». Переможців
районних конкурсів читців поезій Т. Шевченка та Б. Лепкого премійовано
поїздками у Тернопільський академічний обласний український драматичний
театр імені Тараса Шевченка (16.05.2018р.).
15 березня 2018 року підведені підсумки районного фестивалюконкурсу духовної пісні «Молитва за Україну», присвяченого 130-й річниці з
дня народження В. О. Барвінського, у якому взяли участь 13 закладів освіти
району, а у кущовому, обласному огляді перше місце отримали хоровий
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колектив учнів Мечищівського НВК (керівник Гаран Є.Р.) та вокальний
ансамбль «Пісенний водограй» Урманського НВК (керівник Цюренко М.Б.).
З 19 по 21 березня 2018 року з ініціативи відділу освіти та РМК
відбувся концертний тур Святослава Края «Гордімося друзі, що ми українці»,
учасника шоу «Україна має талант», керівника естрадної студії
«Водограй», буковинського волонтера, який представив на Бережанщині
концертний тур «Гордімося друзі, що ми українці». Творча акція співака
мала благодійну мету – збір коштів для потреб бійців, які служать в зоні
АТО.
21 березня 2017 року з ініціативи РЦПО проведено Шевченківські
вечорниці «Об’єднаймо Україну Шевченковим словом».
З 02 по 24 квітня 2018 року у ЗЗСО району проведено 12 щорічну
Всеукраїнську благодійну акцію «Серце до серця», «Врятуй життя дитини»,
де учні долучилися до збору благочинних коштів і зібрали 9795 грн. для
лікування тяжкохворих дітей.
У травні 2018 року у ЗЗСО району було проведено другий етап
конкурсу інтелектуальних випробувань щодо розкриття духовних і
моральних цінностей у розвитку особистості на прикладах видатних
українців чи знакових явищ в українській історії: «Малюнок», «Вірш»,
«Відеоролик» через призму ціннісних орієнтирів Української Хартії вільної
людини. У конкурсі взяли 37 учнів із 7-ми закладів освіти . Переможцями ІІ
етапу стали: у номінації «Малюнок» Данилюк Олексій, учень 2 класу
Надрічнянського НВК (кер. Мотурняк М.Є.), у номінації «Есе» - Бурдаш
Андрій, учень 8 класу Куропатницького НВК (кер. Бурдаш С.В.), у номінації
«Вірш» - Пашковецька Вікторія, учениця 7 класу Мечищівського НВК ( кер.
Чуловська Г.О.), у номінації «Відеоролик» - Куртяк Інна, учениця 10 класу
Мечищівського НВК (кер. Чуловська Г.О.).
29-31 травня 2018 року в урочищі Соколиця було проведено
районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл»(«Джура»). У грі «Сокіл» для 9-10 класів взяли участь 7 команд
закладів загальної середньої освіти району. У грі «Джура» для 6-8 класів – 20
команд.
У грі «Сокіл» грамотами відділу освіти нагороджено:
1) за перше місце :
- команду Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. –ДНЗ» ( вчитель Карпишин
Б.М.)
2) за друге місце :
команду Рекшинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» (вчитель Гиса І. М.)
3) за третє місце :
команду Рогачинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» ( вчитель Гринач Р. С.)
У грі «Джура» грамотами відділу освіти нагороджено:
1) за перше місце :
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- команду Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. –ДНЗ» ( вчитель Гусак В.Г.)
2) за друге місце :
команду Біщівського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» ( вчителі Штогрин М.М.,
Дмитрів М.Д.);
3) за третє місце:
команду Урманського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ»(вчитель Ковальчук Д.М.)
2-3 червня 2018 року взяли участь у 15 Всеукраїнському театральному
фестивалі дитячих та юнацьких колективів «Казка у гаю» м. Львів і отримали
перемогу у номінації «Естетично-стильове вирішення вистави» вихованці
поетично-фольклорного театру «Взори» (керівник Різник О.В.) РЦПО.
Важливе місце у виховній роботі ЗЗСО району займає співпраця з
батьками. Серед форм роботи – тематичні батьківські збори, тематичні
години спілкування, засідання батьківського комітету, індивідуальні бесіди
та консультації, залучення батьків до проведення позакласних заходів,
туристичних походів, поїздок, екскурсій.
Значна увага приділялась протягом року створенню належних умов для
навчання учнів соціальних категорій.
У закладах району станом на 01 червня 2018 р. навчалося 18 дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківської опіки, 5 дітей-інвалідів, 5 учнів,
потерпілих від аварії на ЧАЕС. Усі учні мають доступ до безперешкодного
навчання та соціально-культурного розвитку. В усіх ЗЗСО району, де
навчаються такі діти, пройшли заходи до Дня Святого Миколая за
спонсорської підтримки батьківських комітетів та сільських рад.
10 жовтня 2018 року учасники та переможці внутрішкільних, районних,
міських, обласного та в об'єднаних територіальних громадах етапів дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») після урочистої
церемонії та відкриття обласного Маршу Патріотів у центральній частині м.
Бережани та стройового впоряду здійснили сходження на гору Лисоня. Їх
зустрів духовий оркестр Жуківської державної музичної школи (керівник
Богдан Атаманчук). Для учасників маршу святкову програму «А ми тую
стрілецькую славу збережемо» підготували учні та педагоги закладів
загальної середньої освіти та культури м. Бережани і Бережанського району.
Хореографічну драматизацію «Заквітчала дівчинонька стрілецьку могилу»
виконав танцювальний колектив «Розмарія» (керівник Марія Кузів)
Бережанської школи-гімназії імені Б. Лепкого. Святковий настрій створили
вокальний ансамбль «Білі янголи» Лапшинської ЗОШ І-ІІ ст. та Районного
центру позашкільної освіти (керівник Наталія Бідула), вокальний ансамбль
«Дзвіночки Лисоні» Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. –ДНЗ» (керівник
Світлана Чепіль) та солістка
Підвисоцького сільського клубу Надія
Куцибала.
Почесні гості Світлана Беспоповцева, заступник голови Тернопільської
обласної державної адміністрації, Василь Білик, голова Бережанської
районної ради, Віктор Зінчук , перший заступник голови Бережанської РДА,
30

Наталія Бабій, начальник відділу освіти Бережанської РДА, Михайло
Фалінський, завідувач науково-краєзнавчого відділу Тернопільського
обласного центру туризму та учасники Маршу патріотів поклали квіти до
Меморіалу українським січовим стрільцям на горі Лисоня. Учасників
обласного Маршу Патріотів було нагороджено грамотами та пам’ятними
буклетами про подвиг українських січових стрільців на горі Лисоня у 1916
році.

Діяльність психологічної служби Бережанського району у 2017-2018 н.р.
була спрямована на виконання наказів відділу освіти Бережанської РДА
№159 від 19.09.2013 року «Про затвердження Плану заходів щодо розвитку
психологічної служби Бережанського району на період до 2017 року» та
№85-од від 18.05.2018 року «Про затвердження Плану заходів щодо розвитку
психологічної служби системи освіти Бережанського району на період до
2020 року», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і
науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України
на період до 2020 року», підпункту 2 пункту 1 наказу Міністерства освіти і
науки України від 02.03.2017 № 334 «Про унормування діяльності
психологічної служби системи освіти», реалізації завдань відповідно до
«Положення про психологічну службу системи освіти України» та інших
нормативних документів.
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Основні завдання психологічної служби ЗЗСО Бережанського
району полягають у:
- сприянні повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів, на
кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до
самовиховання і саморозвитку;
- забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника
навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного
вивчення;
- профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і
психофізичному розвитку вихованців, учнів.
Основними видами діяльності психологічної служби є діагностика,
корекція, реабілітація, профілактика, прогностика.
Психологічна служба системи освіти України функціонує на трьох
рівнях: науковому, прикладному та практичному, на якому саме і забезпечує
безпосередню роботу практичних психологів, соціальних педагогів у
навчальних закладах.
Діяльність психологічної служби включає такі основні напрями:
- консультативно-методична допомога всім учасникам навчальновиховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку вихованців,
учнів, допомога органам державного управління у плануванні освітньої
діяльності;
- просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної
культури в навчальних закладах та у сім`ї;
- превентивне виховання метою якого є формування у вихованців, учнів,
орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров`я;
профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності.
Районне методичне об’єднання, семінар-практикум практичних
психологів району у 2017–2018 навчальному році працювали над проблемою
«Сприяння повноцінному, особистісному й інтелектуальному розвиткові
дітей на кожному віковому етапі. Забезпечення психологічного супроводу
навчально-виховного процесу. Оптимізація діяльності психологічної
служби».
Війна на Сході України стала для усіх нас великим викликом,
психотравмуючим фактором для багатьох осіб, і зокрема дітей, насамперед
тих, що перебували чи досі перебувають безпосередньо у зоні бойових дій,
дітей батьків, які перебувають у ЗСУ та виконують бойові завдання у зоні
АТО.
У 2017-2018 н.р. збережено мережу психологічної служби у
Бережанському районі. На даний час введено 6 посад практичних психологів
у закладах загальної середньої освіти:
- Потуторському НВК І-ІІІ ст. – на 0,5 ставки,
- Жуківській ЗОШ І-ІІІ ст. – на 0,5 ставки,
- Рекшинський НВК І-ІІІ ст. – на 0,5 ставки,
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- Словятинський НВК І-ІІІ ст. на 0,5 ставки,
- Шибалинська ЗОШ І-ІІ ст. на 0,25 ставки
- Курянівська ЗОШ І-ІІІ ст. на 0,5
Залишається суттєвою проблемою значний дефіцит ставок
практичних психологів і соціальних педагогів відносно затверджених
нормативів чисельності. Не забезпечено психологами 5 - ЗОШ І-ІІІ та 11 ЗОШ І-ІІ та всі ЗОШ І ступеня та ДНЗ району, де, згідно з нормативами,
дефіцит посад практичних психологів становить 3,75 ставки; соціальних
педагогів відповідно - 6,5 ставок.
На жаль, у жодній школі району не введені факультативи або
спецкурси, рекомендовані МОН для використання у школах з метою
психологічної просвіти, засвоєння й оволодіння діапазоном соціальних
навичок та навичок особистісної рефлексії, корекції та усунення негативних
явищ серед учнів, а саме вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління і
пов’язані з цим явищ соціальної дезадаптації і дезінтеграції особистості, що є
одними з найсерйозніших проблем суспільства останнього десятиліття,
електронні варіанти програм факультативних курсів надіслані у всі заклади
загальної середньої освіти району. Жоден із освітніх закладів не забезпечив
роботу психолога кабінетом відповідно до Положення про кабінет
психологічної служби.
У 2017-2018 н.р. підготовлено та проведено на базі школи-інтернату
(28.03.18р.) семінар-практикум для практичних психологів на тему:
«Психологічні аспекти консультування учасників освітнього процесу».
Підготовлено методистом РМК виступи та презентації для керівників,
завучів, педагогів-організаторів, класних керівників навчальних закладів
району «Психологічні особливості роботи з учнями, у яких виникає
залежність від соціальних мереж», «Попередження суїцидальної поведінки
серед дітей та підлітків». виступ на семінарі заступників директорів з
виховної роботи «Психологічні особливості користування соціальними
мережами підлітками. Безпечна поведінка у мережі інтернет» У серпні 2017
та у березні 2018 року проведено тематичні районні методичні об’єднання
практичних психологів.
Зростає кількість випадків насильства над дітьми, яке є серйозним
порушенням їх прав та може мати довготривалі і руйнівні наслідки на все
життя. Практично в кожному класі є учні, які стають об’єктами глузувань та
знущань. У зв’язку з даними викликами у листопаді 2017р. психологічною
службою району підготовлено та проведено разом з педагогамиорганізаторами та заступниками директорів ЗЗСО семінар-практикум на
тему: «Психолого-педагогічні аспекти надання першої психологічної
допомоги дитині, що пережила психотравмуючу подію». У лютому 2018 р.
круглий стіл на тему: «Психологічні особливості реагування учнів при
виникненні
надзвичайних
ситуацій».
Викликає
тривогу
рівень
правопорушень та кримінальної злочинності, вчинених дітьми.
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У минулому 2017-2018 навчальному році практичні психологи і
соціальні педагоги, здійснюючи свої професійні обов’язки, вирішували
актуальні завдання сучасної освітянської галузі – психологічний супровід
педагогічних інновацій, робота з обдарованими дітьми, захист психічного
здоров’я
учасників
навчально-виховного
процесу,
профілактика
протиправної поведінки, насильства над дітьми, підвищення психологічної
культури учнів, батьків, учителів, керівників освітніх закладів, надання
допомоги постраждалим від військових дій тощо.
Серед питань, з якими батьки зверталися до практичних психологів,
найбільш вагомими є: проблема стосунків дитини з однолітками (21%),
готовність до навчання та труднощі у навчанні (18%), вікові та індивідуальні
особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини (8 %). Основними
причинами звернень педагогів до практичних психологів є: питання, що
пов’язані з асоціальними проявами у поведінці учнів (13%), готовність до
навчання та труднощі у навчанні (11%) і вікові та індивідуальні особливості
розвитку, проблеми самооцінки дитини (11%). Перші позиції серед звернень
учнів до практичних психологів обіймають: проблема самовдосконалення,
розвитку власних здібностей і компетенцій (21%), проблема професійного
самовизначення (12%) та проблема стосунків з однолітками (12%).
Характерним є недостатній рівень усвідомлення керівниками
значущості психологічної служби, ролі, що вона має відігравати у вирішенні
актуальних питань реформування освіти.
Психологи інколи залучаються до виконання тих видів діяльності, що
не пов’язані з виконанням посадових обов’язків. Подібний підхід до
організації діяльності спеціалістів служби негативно позначається на якості
виконання ними безпосередніх функціональних обов’язків, мотивації до
підвищення власного професійного рівня.
Процес розбудови психологічної служби системи освіти має
відповідати принципам плановості, цілісності, відповідності стану розвитку
освіти і суспільства. Для цього необхідно досягти:
- максимального забезпечення навчальних закладів усіх типів
практичними психологами та соціальними педагогами;
- покращання методичного забезпечення діяльності працівників
служби у тому числі і в навчальних закладах новостворених територіальних
громад;
- організації надання допомоги постраждалим внутрішньо
переміщеним учням і їх сім’ям в адаптації до нових умов проживання і
навчання, дітям і сім’ям учасників АТО;
- психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід
інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами,
консультативна і просвітницька робота з батьками таких дітей;
- аналіз тематики звернень учасників навчально-виховного процесу до
працівників психологічної служби вказує на те, що досить актуальною
залишається проблема психологічної готовності випускників до зовнішнього
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незалежного оцінювання. Даній проблемі варто приділити увагу на «годинах
психолога» у 11 класі;
- допомога у вирішенні проблем адаптації дітей до навчального
закладу та запобігання конфліктам в учнівських колективах, у тому числі і
засобами медіації;
- посилення профілактичної роботи щодо протидії торгівлі людьми,
- забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення належних
соціально-психологічних умов для комфортного освітнього середовища та
захисту честі і гідності учнів, вихованців, студентів;
- налагодження ефективної міжвідомчої взаємодії із спеціалістами
відповідних служб (службою у справах дітей, центрами занятості населення,
центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо) у забезпеченні
повноцінного психологічного і соціального розвитку дітей та молоді.
Перелічені проблемні питання варто доповнювати пріоритетними
напрямами, які вирішує кожен навчальний заклад окремо, а також
специфічними завданнями спеціаліста, виходячи із конкретних запитів
учасників навчально-виховного процесу.
РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧАСНИКІВ, ЯКІ
ПРОХОДИЛИ ДЕРЖАВНУ ПІДСУМКОВУ АТЕСТАЦІЮ У ФОРМІ
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
На Бережанщині, як і у всій Україні, 68 випускників старшої школи
закладів загальної середньої освіти проходили державну підсумкову
атестацію за курс повної загальної середньої освіти з української мови,
математики, історії України та інших предметів за вибором учнів, яка
відбулася у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
ДПА
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ЗНО
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ НА 2018- 2019 н.р.
 науковий, організаційно-методичний супровід та реалізація основних
завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до
2021 року (Указ Президента України №344/2013), постанов уряду та
Верховної Ради України, доктрин, концепцій, законодавчих актів,
державних та регіональних програм, нормативно-правових документів з
питань освіти, європейської інтеграції та євроатлантичної взаємодії;
 організаційно-методичний супровід та реалізація основних завдань
Закону України «Про освіту» (який вступив у дію 28 вересня 2017 року),
«Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
позашкільну освіту» (зі змінами № 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, №
38-39, ст.380) відповідно до компетенцій районного методичного кабінет;
 взаємодію районного методичного кабінету з Тернопільським обласним
комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти як умову
сприяння індивідуалізації та диференціації післядипломної освіти
педагогічних і методичних працівників;
 підвищення ефективності та результативності педагогічної діяльності,
професійний розвиток та творча самореалізація кожного працівника
системи освіти району;
 координацію діяльності шкільних методичних кабінетів при закладах
освіти, районних методичних об'єднань і методичних об'єднань при
закладах освіти;
 взаємодію районного методичного кабінету з методичним кабінетом
відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради та відділом
освіти, сім’ї, молоді та спорту, культури і туризму та соціального захисту
населення Саранчуківської сільської ради;
 розвиток інформаційно-методичного середовища усіх учасників районної
методичної служби на засадах особистісно орієнтованого підходу та
адресної допомоги педагогам у їхньому професійному розвитку;
 координацію та методичний супровід діяльності опорної школи та її
філій, допомогу у складанні стратегії розвитку, перспективного та річного
планів роботи опорної школи та шкіл, які планують стати опорними;
 забезпечення науково-методичного супроводу впровадження оновлених
навчальних програм для учнів 10 класів ЗЗСО (затверджені наказами
МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)
 реалізацію Плану заходів на 2018-2029 роки із запровадження в районі
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої
освіти
«Нова
українська
школа»,
затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. №903р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження
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Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа»;
 широке висвітлення та впровадження ідей концепції Нової української
школи, зокрема компетентнісний підхід, педагогіка партнерства,
орієнтація на учня, виховання на цінностях;
 організацію та проведення тренінгів, семінарів, інших методичних
структур з питань впровадження Державного стандарту початкової
загальної середньої освіти для директорів, заступників директорів;
 забезпечення участі вчителів у серії семінарів, тренінгів з метою
підготовки вчителів початкових класів, які в 2019 році будуть навчати 1
клас, до впровадження нового Державного стандарту початкової
загальної середньої освіти із широким залученням кращих педагогічних
практик Нової української школи;
 забезпечення проходження підвищення кваліфікації вчителів іноземної
мови, які навчатимуть учнів 1 класів, та створення належних умов для
проходження онлайн курсу;
 модернізація форм і методів методичної роботи з педагогічними
кадрами,здійснення переходу на адресний науково-методичний супровід
впровадження Державного стандарту початкової освіти;
 створення
бази
української школи;

консультативно-методичного

супроводу

Нової

 активізація роботи з формування цифрової культури педагогів, розвиток
інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів початкових класів;
 забезпечення
науково-методичного
супроводу
формувального
оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи;
 активізація роботи педагогічних колективів та окремих педагогівноваторів щодо подання заявок на впровадження дослідноекспериментальної роботи в рамках реалізації прикладних педагогічних
досліджень;
 забезпечення
належної
організації
проведення
ДЕР
шляхом
впровадження інноваційних технологій у освітній процес та використання
їх результатів у навчальній діяльності;
 моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень
учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками
і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту
початкової загальної освіти та Державному стандарту базової і повної
загальної середньої освіти;
 урізноманітнення моделей підготовки вчителя: курси підвищення
кваліфікації, семінари, вебінари, он-лайн-курси, конференції, самоосвіта
(визнання сертифікатів);
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 моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів
навчальних закладів;
 моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного
віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок,
необхідних для подальшого навчання, стану організації педагогічного
процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;
 здійснення організації апробації та моніторингових досліджень
навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників,
навчальних посібників та іншої навчальної літератури для
загальноосвітніх навчальних закладів;
 забезпечення організаційно-методичного супроводу проведення ЗНО
2019 у районі;
 вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та
іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до
атестації, участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення
відділу освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних
працівників, що атестуються;
 організацію і науково-методичне забезпечення роботи з резервом
керівних кадрів закладів освіти району;
 впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних
методів організації навчання і виховання;
 трансформування наукових ідей у педагогічну практику, методична
підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі;
 проведення IІ етапу та участь в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу
"Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних
працівників, надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі
в наступних етапах змагань;
 взаємодію з Тернопільським науковим відділенням Малої академії наук
України та іншими учнівськими науковими товариствами закладів освіти
району, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсівзахистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо, організацію
підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах
змагань;
 посилення контролю за станом викладання предмета «Захист Вітчизни» в
закладах освіти, відновлення роботи навчальних кабінетів та приведення
до нормативних вимог їх навчально-матеріальної бази з огляду на
актуальність і важливість питання військово-патріотичного виховання в
сучасних реаліях нашої держави;
 забезпечення науково-методичного супровіду впровадження Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої
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наказом Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 року № 582,
заходів обласної програми «Українська хартія вільної людини в
навчальних закладах Тернопільської області на 2017-2020 роки»,
затвердженої рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 02 серпня
2017 року №693;
 забезпечення науково-методичного супровіду впровадження та реалізації
заходів районних та обласних програм;
 організація
інформаційно-комунікаційного
обслуговування
та
використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальновиховному процесі та діяльності навчальних закладів;
 вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду
використання інноваційних технологій і сучасних форм організації
навчально-виховного процесу;
 формування електронної бази даних щодо педагогічного досвіду та
інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників,
створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної,
довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науковопопулярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних
видань;
 проведення методичних масових заходів, спрямованих на поширення
інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи
та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних
працівників;
 висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності
педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем
розвитку освіти в районі.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Структура Бережанського районного методичного кабінету

Рада
методичного
кабінету

Завідувач РМК

Колегія
відділу освіти

Методисти
РМК
(6 ставок)

Допоміжний
персонал
(1 особа)

Психологічна
служба

Із загальної кількості працюючих у райметодкабінеті (10) методичних
працівників є 7 (на 6 ставок), з них 2 працює за сумісництвом. З них 7 мають
вищу кваліфікаційну категорію, звання «Заслужений працівник освіти
України» - 1, «учитель-методист» - 1, «старший учитель» - 3.
Діяльність методичної служби регулюється Статутом, Положенням про
районний методичний кабінет, посадовими обов’язками працівників. Усі
вищезгадані документи розроблені та затверджені згідно з чинним
законодавством.
2. Наради при завідувачу РМК
№
з/
п

Термін
проведення

Зміст наради
1. 1Про підготовку до серпневих
методоб’єднань та серпневої колегії
2. Виконання наказу про вивчення
стану організованого початку
навчального року, впровадження в
районі і ОТГ НУШ
3. Особливості проведення районних
етапів конкурсів фахової
майстерності
4. Про підготовку до проведення
обласного семінару методистів з
початкових класів
5. Про заходи щодо здійснення
атестації педагогічних працівників
у 2018-2019 н.р.
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Відповідальний

17.08.2018

Жеребецька О.М.

31.08.2018

Жеребецька О.М.

07.09.2018

Жеребецька О.М.

21.09.2018

Жеребецька О.М.
Фанига Л.Я.

05.10.2018

Жеребецька О.М.

Про підготовку і проведення ІІ
етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів
7. Про навчання вчителів, які у 20192020 н.р. братимуть 1 клас НУШ
8. Про методичний супровід
діяльності опорної школи та її філій
9. Про формування плану підвищення
кваліфікації вчителів на курсах у
ТОКІППО
10. Про підсумки районного етапу
конкурсів фахової майстерності
вчителів
11. Про атестаційні матеріали вчителів,
які претендують на присвоєння чи
підтвердження вищої
кваліфікаційної категорії, звання
«Страший учитель», звання
«учитель-методист»
12. пПро підсумки ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів та
участь у ІІІ етапі
13. Про виконання плану роботи РМК
за І півріччя 2018-2019 н.р. та
підготовку до підсумкової колегії
відділу освіти
14. Про підготовку до проведення
обласного семінару методистів, які
відповідають за іноземну мову
15. Про особливості проведення ЗНО у
2019 році
16. Про підсумки участі школярів у ІІІ
етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів
17. Про підсумки вивчення
результативності діяльності
педагогічних працівників, які
атестуються у 2018-2019 н.р.
18. Про підготовку до проведення
діагностування педагогічних
працівників з метою визначення
напрямів роботи на наступний
навчальний рік
19. Про особливості закінчення 20182019 н.р. та проведення ДПА
20. Про підготовку до районного свята
6.
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19.10.2018

Жеребецька О.М.

02.11.2018

Жеребецька О.М.
Фанига Л.Я.
Жеребецька О.М.
Рутковська Г.Г.
Жеребецька О.М.
Матвійчук І.Г.

16.11.2018
30.17.2018

14.12.2018

Жеребецька О.М.
Методисти РМК

28.12.2018

Жеребецька О.М.
Методисти РМК

11.01.2019

Жеребецька О.М.
Методисти РМК

25.01.2019

Жеребецька О.М.

08.02.2019

Жеребецька О.М.

22.02.2019

Жеребецька О.М.
Стефанюк О.В.
Жеребецька О.М.
Олійник Л.М.

10.03.2019

22.03.2019

Жеребецька О.М.
Методисти РМК

05.04.2019

Жеребецька О.М.
Методисти РМК

19.04.2019

Жеребецька О.М.

03.05.2019

Жеребецька О.М.

вшанування обдарованих дітей та їх
наставників
21. Про підсумки діагностування
педагогічних працівників та
визначення напрямів роботи на
наступний навчальний рік
22. Про підсумки роботи РМК за 20182019 н.р.
23. Про підготовку плану роботи РМК
на наступний навчальний рік

17.05.2019

Олійник Л.М.
Бич В.В.
Жеребецька О.М.
Методисти РМК

07.06.2019

Жеребецька О.М.

21.06.2019

Жеребецька О.М.

3. Засідання ради методичного кабінету
№
п/п
1

2

3
4

1

2

3

1
2

3

Тематика засідань

Термін

Перше засідання (серпень)
Затвердження плану роботи
Серпень 2018
районного методичного кабінету на
2018-2019 навчальний рік
Затвердження структури та організації
методичної роботи в районі та ОТГ на
2018-2019 навчальний рік
Затвердження планів роботи районних
методоб’єднань на 2018-2019 н.р.
Обрання секретаря ради методичного
кабінету
Друге засідання (жовтень)
Про стан підготовки та організаційного
Жовтень 2018
забезпечення проведення ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів
Про організацію реєстрації вчителів для
участі у зональному етапі
Всеукраїнського конкурсу "Учитель
року - 2019" у номінації «Географія»,
«Захист Вітчизни», «Основи здоров’я»
Про виконання районної цільової
програми з підтримки обдарованих
дітей на 2016-2021 рр.
Трете засідання (грудень)
Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських
Грудень 2018
олімпіад з навчальних предметів
Про підсумки зонального етапу
Всеукраїнського конкурсу "Учитель
року – 2019"
Про виконання плану курсової
підготовки і підвищення кваліфікації
педагогічних працівників району та ОТГ
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Відповідальний
Жеребецька О.М.
Жеребецька О.М.
Жеребецька О.М.
Методисти РМК
Жеребецька О.М.
Жеребецька О.М.

Жеребецька О.М.
Бич В.В.
Хільковець С.М.
Жеребецька О.М.
Олійник Л.М.
Жеребецька О.М.
Жеребецька О.М.
Бич В.В.
Хільковець С.М.
Матвійчук І.Г.

1

2

3

1

2
3

Четверте засідання (березень)
Обговорення атестаційних матеріалів
Березень 2019
вчителів, які претендують на вищу
категорію та встановлення звання
"старший учитель", "учитель- методист"
Про впровадження профільного
навчання у старшій школі закладів
загальної середньої освіти району та
ОТГ
Про організацію підготовки до ДПА у
закладах загальної середньої освіти
району та ОТГ
П’яте засідання (травень)
Про впровадження нового Державного
Травень 2019
стандарту початкової освіти у закладах
освіти району та ОТГ
Про підсумок роботи з обдарованими
школярами у 2018-2019 н.р.
Про підсумок методичної роботи з
педагогами району за 2018-2019 н.р.

Жеребецька О.М.
Методисти РМК
Рутковська Г.Г.

Жеребецька О.М.

Фанига Л.Я.
Олійник Л.М.
Жеребецька О.М.

1
2
3
4
5
6
7
8

Жеребецька О.М.
Бич В.В.
Матвійчук І.Г.
Олійник Л.М.
Рутковська Г.Г.
Стефанюк О.В.
Фанига Л.Я.
Хільковець С.М.

К
2016
2016
2016
2017
2015
2017
2016
2014

А
2017
2017
2014
2016
2017
2018
2017
2016

К
+
+
+

А

К

+

+

А
+
+

К

А

К

К

+
+
+

+

+
+

+
+
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А

2020

2019

2018

ПІП працівника

2016

з
/
п

Рік
проходження

№

2017

4. План підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників
РМК
(курси при Університеті менеджменту освіти НАПН України (ЦІППО)

+

А

5. Циклограма методичної роботи
Тижні
I тиждень

II тиждень

III тиждень

IV тиждень

Дні
Самоосвіта
Понеділок

Вівторок

Звіт методистів про
Біологія, хімія
виконання плану
роботи
Виїзні консультування. Проведення моніторингових досліджень.
Вчителі
Фізична
Заступники директорів
географії,
культура,
Географія, основи
з виховної роботи,
основ
«Захист
економіки
педагоги-організатори,
економіки
Вітчизни», ОЗ
класні керівники
Початкові
класи

Фізика,
іноземна мова

Надання індивідуальної методичної допомоги, консультацій керівникам
навчальних закладів
Середа

Четвер

П’ятниця

Трудове
навчання

Директори
ЗЗСО

Художньоестетичний цикл

Завідувачі шкіл І ст.

День методичної допомоги у загальноосвітніх навчальних закладах.
ДНЗ,
Практичні
Інформатика
Завідувачі ДНЗ
Математика психологи
Інструктивно-методична нарада при завідувачу РМК
Заступники
Українська
Засідання науководиректорів з
мова та
Вчителі історії та
методичної ради РМК
НВР
література,
правознавства
(серпень, жовтень,
зарубіжна
грудень, березень,
література
травень)
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6. Структура методичної роботи з педагогічними кадрами шкіл району у
2018-2019 навчальному році
№ з/п

Категорія педпрацівників

1.

Директори шкіл

2.
3.

4.

5.

Школа
новопризначеного
керівника
Семінар-практикум
Заступники директорів
ІнформаційноЗНВР
методична нарада
РМО
Заступники директорів з
ВР, педагоги-організатори Семінар-практикум
РМО
Учителі української мови та Семінар-практикум
Школа молодого
літератури, зарубіжної
вчителя
літератури
Проблемна група
РМО
Учителі англійської та
німецької мови

6.

Учителі математики

7.

Учителі фізики, астрономії

8.

9.

10.

Форма методичної
роботи
Семінар-практикум

Учителі географії, основ
економіки

Учителі біології, хімії

Учителі історії

Семінар-практикум
Школа молодого
вчителя
РМО
Семінар-практикум
Школа фахового росту
Проблемна група
РМО
Семінар-практикум
Школа молодого
вчителя
РМО
Семінар-практикум
Школа молодого
вчителя
РМО
Семінар-практикум
Школа молодого
вчителя
РМО
Семінар-практикум
Школа молодого
вчителя
Проблемна група
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Відповідальні
Бабій Н.М.
Жеребецька О.М.
Жеребецька О.М.
Жеребецька О.М.
Жеребецька О.М.
Бич В.В.
Бич В.В.
Олійник Л.М.
Олійник Л.М.
Олійник Л.М.
Олійник Л.М.
Ручаковський
А.М.
Ручаковський
А.М.
Ручаковський
А.М.
Рутковська Г.Г.
Рутковська Г.Г.
Рутковська Г.Г.
Рутковська Г.Г.
Стефанюк О.В.
Стефанюк О.В.
Стефанюк О.В.
Бич В.В.
Бич В.В.
Бич В.В.
Стефанюк О.В.
Стефанюк О.В.
Стефанюк О.В.
Бич В.В.
Бич В.В.
Бич В.В.
Бич В.В.

11.

Учителі фізичної культури

12.

Учителі інформатики

13.

Учителі предметів
естетичних дисциплін

14.

15.

16.
17.

РМО
Семінар-практикум
Школа молодого
вчителя
РМО
Семінар-практикум
Школа молодого
вчителя
РМО
Семінар-практикум

РМО
Семінар-практикум
Учителі трудового навчання
Школа молодого
вчителя
РМО
Семінар-практикум
Учителі початкових класів, вчителів
завідувачі шкіл І ст.
Школа молодого
вчителя
РМО
Класні керівники
Семінар-практикум
РМО
Психологи ЗНЗ, ДНЗ
Семінар-практикум

18.

Завідувачі, вихователі ДНЗ,
ГКП та НВК

19.

Учителі ОЗ

20.

Учителі християнської
етики

21.

Учителі захисту Вітчизни

Хільковець С.М.
Хільковець С.М.
Хільковець С.М.
Стефанюк О.В.
Стефанюк О.В.
Стефанюк О.В.
Олійник Л.М.
Олійник Л.М.
Матвійчук І.Г.
Матвійчук І.Г.
Матвійчук І.Г.
Фанига Л.Я.
Фанига Л.Я.
Фанига Л.Я.
Бич В.В.
Бич В.В.
Матвійчук І.Г.
Матвійчук І.Г.

РМО
Семінар-практикум

Фанига Л.Я.
Фанига Л.Я.

РМО
Семінар-практикум
РМО
Семінар-практикум
РМО
Семінар-практикум

Хільковець С.М.
Хільковець С.М.
Олійник Л.М.
Олійник Л.М.
Хільковець С.М.
Хільковець С.М.

Виходячи з досвіду роботи районного методичного кабінету
Бережанської районної ради, вважаємо, що у районі створено умови для
розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, тому в
умовах децентралізації та впровадження освітньої реформи методична
служба має докласти всіх зусиль для підвищення якості освітніх послуг у
сільській місцевості.
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