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Сучасний етап інтеграції  України у світове товариство потребує створення нової
системи освіти, яка вимагає високопрофесійного творчого вчителя, основними завданнями
діяльності  якого  є  пріоритетність  формування  особистості  школяра,  його  розвиток,
готовність до інноваційної діяльності,  здатність до швидкої  адаптації  в суспільстві,  що
змінюється. 
          Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах реформування нової освітньої
системи вимагає реалізації педагогічної ідеї – «освіта протягом життя».

Освіта протягом життя

          Головним завданням методичної  служби є  надання  кваліфікованої  допомоги
педагогам  в  опрацюванні  сучасних  науково-методичних,  психолого-педагогічних
концепцій, інноваційних технологій, формуванні нового педагогічного мислення.
     Діяльність  Козівського районного  методичного кабінету   спрямована  на  науково-
методичний  супровід  реалізації  Концепції  «Нова  українська  школа»,  Концепції
національно-патріотичного  виховання  дітей  і  молоді,  Національної  стратегії  розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року, указів Президента України, постанов уряду та
Верховної  Ради  України,  законодавчих  актів,  державних  та  регіональних  програм,
нормативно-правових документів з питань освіти, проведення Всеукраїнської  дослідно-
експериментальної   роботи  за  темою  «Розроблення  і  впровадження  навчально-
методичного  забезпечення  початкової  освіти  в  умовах  реалізації  нового  Державного
стандарту  початкової  загальної  освіти  у  Козівській  ЗОШ  І-ІІІ  ст.№1»,   «Психолого-
педагогічне проектування   гармонійного розвитку та самореалізації творчої особистості у
Козівській гімназії»,  удосконалення методичної роботи для забезпечення  впровадження
педагогічними  працівниками    сучасних  педагогічних,  виховних,  управлінських
технологій,   проведення моніторингу якості  загальної  середньої  освіти,  консультування
керівників   закладів  загальної  середньої  освіти   з  питань  організації  веб-сайтів  для
реалізації якісного інформаційного забезпечення  своєї діяльності, опублікування кращих
освітянських надбань, виявлення, вивчення, узагальнення та пропагування перспективного
педагогічного досвіду, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи  серед учнів 11
класів  та їхніх батьків щодо умов і особливостей проведення зовнішнього незалежного
оцінювання. 
        Науково-методичний,  організаційний  та  інформаційний  супровід  усіх  форм
методичної  роботи  в  районі  забезпечують   10  методистів  РМК  та  2  вчителі  закладів
загальної середньої освіти району (за згодою), з них:  6- основні спеціалісти, 3 – сумісники
на 0,5 ставки, 1- сумісник на 0,25 ставки; усі мають вищу кваліфікаційну  категорію, 7 -
звання «старший учитель».



       Методкабінет  організаційно забезпечує реалізацію та науково-методичний супровід 9
державних,  15  обласних,  7  районних  програм,  розроблених  на  їх  виконання  заходів  і
планів  дій,  а  також  наказів,  листів  управління  освіти  і  науки  облдержадміністрації,
доручень та розпоряджень голови  районної державної адміністрації.. 
      Працівниками методкабінету у 2017/2018 н.  р.   підготовлено    202     проекти
наказів  відділу  освіти  та  спорту  райдержадміністрації,  49  проектів  розпоряджень  та
доручень голови райдержадміністрації,  541   інформація, звіт в управління освіти і науки
облдержадміністрації,     райдержадміністрації,     40   методичних  рекомендацій  для
педагогічних працівників району.    
      Науково-методична рада, в яку входять методисти районного методичного кабінету,
керівники  методичних  структур,  директори,  заступники  директорів  закладів  загальної
середньої  освіти,  на своїх засіданнях  розглядає планові  питання,  з  яких приймаються
рекомендації.
      Члени ради проводять експертизу та рекомендують  для використання педагогами
методичних розробок, підготовлених педагогічними працівниками  району (2017/2018 н. р.
– 10 ).

      Усі форми методичної роботи  та їх тематика організовуються на запити педагогічних
працівників, з врахуванням їх  освітнього та кваліфікаційного рівня в контексті реалізації
Концепції  «Нова  українська  школа»,  впровадження  Державного  стандарту  початкової
загальної освіти.
       Основними формами роботи методкабінету є: районні методоб’єднання, міжшкільні
методоб’єднання,  семінари-практикуми,  майстер-класи,  школи  інформаційно-
комунікаційних  технологій,  творчі  групи,  науково-практичні  конференції,  міжрайонні
семінари, індивідуальні та групові консультації тощо. 
           У 2017/2018 н. р. працівниками методкабінету проведено 30 засідань районних
методоб’єднань,  38 – міжшкільних,  17 семінарів-практикумів,  12 занять майстер-класів
( вчителів української  мови та літератури, англійської мови, вихователів ДНЗ),  8 занять
школи  інформаційно-комунікаційних  технологій  завідувачів  ДНЗ,   28  засідань  творчих
груп  (вчителів основ християнської етики, фізики, історії, географії, початкових класів,
практичних психологів, керівників гуртків позашкільних  та закладів загальної середньої
освіти), 1 -  науково-практичну конференцію, 1 міжрайонний семінар. 
       Семінар-практикум директорів закладів загальної середньої освіти на тему «Від школи
знань до школи компетентностей» проведено на базі Козівської ЗОШ І-ІІІ ст.№1.
      Ліщишин Л.В.,  директор  школи,  Бучак  С.  Б.,  заступник  директора  з  навчально-
виховної роботи, у презентації «Нова українська школа в дії» акцентували увагу слухачів
на завданнях Нової української школи, методах їх реалізації, очікуваних результатах та тих
досягненнях,  які  вже є у школі  завдяки участі  двох пілотних класів  у всеукраїнському
експерименті  за  темою  «Розроблення  і  впровадження  навчально-методичного
забезпечення  початкової  освіти  в  умовах  реалізації  нового  Державного  стандарту



початкової  загальної  середньої  освіти» на базі  загальноосвітніх навчальних закладів на
2017- 2022 роки. 
       Олійник С.П., методист  районного методичного кабінету, охарактеризувала варіанти
типових навчальних планів для 1 класу на 2018/2019 навчальний рік, відповідних їм нових

програм, підручників, а також надала рекомендації щодо організації освітнього простору
Нової української школи. 
      Відповідно  до  плану  заходів  щодо  запровадження  Концепції  «Нової  української
школи»,   вчителі  1-их  класів  Козівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.№1.  Бурдаш  С.І.,  Матяш  С.О.,
заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи  Бучак  С.Б.,  методист  Олійник  С.П.
взяли участь у практичних заняттях:  «Дорожня карта вчителя пілотної школи» -  на базі
ТОКІППО,   творчій  майстерні  «Створення  освітнього  середовища  що  сприяє
самореалізації кожного учня: проблеми і досягнення» - на базі Підволочиської ЗОШ І-ІІІ
ст.,  засіданні творчої лабораторії «Критичне мислення як засіб формування та розвитку
творчих здібностей молодших школярів» -  на базі Збаразької ЗОШ І-ІІІ ст. №1,   семінарі-
практикумі «Нова українська школа: реалії і перспективи» - на базі Чортківської ЗОШ І-ІІІ
ст.  №7,  тренінгу  за  методикою  LEGO  «Гра  по-новому,  навчання  по -  іншому»
організованому компанією LEGO Fundation, а також  Бурдаш С.І., Матяш С.О., за участю
Коненко  Л.Б.,  методиста,  завідувача  відділу  дошкільної,  початкової,  спеціальної
інклюзивної  освіти  ТОКІППО,  провели  педагогічний  фестиваль  методичних  ідей  та
знахідок «Нові ролі і завдання вчителя в контексті сучасних змін» для педагогів пілотних
шкіл Тернопільської області  та   поділились досвідом щодо  облаштування навчальних
осередків у класних кімнатах,  організації навчально - виховного процесу в 1-их класах
НУШ з керівниками закладів загальної середньої освіти  Бережанського та Козівського
районів.

        

     



     Директор Щепанівської ЗОШ І-ІІ ст. Сташків М.Б., методист-сумісник, вчитель цієї
школи   Корвач  М.І.  та  інші   педагоги   поділились  досвідом   роботи  з  проблеми
«Управлінська діяльність керівника та робота педагогічного колективу щодо покращення
якості навчально-виховного процесу шляхом використання інтерактивних технологій» на
семінарі-практикумі директорів закладів загальної середньої освіти.

        

         На базі Кривенської ЗОШ І-ІІ ст. проведено заняття семінару-практикуму заступників
директорів  шкіл  з  навчально-виховної  роботи  на  тему:  «Формування  патріота,  творчої
особистості на уроках та позакласній роботі шляхом використання місцевого матеріалу».
       З презентацією на тему: «Система методичної роботи школи як основа розвитку
креативного педагогічного колективу, діяльність якого спрямована на формування творчої
особистості,  патріота,  громадянина»  виступила  П'ятночка  О.Т.,  заступник  директора  з
навчально-виховної роботи  школи. Кожух В. М., директор школи  розповіла про розвиток
творчих  здібностей  школярів,  а  також  прочитала  власні  поезії.  Учні  школи
продекламували власні вірші та твори своїх односельчан. Велике задоволення учасники
семінару  отримали  від  прослуховування  пісень  місцевого  народного  аматорського
жіночого  вокального  ансамблю  «Горлиця»,  перегляду  картин,  ікон,  вишивок  сільських
умільців. Стасів Р.В, завідувач районного методичного кабінету, відзначила, що діяльність
колективу школи  з  питань  формування  патріота,  як  особистості  з  активною життєвою
позицією, здатного приймати відповідальні рішення, критично мислити, учитися впродовж
життя заслуговує на увагу і пропагування серед закладів загальної середньої освіти.

      

        Таращук Н.К., заступник директора Будилівського НВК та вчителі цього закладу на
семінарі-практикумі   заступників  директорів  шкіл  з  навчально-виховної  роботи
презентували досвід роботи  з проблеми: «Шляхи реалізації науково-методичної проблеми



«Розвиток індивідуальних здібностей школярів як складова реалізації диференційованого
підходу до навчання та підвищення результативності навчально-виховного процесу».
      Нетрадиційне засідання  районного методоб’єднання  вчителів географії  проведено 27
квітня  2018  року  у  приміщенні  Денисівського  краєзнавчого  музею.  Щоби  вшанувати
пам’ять і згадати добрим словом вченого-географа, доктора географічних наук, професора
– Ольгу Володимирівну Заставецьку  тут зібрались рідні, друзі, колеги з університету та
вчителі географії Козівського району. Від 1982 року Ольга Володимирівна працювала в
Тернопільському  національному  педагогічному  університеті  де  пройшла  шлях  від
асистента, старшого викладача, доцента до завідувача кафедри географії України.
       Заставецька О.В.  є  автором понад 100 наукових праць,  у тому числі  монографії
«Тернопільська  область:  Географічні  основи  комплексного  економічного  і  соціального
розвитку», «Географія населення України», навчальних посібників, серед яких «Географія
Тернопільської  області»,  «Рідний  край.  Тернопільщина»,  «Довідник  школяра»,  атласів,
карт. Вивчала  проблеми географії,  комплексного економічного та  соціального розвитку
Західного регіону України,  питання географічного краєзнавства і  методики викладання
географії. 

Друзі та колеги, кандидати географічних наук Надія Стецько, Любов Альтгайм, Іван
Рудакевич,  Ткач  Дмитро  Володимирович  (брат),  учитель  географії  Тернопільської
Української гімназії ім. І.Франка Оксана Озімко-Бай, методист Тернопільського ОКІППО
Лілія  Криховець,  доктор  географічних  наук  Леся  Заставецька  (дочка),  кандидат
географічних  наук  Тарас  Заставецький  (син),  працівники  музею   згадували  Ольгу
Володимирівну як талановитого та ерудованого науковця, добропорядну, людину з великої
літери.  Борецька  Н.В.,  методист,  зазначила,  що  Ольга  Володимирівна  була  людиною
великих  знань,  високоінтелігентною,  надзвичайно  порядною,  наполегливою,
справедливою.  Її  послідовна  праця  на  педагогічній,  викладацькій,  науковій  ниві,
постійний творчий пошук, працелюбність,  щире серце забезпечували заслужену повагу
колег, студентів,  вчителів.  Савак О.В.,  Вальчишин М.О.,  вчителі  географії  Денисівської
ЗОШ  І-ІІ  ст.  підготували  презентацію  про  життєвий  і  науковий  шлях  Ольги
Володимирівни, а Денисівський краєзнавчий музей видав пам’ятний конверт із маркою і
штампом спецпогашення. 
       У Козівській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 проведено  засідання міжшкільного методоб'єднання
вчителів географії та економіки на тему: «Реалізація компетентнісного підходу на уроках
географії шляхом використання інтерактивних технологій». Борецька Н.В., методист РМК,
ознайомила присутніх з особливостями використання сучасних освітніх технологій при
викладанні  географії,  підготувала  методичний  матеріал  для  вчителів  «Використання
інтерактивних хмарних сервісів на уроках географії» та зазначила, що використання на
уроках  онлайн-сервісів  змінює  традиційні  методи  навчання,  дозволяючи  підвищувати
інтерес  до  предмета  і  сприяє  кращому  засвоєнню  навчального  матеріалу.  Це  дає
можливість організувати інформаційне середовище, яке здатне активізувати пізнавальну
діяльність учнів, розвиває їх інтерес та інтелектуальний потенціал,  навички самостійно
працювати в інтернет-мережі. Вчитель географії Козівської ЗОШ І-ІІІ ст.№1, Шимонович
Л.В., Медівської ЗОШ І-ІІ ст. Бугаєва Л. О. поділилися досвідом  використання ними  на
уроках  географії  інтерактивної  дошки,  зокрема,  онлайнового  середовища
LearningApps.org, що є сервісом Web 2.0. 
       На базі Ішківської  ЗОШ І-ІІ ст. проведено  засідання міжшкільного методоб'єднання
вчителів географії та економіки на тему:  «Підвищення мотивації до навчання географії як
умова  успішного  формування  в  учнів  ключових  компетентностей».  Учасники  методоб
′єднання  за  круглим  столом   заслухали  доповідь  методиста  Борецької   Н.В.  на  тему
«Шляхи  формування  мотивації  школярів  до  навчання  та  підвищення  їх  навчальних
досягнень  з  географії»  та  опрацювали  матеріали  Всеукраїнської  науково-практичної
конференції,  приуроченої  140-й  річниці  з  Дня  народження  основоположника  новітньої



української  географії  академіка  Степана  Рудницького  «Трансформація  українських
наукових пошуків на грані тисячоліть».

На  базі  Кривенської   ЗОШ  І-ІІ  ст.  проведено   засідання  міжшкільного
методоб'єднання вчителів географії та економіки на тему:  «Використання краєзнавчого
підходу  як  методу  поглиблення  практичної  спрямованості  у  викладанні  географії».
Борецька  Н.В.,  методист  РМК,  ознайомила  вчителів  географії  з  новими  книжковими
виданнями,  а  саме:  монографією  в  двох  томах  «Географія  Тернопільської  області.
Природні  умови  та  ресурси»  та  «Географія  Тернопільської  області.  Населення.
Господарство»  за  редакцією М.Я.  Сивого та  Л.Б.  Заставецької.  Інше видання  –  «Мала
Плавуча  у  великому  світі»,  автори  Г.  Панчак  та  З.  Нетребська,  вчителька  географії
Глинської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Це  документально-краєзнавчий  нарис,  в  якому  відображено
історико-географічні  особливості  мальовничого галицького села  над  Стрипою –  Малої
Плавучі. В книзі опрацьовано багато архівних та сучасних матеріалів, спогадів очевидців
та описано історію розвитку села, географічні особливості, подано багатий фольклорний
матеріал.

        

 На базі  бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля» відбулося засідання міжшкільного
методичного  об'єднання вчителів української мови та літератури на тему «Використання
музейної педагогіки на уроках української мови і літератури та в позаурочний час». Його
організаторами були вчителі  української  мови та  літератури Олесинської  ЗОШ І-ІІІ  ст.
Фурда О.М. та Коцьолко М.Й. Методист РМК Гладчук Л. Л.  ознайомила з нормативно-
правововою  базою,  музейно-педагогічними методами   й  прийомами  роботи  на  уроці.
Провідний бібліотекар Лехіцька О. М. провела для вчителів екскурсію «Від літописів до
сьогодення». Учасники методоб'єднання відвідали виставку  робіт  Козівського художника,
книжкового  ілюстратора  Олега  Кіналя  та  зустрілися     з  краєзнавецем-дослідником
 Ярославом  Гевком,  краєзнавцем,  журналістом,  літературознавецем,  громадсько-
політичним  діячем  Михайлом  Ониськівим  та  донькою   поета  Василя  Ярмуша
Мирославою Денисюк.

                       



     На базі  Городищенської   ЗОШ І-Ш ст. та Глинської ЗОШ І-ІІІ ст  проведено засідання
міжшкільного методичного об’єднання вчителів  української мови та літератури   з теми:
«Розвиток критичного мислення учнів на уроках української мови та літератури –запорука
успіху в  умовах компетентнісного навчання».Учасники міжшкільного  методоб′єднання
ознайомилися  з творчим доробком вчителів української мови та  літератури цих  шкіл.
Вчитель-методист  Кальненської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Лупиніс  М.З.   провела  з   учасниками
майстер-клас  з теми: «Формування потреби  різнобічного розвитку  власних здібностей  і
нахилів шляхом  використання інтерактивних технологій навчання».
       

  

  На базі В.Ходачківської ЗОШ І-ІІІ ст. під керівництвом методиста РМК Гладчук Л.Л.
відбулося міжшкільне методичне об'єднання вчителів української мови та літератури на
тему: "Використання музейної  педагогіки на уроках української  мови і  літератури та  в
позаурочний час".
    Узагальнено відомості  про форми методичної роботи щодо особливостей використання 
у навчально-виховному  процесі елементів музейної педагогіки,ознайомлено з системою
роботи вчителів української мови та літераткуи  В.Ходачківської ЗОШ І-ІІІст..
Презентовано:  інсценізацію уривка з  твору Т.Бордуляка «Обжинки»,  вчитель   Кравець
М.Й.; літературно-дослідницьку конференцію за твором  Т.Бордуляка  «Татари»,вчителі
Кравець М.Й. та Сваток  О.В.;  «Спілкування Т. Бордуляка та І.Блажкевич»,вчитель  Кінь
І.О..  Урок – екскурсію у   музеї  Т.Бордуляка провели учениці школи  під керівництвом
вчителя початкових класів  О.І.Деркач.
    

 На базі Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 та Бережанської школи-гімназії імені Б.Лепкого, під
керівництвом  методиста РМК Олійник С.П.,  членами  творчої групи вчителів трудового
навчання проведено міжрайонний семінар-практикум на тему: «Вибір об’єктів проектно-
технологічної діяльності у процесі вивчення трудового навчання».



      
        На базі Тернопільського кооперативного коледжу організовано засідання виїздного
районного   методоб’єднання   вчителів  трудового  навчання  на  тему  «Формування
дизайнерсько-технологічної  компетентності  учнів  в  умовах  високотехнологічного
інформаційного суспільства».

Під  керівництвом методиста  РМК Олійник  С.П.  на  базі  Вівсянської  ЗОШ І-ІІ  ст.
відбулося засідання районного методичного об’єднання  вчителів трудового навчання  на
тему  «Формування  творчих  здібностей та  технологічної  компетентності  на  уроках
трудового  навчання  за  новою  програмою  2017  року».  Учасники  семінару  переглянули
виставку  робіт з покидькового матеріалу  та ознайомилися із модульною програмою для
учнів 10-11 класів. 

  

На  базі  В.Ходачківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.    проведено  засідання  методичного  об’єднання
вчителів фізики на тему: «Формування ключових та предметних компетентностей учнів на
уроках фізики відповідно до положень концепції «Нова українська школа». З доповіддю на
тему  «Нові  підходи до формування  ключових  та  предметних  компетентностей  учнів  в
умовах реалізації  концепції  «Нова українська школа»  виступила методист РМК Корвач
М.І. 
       Учасники методоб’єднання відвідали науково-демонстраційний освітній центр «Центр
науки» у м.Тернопіль.



           На базі   бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля»   проведено засідання
міжшкільних  методичних  об’єднань вчителів початкових класів на тему «Формування в
учнів ключової компетентності «уміння вчитися» відповідно до вимог Концепції «Нової
української  школи»,  яке  організували  та  провели  вчителі  початкових  класів  Козівської
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №2  та  Кривенської  ЗОШ  І-ІІ  ст. Методист  РМК  Олійник  С.  П.
розповіла  присутнім  про  реалізацію  компетентнісного  підходу  молодших  школярів  в
контексті  освітніх  змін. Цікаво  та  змістовно  провела  для  учасників  методичного
об’єднання  екскурсію  по  експозиції  музею  «Від  літописів  до  сьогодення» провідний
бібліотекар Лехіцька О. М. Добровольська О.М., заступник директора ЗОШ І-ІІІ ст. №14 м.
Тернопіль провела тренінгове заняття з вчителями початкових класів по впровадженню
технології розвитку критичного мислення в практику роботи з молодшими школярами та
практичне заняття щодо методичних аспектів підготовки і проведення ранкової зустрічі,
адже після  реформи зміниться  не  лише програма для наймолодших учнів,  а  й формат
навчання,  що  так  важливо  для  сьогодення. Завідувач  бібліотеки  Компанієць  Г.  В.
розповіла про нові методи залучення маленького читача до бібліотеки, до участі в конкурсі
«Галявина  читайликів»,  який  вже  став  традиційним  в  даній  бібліотеці.  Також  вона
ознайомила  гостей  з  творчістю  тернопільської  дитячої  письменниці  Марти  Чопик,  яка
створила музичні казки «Колобок», «Біда навчить», «Рукавичка».

                
       Під керівництвом методиста  РМК Процик Л.О. на базі Вівсянської ЗОШ І-ІІ ст.
відбулося засідання міжшкільного методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури
на тему: «Впровадження проблемно-пошукового методу на уроках зарубіжної літератури».
Учасники  методичного  об’єднання  обговорили  актуальні  проблеми  викладання
літератури,  ознайомилися  з  програмою  із  зарубіжної  літератури  для  10-11  класів
(авторЛ.П.Юлдашева та  інші)  та  проаналізували основні  зміни.  Простяк Л.М.,  учитель
зарубіжної  літератури  Козівської  гімназії,  продемонструвала  вчителям  методичний
посібник  з  власного  досвіду  роботи  на  тему:  «Розвиток  творчих  здібностей  учнів  на
уроках  зарубіжної  літератури  шляхом  використання  інтерактивних  технологій»  та
поділилася досвідом співпраці з видавництвами фахових газет та журналів.



         На базі Козівської гімназії, Козівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, під керівництвом Стасів Р.В.,
проведено   засідання  міжшкільних  методоб'єднань  вчителів  хімії  та  біології   на  тему:
«Активізація  пізнавальної  діяльності  школярів  шляхом  використання  проектних
технологій при викладанні  хімії та біології» та «Формування особистості школяра шляхом
використання проектної технології»

      

        На базі   Бишківського НВК  проведено  засідання  міжшкільного методоб ' єднання
вчителів  біології   на  тему:  «Формування  патріота,  громадянина    на  уроках  та   в
позакласній  роботі  з  біології».Члени   метоб  'єднання   висадили   яблуню   в  саду,
закладеному   на  шкільній  ділянці    в  честь    75-річчя   створення  УПА.  Стасів  Р.В.,
завідувач   районного  методичного  кабінету,  відзначила,  що  вчителі  біології  мають
можливість   формувати  патріотичні  почуття,   висвітлюючи  красу  та  різноманітність
представників   рослинного,  тваринного  світу,  складені  про  них  легенди,  прислів'я,
приказки; вивчаючи  та досліджуючи   природні об'єкти рідного краю; беручи участь  у
різноманітних природоохоронних акціях, експедиціях, походах. 

На базі    Олесинської ЗОШ І-ІІІ ст.  проведено  засідання  міжшкільного метоб '
єднання вчителів  хімії  на тему: «Формування  особистості школяра  на уроках  хімії
шляхом  використання  інтерактивних  технологій».Стасів  Р.В.,  завідувач   районного
методичного кабінету, відзначила, що ще  наприкінці 50-х років  академік О.Несмеянов
висловив думку, яка й дотепер залишається надзвичайно актуальною: «Мені здається, що
загальним недоліком нашої  загальної  й  вищої  освіти  є  прагнення  дати  учневі  якомога
більший обсяг знань без належної турботи про  якість цих знань. Тим часом обсяг цих
знань має нульову цінність. Головне значення і в житті, і в науці має вміння застосовувати
свої знання. Ми ж переважно дбаємо про обсяг знань, а не про вміння їх застосовувати.
Будь-яку освіту - середню чи вищу - слід розглядати не як певний науко-накопичувач, що
дає  змогу збирати знання, а як тренування мозку».



         Вчителі  хімії  району  ділились  досвідом  роботи  з  проблеми:  «Формування
практичного  застосування  знань,  умінь  і  навичок  на  уроках  зімії  та  біології  шляхом
використання  інноваційних  технологій»(Купчинецька  ЗОШ  І-ІІІст.),  «Активізація
пізнавальної діяльності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках
хімії»(Кривенська ЗОШ І-ІІ ст.)

На базі Дибщенської ЗОШ І-ІІ ст.   проведено засідання міжшкільного методичного
об’єднання вчителів математики на тему: «Диференціація навчання на уроках математики
як засіб розвитку індивідуальних особливостей учнів». З доповіддю на тему «Особливості
впровадження рівневої  диференціації  на  сучасному етапі»  виступила методист  Корвач
М.І.
          На базі Ішківської ЗОШ І-ІІ ст. проведено засідання міжшкільного методичного
об’єднання  вчителів  математики  на  тему:  «Активізація  пізнавальної  діяльності  учнів
шляхом  використання  міжпредметних  зв’язків».  З  доповіддю  на  тему  «Активізація
пізнавальної діяльності учнів на уроках математики засобами інноваційних технологій»
виступила методист  Корвач М.І.
       Незабутні враження вчителі математики отримали від екскурсії в музей музичних
інструментів «Камертон»  с.Ішків.

На базі  Козівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 проведено засідання районного методичного
об’єднання учителів історії.  З доповіддю «Використання  Інтернет-онлайн технологій на
уроках  історії  в  контексті  втілення  ідей  Української   Хартії  вільної  людини  та



концептуальних засад Нової української школи» виступив Маркусь В.І., методист РМК.
Про  використання  інтернет-онлайн  ресурсів  на  уроках  історії  розповіла  Маркусь  Н.І,
учитель історії   Козівської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 і представила  колегам цілий ряд інтернет-
онлайн посібників, співавтором яких вона є. 
        Про використання Інтернет-онлайн технологій  на уроках історії  (змістова лінія
«Інформаційне середовище») розповіла М.В. Павлюс, учитель історії  Ценівської ЗОШ І-
ІІІ ст. і представила свій блог, який включає в себе корисні і цікаві, як для учителів так і
для  учнів  матеріали:   мультимедійні  презентації, флеш-фільми,  мультимедійні  карти,
навчально-методичні комплекти, тести і тренажери.

На  базі  Козівської  гімназії  ім.В.Герети   проведено  засідання  міжшкільного
методичного  об’єднання  учителів  історії  та  суспільствознавчих  дисциплін   на  тему:
«Краєзнавчо-пошукова робота як засіб інтенсифікації розвитку компетентностей учнів в
контексті  цінностей  Української  Хартії  вільної  людини.»,  на  якому  було  представлено
досвід  Кусень О.І., учителя історії Олесинської ЗОШ І-ІІІ ст. З доповіддю «Краєзнавчо-
пошукова  робота  як  засіб  інтенсифікації  розвитку  компетентностей  учнів  в  контексті
цінностей Української Хартії вільної людини» виступив Маркусь В.І., методист РМК. 
     З  доповіддю  «Виховання  відповідальних  громадян  та  патріотів  крізь  призму
Української Хартії вільної людини» виступив Маркусь В.І., методист РМК на  засіданні
районного методичного об’єднання педагогів-організаторів на тему: «Виховання дітей та
шкільної молоді на засадах Української Хартії вільної людини

     

На  базі   Кальненської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  проведено   засідання  районного
методоб'єднання  вчителів  основ  здоров’я  на  тему:   «Формування  здоров’язберігаючих
компетентностей учнів шляхом використання інтерактивних технологій з урахуванням їх
індивідуальних  здібностей  до  творчої  діяльності».Борецька  Н.В.,  методист  РМК,
підготувала методичні матеріали для вчителів на тему «Інтерактивні методи навчання на
уроках основ здоров’я» та зазначила, що використання  інтерактивних методів навчання
забезпечує активну участь і взаємодію учасників один з одним і з учителем, що є однією з
умов формування сприятливих для здоров’я життєвих навичок. 
        На  базі  Козівської  гімназії  ім.  В.Герети  проведено   засідання  районного
методоб'єднання вчителів основ здоров’я на тему:  «Формування життєвих навичок учнів
на уроках основ  здоров’я через  реалізацію проекту «Вчимося жити разом»».  Борецька
Н.В.,  методист РМК, підготувала презентацію на тему «Формування життєвих навичок
учнів  на  уроках  основ  здоров’я  через  реалізацію  проекту  «Вчимося  жити  разом»»  та
зазначила,  що програма курсу відповідає  найкращим світовим практикам  і  створена у
співпраці  з  міжнародними  експертами   ЮНІСЕФ  та  передбачає  використання



інтерактивних  методів  навчання,  які  є  необхідними  для  формування  сприятливих  для
здоров’я життєвих навичок.  

  

На  базі  Городищенської   школи   І-ІІІ  ступенів   відбулося   засідання  районного
методичного  об'єднання   вчителів  музичного та  образотворчого мистецтва,  художньої
культури  з  проблеми   «Застосування  інноваційних  технологій   на  уроках  художньо-
естетичного циклу в контексті  вимог Нової  української  школи».  Коваль А.М.,  Шкільна
Л.М.,  методисти  з  художньо-естетичних  дисциплін  районного  методичного   кабінету,
розповіли  про  застосування  інноваційних  технологій   на  уроках  художньо-естетичного
циклу в контексті вимог Нової української школи. 

       
     На базі Козівська ЗОШ І-ІІІ ст .№2, під керівництвом Гладчук Л.Л. методиста РМК,
проведено  семінар-практикум  з  теми:  «Довідково-бібліографічний   апарат  –  основне
джерело  інформації бібліотеки».  Меленчук Л.С.  з бібліотекарями  провела майстер-клас
«Бібліографічні посібники – складова частина УДК».  

 
     На базі  Козівського дошкільного навчального закладу «Ромашка» смт. Козова для
вихователів району проведено майстер-клас на тему: «Екологоприроднича компетентноть
дошкільників».  Методист з дошкільної освіти   Шкільна Л.М. ознайомила присутніх  з
вимогами  до формування  цієї компетентності   під час  організації  навчально-виховного



процесу.  Завідувач   ДНЗ  «Ромашка»  Гудова  С.Є.   презентувала  роботу  педагогічного
колективу з даної теми. Вихователі  Зерук І.Я, Прика О.В.  провели майстер-клас: «Вода-
джерело життя». 

         

    У  Козівській гімназії ім..В.Герети, під керівництвом Маркуся В.І.,  методиста РМК,
проведено районну учнівську конференцію на тему: «Козівщина у визвольних змаганнях
30-40-х  років  ХХст.»,  присвячену  75-й  річниці  утворення  Української  Повстанської
Армії.З  доповідями  на  конференції  виступили:  Чекалюк  Софія,  учениця  7(11)  класу
Козівської гімназії «Володимир Герета – патрон Козівської гімназії, діяч визвольного руху
30-х років ХХ ст.» (керівник Куціль Ф.З., учитель історії  Козівської гімназії  );  Сташків
Назарій, учень 7(11) класу Козівської гімназії «Лев Зацний – крайовий провідник ОУН,
діяч визвольного руху Козівщини 30-х років ХХ ст.» (керівник Куціль Ф.З., учитель історії
Козівської гімназії ); Грабова Анастасія, учениця 9-Б класу Козівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
«Неповнолітні жителі Козівщини в контексті  подій Другої світової війни та визвольної
боротьби ОУН/УПА» (керівник Маркусь В.І., методист РМК); Бомок Мар’яна, учениця 8
класу  З.Слобідської  ЗОШ І-ІІ  ст. «Ярослав  Старух  –  видатний  діяч  України»(керівник
Гусак  Я.С.,  учитель  З.Слобідської  ЗОШ  І-ІІ  ст.);  Райца  Вікторія,  учениця  7  класу
Денисівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  «Денисів  –  місце  постою  Крайового  Проводу  ОУН
ЗУЗ»(керівник  Савак  О.З.,  учитель  історії  та  географії  Денисівської  ЗОШ  І-ІІ
ст.);Перожишин  Марія,  учениця  11  класу  Олесинської  ЗОШ  І-ІІІст.  «Осип  Дяків
«Горновий» - лицар воюючої України»(керівник Кусень О.І., учитель історії Олесинської
ЗОШ І-ІІІст.); Улішак Тадей, учень 10 класу Козівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 «Родина Райтерів
у визвольній боротьбі»(керівник Касіаді С.Б, учитель історії Козівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1);
Михайлів  Соломія,  учениця  9  класу  Бишківського  НВК  «Яків  Бусел  –  референт
УПА»(керівник Михайлів М.М., педагог-організатор Бишківського НВК);Репеха Соломія,
учениця 10 класу Козівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 «Наше життя і боротьба»(керівник Федик
І.М., учитель історії Козівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2).

     
     На   Всеукраїнській  науково-практичній  конференції  на  тему:  «Український
національно-визвольний  рух  у  ХХ  ст:історія,  теорія,  практика»,  проведеній  у
Тернопільському національному педагогічному університеті ім.В.Гнатюка до 75-ої річниці
утворення Української Повстанської Армії,  з  доповіддю на тему: «Якою була ідеологія
ОУН та УПА. Спроба ідентифікації» виступив  Маркусь В.І., методист  РМК. 



        Методистом Коваль А.М. проведено  семінари-практикуми практичних психологів:
«Діагностика готовності  дітей дошкільного віку до навчання в  школі  та  попередження
труднощів, що ускладнюють подальшу адаптацію   майбутнього школяра» (Слабик Я.М.,
ДНЗ  «Сонечко»  смт.  Козова).;  «Арт-терапія  як  метод  оздоровлення  і  психологічної
корекції» (Пуківська Г.С., Кальненська ЗОШ І-ІІІ ст.). 
     Творча  група  практичних  психологів  працювала  над  проблемою:  «Психологічний
супровід  підготовки  педагогів  до  ефективної  діяльності  в  умовах  реалізації  Концепції
«Нова українська школа». 

       Методистом, практичними психологами та логопедом   проводилась систематична
інформаційно-просвітницька  та  консультативна  робота  із  батькам  учнів  з  особливими
освітніми  потребами,  які  звертались  з  такими  питаннями:  подолання  тривожності,
агресивності,  гіперактивності  дітей,  виправлення  порушень  мовлення,  організації
індивідуального  та  інклюзивного  навчання,  направлення  дітей  у  спеціальні  навчальні
заклади.        
        Проведено інструктивно-методичну нараду для вчителів, що здійснюють навчання
дітей,  які  потребують  корекції  фізичного  та  (або)  психічного  розвитку  «Організація
навчально-виховного процесу в умовах індивідуального навчання». 

      
Засідання  районного  методоб’єднання  вихователів  груп  продовженого  дня  на  тему:
«Організація самопідготовки в ГПД з елементами розвивального навчання» проведено на
базі Козівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1. 

     



Методичним кабінетом проведено наради для керівників закладів загальної освіти
та залученого персоналу до роботи у пунктах тестування щодо організації та проведення
пробного зовнішнього незалежного оцінювання та проведення зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.
      Методистами  районного  методичного  кабінету   забезпечується  організаційно-
методичний супровід педагогів, учасників   конкурсів, виставок.
          З  метою  пошуку  і  підтримки  творчо  працюючих  педагогів  району,  активізації
роботи з поширення кращого педагогічного досвіду та педагогічних інновацій    проведено
І  тур  конкурсу  «Учитель  року  –  2018»  в  4  номінаціях,  зокрема:  «Українська  мова»  ,
«Німецька мова», «Фізична культура», «Фізика». 
     У І турі Конкурсу взяло участь 12 вчителів,  а саме: з Козівської гімназії  - 1, Козівської
ЗОШ  І-Ш  ст.  №2  -  2,  Будилівського  НВК  -1,  В.Ходачківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  -1,
Городищенської ЗОШ І-ІІІ ст. -3, Олесинської ЗОШ І-ІІІ ст. - 2, Августівської ЗОШ І-ІІ ст.-
1.,   Яструбівської ЗОШ І-ІІ ст. – 1. Учасники конкурсу  презентували відеорезюме, яке
розмістили на платформі Конкурсу, проаналізували свою роботу над науково-методичною
проблемою, шляхи її реалізації, способи подолання труднощів і досягнення більш високих
результатів, плани на майбутнє, власні успіхи та досягнення своїх учнів. Так,  Довгошия
Л.Р.,  вчитель  української  мови  та  літератури   Козівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.№2  поділилась
досвідом   формування  комунікативної  компетентності  школярів  на  уроках  української
мови  та літератури, Кінь І.О., вчитель української мови та літератури  В.Ходачківської
ЗОШ І-ІІІ ст. – використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови
та літератури, як одного із напрямків активізації пізнавальної діяльності учнів, Лісовська
С.А.,  вчитель української мови та літератури  Будилівського НВК  -  розвитку  в учнів
інтересу до уроків української словесності шляхом впровадження інноваційних технологій
навчання, Фалінська У.В., вчитель української мови та літератури  Городищенської  ЗОШ
І-ІІІ ст. – розвитку  творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури
шляхом використання стратегії  критичного мислення,  Фурда О.М.,  вчитель  української
мови та літератури   Олесинської ЗОШ І-ІІІ ст. – використання методів інтерактивного
навчання на уроках української мови та літератури, як засобу  формування конікативної
компетентності  учнів,  Михайловська  О.Р.,  вчитель  української  мови  та  літератури
Яструбівської  ЗОШ І-ІІ  ст. –  підвищення грамотності   школярів  шляхом впровадження
елементів  інноваційних  технологій,  Мартинюк  В.Д.,  вчитель   німецької  мови
Городищенської  ЗОШ І-Ш ст. - розвитку інтелектуально-пізнавальних здібностей учнів
шляхом  використання  на  уроках  німецької  мови  рольових  ігор,  Перець  Л.М.  вчитель
фізики   Августівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  –  використання   інтерактивних   технологій  та
мультимедійних засобів на уроках фізики, Перожишин Ю.Є., вчитель  фізики  Олесинської
ЗОШ І-ІІІ   – формування ключових компетентностей учнів у процесі  вивчення фізики,
Корбак  О.І.,  вчитель  фізичної  культури   Городищенської   ЗОШ І-Ш ст. -  формування
здорового способу життя на уроках фізичної культури шляхом використання інформаційно
- комунікаційних технологій, Процик С.В., вчитель фізичної культури Козівської ЗОШ І-ІІІ
ст.№2 – проведення спортивних змагань як засобу активізації навчання учнів,  Юрків О.Р.,
вчитель  фізичної  культури  Козівської  гімназії  -  розвиток  рухової  активності  учнів  на
уроках та в позакласній роботі. Всі учасники конкурсу беруть активну участь у методичній
роботі. 

Переможці конкурсу:Довгошия Л.Р., Мартинюк В.Д., Корбак  О.І., Перець.Л.М.     



Вчителі  району  беруть  участь  у  Всеукраїнському  огляді-конкурсі  «Панорама
творчих уроків», на який презентують матеріали з досвіду роботи. 
        Простяк  Л.М.,  учитель  зарубіжної  літератури  Козівської  гімназії  нагороджена
дипломом ІІ ступеня за участь у конкурсі-огляді  «На хвилі сучасності -2018»  у номінації
«Розробка сучасного уроку».
        Вітер Л.Б.  методист Козівського  БДЮТ, нагороджена дипломом управління освіти
і  науки  ОДА  як  учасник  обласного  етапу  Всеукраїнського  конкурсу  майстерності
педагогічних  працівників   позашкільних   навчальних  закладів  «Джерело  творчості»  в
номінації «Методист».
       Ляхович  Л.М.,  керівник  гуртка  –  методист   Козівського   БДЮТ,  нагороджена
подякою  управління  освіти  і  науки  ОДА   за   участь  в  обласному  етапі   конкурсу
пошукових  та  науково-дослідницьких   робіт   Всеукраїнської  краєзнавчої  експедиції
учнівської молоді  «Моя Батьківщина – Україна» за напрямом: «Духовна спадщина мого
роду».
       Бабухівський М.І., керівник гуртка   Козівського  БДЮТ, нагороджений   подякою
управління освіти і  науки ОДА  за  участь в обласному етапі   конкурсу пошукових та
науково-дослідницьких  робіт   Всеукраїнської  краєзнавчої  експедиції  учнівської  молоді
«Моя Батьківщина – Україна» за напрямом: «З попелу забуття».
           Боднар Г.С., керівник гуртка   Козівського  БДЮТ, нагороджена  подякою управління
освіти і науки ОДА  за  участь в обласному етапі  конкурсу серед педагогічних працівників
навчальних закладів на кращу розробку народознавчої розвідки  національно-патріотичної
тематики «Слава України».
       Колектив  Козівского  БДЮТ  нагороджений  грамотою   Тернопільського
ОКЦНТТШУМ за активну участь та творчий пошук в обласній заочній виставці-конкурсі
робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання.
       Педагоги району взяли участь у районному та   обласному  етапах   конкурсу на
кращу  розробку виховного заходу «Що таке права людини? Чому вони важливі?»
      Вчителі  району  брали участь у конкурсі  відбору проектів підручників для 1,5 та
10  класу.  
      Всього педагоги району взяли участь у 10 конкурсах , оглядах.
      Для  удосконалення  професійної  майстерності  вчителів  чітко  сплановано
підвищення їх кваліфікації на курсах.  У методкабінетах шкіл складено єдині перспективні
плани підвищення кваліфікації на курсах та атестації, згідно яких педпрацівники один раз
в  п’ять  років  підвищують  свою  кваліфікацію  на  курсах,  зокрема:  вчителі  ІІ  категорії,
спеціалісти  навчаються  за  очною,  І  та  вищої  категорії  –  очно-заочною формами  та  за
індивідуальними графіками з використанням сучасних комп'ютерних, інформаційних  та
телекомунікаційних технологій. 
     У 2017 році 128 педагогічних працівників підвищили кваліфікацію у ТОКІППО та
ЦІППО Університету менеджменту освіти  НАПН України при плані 130 (99%), з них: при
ЦІППО – 5, при плані – 7(71%), на курсах за очною формою навчання – 28 чол., при плані
– 28(100%),  за  очно –заочною формою навчання – 83,  при плані  –84(99%),  навчанням
керівних  та   педагогічних  кадрів  за  індивідуальними  навчальними  графіками  з
використанням сучасних комп’ютерних, інформаційних та телекомунікаційних технологій
– 12, при плані – 13(92%).



16 педагогічних працівників взяли участь у навчальних тренінгах для вчителів, які
будуть викладати навчальні предмети у 9 класах у 2017/2018 н.р.. Два вчителі початкових
класів та заступник директора з навчально-виховної роботи Козівської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
були учасниками практикуму вчителів початкових класів пілотних шкіл.

Курсове  підвищення  кваліфікації  при  ТОКІППО пройшло 5  директорів  закладів
загальної  середньої  освіти,  4  заступники  директорів  шкіл  з  навчально-виховної  та
виховної  роботи,  3  завідувачі  дошкільними  навчальними  закладами,  7  вихователів
дошкільних навчальних закладів, 2 педагоги-організатори, 6 вихователів ГПД, 1-шкільний
бібліотекар,  7-  керівників  гуртків  позашкільних  навчальних  закладів,  3  практичних
психологи. 

Керівники  шкіл  забезпечували  своєчасне  відрядження  педпрацівників  на  курси
підвищення  кваліфікації,  заміну  уроків,  вивчення  результативності  їх  підвищення
кваліфікації на курсах.

На курсах підвищення кваліфікації керівні та педагогічні кадри в процесі навчання
ознайомились  з  нормативними  документами   з  питань  організації  освітнього  процесу,
трудового законодавства, охорони  праці,  загальнодержавних програм з питань здорового
способу  життя,  готувались  до  запровадження  нової  етики  управлінської  діяльності,
удосконалення  навичок  ведення  ділової  документації,  створення  системи  моніторингу
ефективності  управлінських рішень,  її  впливу на  якість  освітніх  послуг, впровадження
новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій в управлінні.  

Особистісне  та  професійне  зростання  педагогічних  кадрів   закладів  загальної
середньої, дошкільної та позашкільної освіти району здійснювалось шляхом опрацювання
нових  Державних  стандартів  початкової  загальної  освіти,  повної  загальної  середньої
освіти, дошкільної освіти. 

Педагоги підготувались до:
 - викладання нововведених навчальних курсів у закладах загальної середньої освіти;
-удосконалення системи роботи з талановитими та обдарованими дітьми і молоддю;
-роботи в умовах впровадження інклюзивної освіти учнів з особливими потребами;
-запровадження  методик  практичного  використання  сучасних  інформаційно-

комунікаційних  та  цифрових  технологій,  програмного  педагогічного  забезпечення  у
навчально-виховний процес;

- реалізації програм, спрямованих на формування високих моральних та духовних
цінностей  школярів,  їх  громадянської  позиції;  усвідомлення  ними  національної
приналежності; на запровадження культури фізичного й психологічного здоров’я;

- роботи в умовах профільної та громадсько активної школи;
- опису власного педагогічного досвіду роботи з теоретичним обґрунтуванням.

     У  міжкурсовий  період  методистами  РМК,  керівниками  навчальних  закладів,
керівниками  методичних  структур  проведено  методичну  роботу  з  педагогічними
працівниками різних категорій, в тому числі індивідуальні та групові консультації з питань
підготовки до проходження курсів та написання випускних робіт. 
        Відповідно до графіку виконання Програми впровадження Державного стандарту
початкової освіти у 2018/2019 навчальному році,  районним методичним кабінетом було
організовано  обов'язкове  підвищення  кваліфікації  всіх  вчителів  4-х  класів  та  35
педагогічних  працівників  (заступників  директорів  з  навчально-виховної  роботи  та
вчителів-предметників) шляхом  дистанційного навчання на соціальній платформі  EdEra,
результатом якого було  отримання сертифікатів про успішне проходження онлайн-курсу. 
    Також  було організовано і  проведено три очні сесії для 33 вчителів початкових
класів,  тренінгові  заняття -   для 20  вчителів  англійської  мови,  3  -  німецької  мови,  які
навчатимуть учнів 1 класу у 2018/2019 н.р. 
    Методкабінетом   забезпечено  науково-методичний  супровід   навчання   з  основ
інформаційної  безпеки    вчителів  інформатики  шляхом  проходження  п’ятитижневого
курсу на платформі Prometheus. 



           Стимулом для професійного удосконалення є атестація педагогічних працівників та
керівників. 

У 2018 році     атестовано 89  вчителів, 3 вихователі ГПД,  6  вихователів ДНЗ, 8
керівників гуртків,  6  керівних кадрів, 4 методисти РМК. Вищу кваліфікаційну категорію
присвоєно 7  педагогам, атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії  «спеціаліст  вищої  категорії»  -  40,   атестовано  на  відповідність  раніше
присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» - 6, атестовано на відповідність
раніше  присвоєному  педагогічному  званню   «старший  учитель»   -  13,  присвоєно
педагогічне звання  «старший учитель» – 3. Визнано такими, що відповідають займаній
посаді – 3  директори, 3  заступники  директорів навчальних закладів району.

                          
         З  метою  інформаційного,  науково-методичного  супроводу  педагогів
удосконалюється  робота  блогів,  сайтів  вчителів  інформатики,  фізики,  математики,
української мови та літератури, практичних психологів, з  використанням Google-сервісів
створено «методичні кейси» для вчителів географії, основ здоров’я, початкових класів.
    Проводиться  робота  із  вдосконалення  структури і  змістового наповнення сайту
РМК.
    З  метою  безперервного  науково-методичного  супроводу  професійно-
кваліфікаційного  зростання  педагогічних  працівників  використовується  електронна
пошта.
     Рівень  професійної  майстерності  педагогів  району   підвищувався  через  роботу
опорних  навчальних  закладів,  участі  в  обласних  семінарах-тренінгах,  конференціях,
школах молодого вчителя, зустрічах з авторами підручників.
     В районі працівниками ТОКІППО проведено тренінг з питань реалізації принципів
Української Хартії вільної людини  з представниками  закладів загальної середньої освіти.
      Методичний кабінет  поповнився  матеріалами на  допомогу вчителям,  керівникам
методичними рекомендаціями з актуальних питань організації та проведення навчально-
виховного процесу.
      Методистом-психологом було розроблено методичні рекомендації для практичних
психологів,  педпрацівників,  батьків  та  учнів:  «Створення  сприятливого психологічного
середовища для навчання першокласників», «Використання методів арт-терапії  в роботі
практичного  психолога»,  «Організація  навчально-реабілітаційного  процесу  для  учнів  з
особливими  освітніми  потребами», «Психологічний  і  соціальний  супровід  дітей  з
особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання».  Педагоги   району
забезпечені  спеціальними програмами для навчання дітей із ЗПР та для РВД.
      Налагоджено зв’язки та організовано співпрацю з центром практичної психології та
соціальної роботи, з відділом у справах сім’ї, молоді і спорту, службою у справах дітей та
Центром соціальних   служб для  сім’ї,  дітей  та  молоді  райдержадміністрації,  районним
центром зайнятості, ОПМПК, громадськими організаціями. 

Організація  методичного  супроводу  виховної  роботи  ґрунтувалась  на   головних
нормативних  документах   у  сфері  освітньої  політики  щодо  виховання   серед  яких:
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепція Нової
української  школи,  Основні  орієнтири  виховання  учнів  1-11  класів  загальноосвітніх
навчальних закладів;  Концепція  національно-патріотичного виховання молоді;  Програма



патріотичного виховання дітей та  учнівської  молоді;  Концепція громадянської  освіти та
виховання  дітей  і  молоді  в  Україні;  Концепція  сімейного  виховання  в  системі  освіти
України  «Щаслива  родина».  Важливим  документом  у  виховній  роботі  залишається
«Методичний супровід до програми «Орієнтири національного виховання учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів Тернопільщини».  

 Виходячи з того, що  на часі виховання соціально активних громадян, патріотів з
чіткою   громадянською  позицією  основна  увага  районного  методичного  кабінету  та
педагогічних колективів навчальних закладів була спрямована передусім на формування в
дітей та учнівської молоді соціальної активності  та патріотизму.

З метою соціалізації учнів в районі сформовано мережу дитячих об’єднань до якої
входять  такі  товариства  як:  «Соколята»,  «Козачата»,  «Молода   Просвіта»,  дитяче
об’єднання «Первоцвіт» Олесинської ЗОШ І-ІІІ ст. та клуби за інтересами. Завдяки участі в
їх  роботі,  а  також  в  роботі  учнівських  комітетів  школярі  мають  змогу  проявити  свою
активність, робити суспільно значимі справи, навчитися працювати в команді.

В  школах  району  активно  працює  учнівське  самоврядування,  яке  делегує  своїх
представників в районну раду старшокласників «Паросток». 

Цьогоріч  члени  Районної  ради  старшокласників  «Паросток»  та  представники
учнівського самоврядування навчальних закладів  масово проводили тематичні флешмоби,
завершили  роботу над проектом «Книга звитяги Майдану, АТО»,  долучились до проекту
«Громадські ініціативи», краєзнавчо-пошукового проекту «Непоборні». 

Заслуговує на увагу досвід співпраці з релігійною громадою УГКЦ, волонтери якої
декілька років поспіль організовують змістовне дозвілля дітей в рамках проекту «Канікули
з Богом».

Велика увага приділялась громадянському та правовому вихованню, що допомагає
виховати національно свідому людину, яка безмежно любить свій отчий край, цікавиться
культурно-національними,  духовними,  історичними  цінностями  свого  народу,  а  також
формує в учнів розуміння і потребу дотримуватися законів України.

   Класні керівники долучились до реалізації обласного проекту «Класний керівник»,
який  передбачає  впровадження  в  навчальних  закладах  виховних  програм.  Найбільш
популярною в районі стала програма «Особиста гідність. Безпека. Громадянська позиція». 

Одним з пріоритетних напрямків роботи було національно-патріотичне та військово-
патріотичне виховання. Протягом вересня-жовтня 2017 року реалізовано комплекс заходів,
присвячених 75-й річниці утворення УПА:

- районний  етап  конкурсу  учнівських  наукових  та  науково-дослідницьких  робіт,
присвячений 75-й річниці утворення УПА;

- районна учнівська конференція на тему: «Козіщина у визвольних змаганнях 30-40-х
років ХХ ст.

Учні та педагоги активно долучились до  заходів, які проводились з 13 по 14 жовтня
2017 року в с.Бишки  Козівського району, зокрема взяли участь: 

-  у  проведенні  Всеукраїнської  наукової  конференції  «Бишки  –  столиця  воюючої
України» ( 6 доповідей з 20-ти підготовлено учнями);

- у патріотичному вишколі учнівської молоді ( учні Ценівської ЗОШ І-ІІІ ст.).
Педагоги та учні взяли участь у підготовці та церемоніях відкриття меморіальних

дощок  видатним  діячам  визвольних  змагань  ХХ  ст.  у  З.Слобідській  ЗОШ  І-ІІ  ст.,
Денисівській  ЗОШ І-ІІ  ст.,  Олесинській  ЗОШ І-ІІІ  ст.,Бишківському НВК та  Козівській
гімназії ім. В.Герети.

Учні та педагоги Козівської гімназії  ім.В.Герети та Городищенської ЗОШ І-ІІІ ст.
взяли участь у марші патріотів у м.Тернополі.

Впродовж  листопада–грудня  2017  року  відбувся  ряд  заходів,  присвячених
пошануванню героїв  Небесної  Сотні,  зустріч  з  учасниками АТО.  7  грудня  2017  року в
Козівському РБК учні ЗЗСО смт.Козови взяли участь у перегляді документального фільму
про  Президента   Української  Головної  Визвольної  Ради  Кирила  Осьмака  «Незламний



Президент» та  презентації книги Наталки Осьмак «Кирило Осьмак: автопортрет у листах
на тлі  Владімерського централу».

Значна увага приділялась краєнавчо-пошуковій роботі та розвитку шкільних музеїв.
Педагоги та учні району взяли активну участь у краєзнавчо-пошукових акціях, конкурсах
та експедиціях

На базі  7-ми  закладів освіти, а саме: Козівської ЗОШ І-Ш ст.. № 2, Августівської
ЗОШ І-ІІ ст., Кальненської ЗОШ І-ІІІ ст., Ценівської ЗОШ І-Ш ст.., З.Слобідської ЗОШ І-ІІ
ст., Бишківського НВК та ДНЗ «Сонечко» смт.Козова  працювали паспортизовані музеї, які
є справжніми осередками патріотичного виховання дітей та шкільної молоді.

Традиційно  педагоги  та  учні  долучились  до  проведення  благодійних  ярмарок  та
інших
заходів  ,  спрямованих  на  підтримку  наших  воїнів.  Завдяки  педагогам  та  учням  наші
земляки в зоні  бойових дій  мали справжнє Різдво з  кутею, варениками і  т.п.  Понад 20
тис.грн. було зібрано школами району під час благодійного концертного туру виконавця з
Буковини Святослава Края.
          Методкабінет   організовує  участь  школярів   у  Всеукраїнській  Благодійній  акції
«Серце  до  серця».  Цьогоріч   зібрані  кошти  учні  відправили   для   лікування   дітей
Тернопільської області з вадами слуху( придбання обладнання).

З  метою  забезпечення  високої  ефективності  та  якості  військово-патріотичного
виховання в школах району організовано 7 гуртків військово-патріотичного спрямування
які охоплюють 142 учні,  діє патріотичний  клуб «Пам'ять» (Конюхівська ЗОШ І-ІІІ  ст.),
проводяться  зустрічі  з  учасниками  бойових  дій  в  зоні  АТО,  змагання  з  військово-
прикладних  видів  спорту, листування  з  випускниками,  які  проходять  військову службу,
обмін  досвідом  роботи,  розвиваються  і  зміцнюються  зв’язки  з  військовою  частиною
(проводяться екскурсії до військової частини учнів-юнаків 10-11 класів шкіл).
    Проведено цілий комплекс заходів патріотичного спрямування:
    -учні закладів загальної середньої освіти району взяли участь в районних туристсько-
спортивних змаганнях та районному етапі змагань «Сокіл» («Джура»);

   - команда району у складі учнів Кальненської ЗОШ І-ІІІ ст.( керівники Баран П.М., Найко
Г.М.) взяла участь в обласному фізкультурно-спортивному фестивалі «Козацький гарт»;
   - команда району, сформована з учнів Городищенської ЗОШ І-ІІІ ст.(керівник Андрухів
І.Б.)   взяла участь в обласній тереновій грі  «Легенда УПА», яка проходила в с.Зеленче
Теребовлянського району;
  -  учні  11  класу  взяли  участь  в  навчально-польових  зборах,  які  проходили  в  рамках
виконання  програми предмета «Захист Вітчизни», на базі в/ч А1461 м.Бережани.
    Педколективи З.Слобідської ЗОШ І-ІІ ст. та Бишківського НВК взяли активну участь
у  підготовці  до  проведення  масових  заходів,  присвячених  75-й  річниці  Надзвичайного
Великого Збору ОУН в с.Золота Слобода (24.08.2018 року) та урочистостях, присвячених
освяченню місця під майбутній музей національно-визвольної боротьби імені генерала СБ
ОУН-УПА Миколи Арсенича, які відбулись в с.Бишки (25.08.2018 року.)
    Юнаки та дівчата з числа учнів Козівської гімназії ім.В.Герети,  Козівської ЗОШ І-ІІІ
ст. №1, Козівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 та З.Слобідської ЗОШ І-ІІ ст. ( керівники груп: Антоляк



Г.М.,  Юрків  О.Р.,  Куций  І.В.,  Пуківський  В.З.,  Гусак  Я.С.)  взяли  участь  в  роботі
молодіжного наметового  табору, який  працював  з  23-го  по  25-те  серпня  2018  року  на
теренах  с.Золота  Слобода  і  був  присвячений  75-й  річниці  ІІІ  Надзвичайного  Великого
Збору ОУН.
    Методистами районного методичного кабінету значна увага приділялася науково-
методичному супроводу організації роботи з обдарованими дітьми. 

Ними забезпечується  проведення І-ІІ етапів,  участь команд району у ІІІ-ІV етапах
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  навчальних  предметів,  конкурсах,  змаганнях,
виставках, турнірах тощо. 

    Проведений моніторинг   досягнень  учнів  району  свідчить про те, що у закладах
загальної середньої освіти, позашкільних навчальних закладах  проводиться значна робота
з  виявлення,  розвитку,  моральної  та  матеріальної  підтримки  обдарованих   у  різних
номінаціях школярів.   
    З метою створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного
розвитку  дітей  у  вільний  від  навчання  час,  задоволення  їх  освітніх  потреб  щляхом
залучення  до  різних  видів  діяльності  у  закладах  загальної  середньої  освіти,  у  3-ьох
позашкільних навчальних закладах  району сформована  мережа  факультативів, гуртків, в
яких  переважають  групові  форми  роботи.  Мережу  позашкільних  навчальних  закладів
збережено  на  100%.  Порівняно  з  попередніми  роками,  через  суттєве  зменшення
учнівського контингенту, скоротилась мережа гуртків на базі закладів загальної середньої
освіти, але відсоток охоплення учнів гуртковою роботою залишається досить високим.
      На  запити  учнів,  батьків  у  школах  району  організовано  поглиблене  вивчення
англійської мови (Козівська гімназія – 5-11 класи, 254 учні, Козівська ЗОШ І-ІІІ ст№1 - 8
клас, 19 учнів).
      У  всіх  закладах  загальної  середньої  освіти  району  навчання  у  10-их  класах
проводиться за універсальним профілем, в Козівській гімназії - за профілем «українська
філологія» - 10 (6) клас, 24 учні.
      403 учні району занесено в банк даних «Обдарованість». Це переможці районних,
учасники та переможці ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів,  ІІ,  ІІІ  етапів  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт,  мистецьких
конкурсів, виставок, інтелектуальних турнірів, спортивних змагань, проектів тощо.
      За  результатами  ІІІ  етапу  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  навчальних
предметів  у  2016/2017  н.р.  дипломами  І  ступеня  нагороджено  2  учні,  ІІ  ступеня  –  6
школярів, ІІІ ступеня – 23 переможці, у 2017/2018 н.р. – І ступеня -1,  ІІ ступеня – 9, ІІІ
ступеня – 10. 
      За результатами  ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання
у 2017/2018 н.р., дипломом ІІІ ступеня нагороджена учениця Козівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.
      Слухачі Козівської філії Тернопільського обласного комунального територіального
відділення  МАН  України,  щорічно  є  переможцями  обласного  етапу  конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт, зокрема, у 2016/2017 н.р. 7 учнів зайняли призові місця, у
2017/2018 - 5 переможців.            



     Учні  середнього  шкільного  віку  беруть  участь  у  Всеукраїнському  конкурсі
дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів. У 2016/2017 році його переможцями стали 3
учні (Козівська гімназія,  Будилівський НВК, В.Ходачківська ЗОШ І-ІІІ  ст.),  в 2017/2018
році – 2 школярі (Козівська ЗОШ І-ІІІ ст.№1, В.Ходачківська ЗОШ І-ІІІ ст.). 

     По   програмі  обміну   майбутніх  лідерів  (FLEX)   учениця   Козівської  гімназії
пройшла тестування, за результатами  якого  у 10 класі  навчалася  в США. 
      На  ІІІ етапі  Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика у 2016/2017
н.р.  дипломом ІІ  ступеня нагороджена 1 учениця (Козівська гімназія),  у  2017/2018 н.р.
дипломами  ІІ та ІІІ ступеня нагороджені 2 учениці (Козівська гімназія).
      Переможцем  обласного  етапу  конкурсу  учнівської  творчості   стала  1  учениця
(Конюхівська ЗОШ І-ІІІ ст.), у 2016/2017 н.р. 1 школяр на цьому конкурсі нагороджений
грамотою  управління  освіти  і  науки  за  актуальність  висвітленої  проблеми  та
оригінальність викладу.
       На обласному етапі фестивалю-конкурсу патріотичної пісні, прози  і поезії, творів
образотворчого мистецтва «Свята Покрова» у 2017/2018 н.р. 1 учениця (В.Ходачківська
ЗОШ  І-ІІІ  ст).  нагороджена.  дипломом  ІІ  ступеня,   гуртківець  Козівського  БДЮТ-
дипломом Гран-Прі, 2 учениці (Козівська гімназія) - дипломом І та ІІІ ступеня,  грамотою
«За оригінальну інтерпретацію» - ансамбль дівчат Козівської ЗОШ І-ІІІ ст.№1.

       Учні  району   є  активними   учасниками  Міжнародного конкурсу  з  інформатики
«Бобер», Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу «Колосок», Міжнародного
математичного  конкурсу  «Кенгуру»,  Всеукраїнської  гри  «Соняшник»,  Всеукраїнського
фізичного  конкурсу  «Левеня»,  Міжнародного  чемпіонату  з  розв’язування  логічних
математичних задач, Міжнародної гри зі світової літератури «Sunflower».
      13 учнів Козівської гімназії та 1 учениця Козівської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 у 2017/2018
н.р. стали лауреатами творчих Міжнародних фестивалів – конкурсів, зокрема, «Українська
коляда»  -  2  учні  (ІІ  премія),  «Зірковий  грамофон  талантів»  -  1  учениця  (ІІ  премія),
«Талановита молодь України» - 1 учениця (ІІ премія), «Єврофест» - 1 учениця (1 премія),
«Місто  Лева»  -  2  учениці  (1  премія),  «Моя  Україна  –UCRAЇNA MIA»(І  премія),
Всеукраїнського музичного фестивалю – конкурсу «Соколині зорі» - 4 учениці (4 дипломи
ІІІ ступеня, 2 – І ступеня).

Кількість призерів МАН 



       5  учнів  стали переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого
малюнка «Зоологічна галерея» (В.Ходачківська ЗОШ І-ІІІ ст., Козівська ЗОШ І-ІІІ ст.№1,
Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст., Козівська гімназія).

   За сприяння відділу у справах сім'ї  та  молоді районної державної адміністрації
учнівські  команди  Козівської  гімназії,  Козівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.№1  взяли  участь  у
регіональному турнірі 17-го Кубка Тернопільської області з українських інтелектуальних
ігор  «УНІКУМ» імені героя АТО Ореста Квача, на якому команда гімназії зайняла І місце.

   Команди   Козівської  гімназії,  В.Ходачківської   ЗОШ  І-ІІІ  ст.  взяли  участь  у
Відкритому  Західноукраїнському  інтелектуальному  турнірі  «Natus vincere»,  на   якому
команда «Феміда» В.Ходачківської ЗОШ І-ІІІ ст. нагороджена грамотою за перемогу  у
номінації «Майбутнє вітчизняної науки», а учень Козівської гімназії  -  у номінації  «Надія
нації».

   2 учні (Козівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №2) зайняли призові місця (грамота за І місце,
грамота  лауреата)  на  Всеукраїнському  конкурсі  учнівських  робіт  «Історія  та  уроки
Голокосту».
           Колектив екологічної просвіти Козівської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 на обласному етапі
Всеукраїнського конкурсу «Земля - наш спільний дім» нагороджений дипломом «За вдале
висвітлення теми конкурсу».

      

Команда школярів району зайняла ІІІ місце на обласних  змаганнях з волейболу
серед юнаків ЗОШ І-ІІ ст. за програмою ХХІІ Спортивних  ігор  школярів Тернопільщини.
      На  особистих обласних змаганнях з настільного тенісу серед юнаків  ЗОШ І-ІІ ст. 2
учні Денисівської ЗОШ І-ІІ ст. зайняли призові місця (І та ІІ), а команда – ІІ місце.
      Команда  Козівської гімназії   зайняла І місце  з виду тактична підготовка, ІІІ місце з
виду  смуга  перешкод  на  обласному  етапі  Всеукраїнської  дитячо-юнацької   військово-
патріотичної гри «Сокіл».
        На обласних змаганнях з легкої атлетики  2 учні зайняли ІІІ  місце,  3 – ІІ  місце
(Козівська гімназія,  Козівська ЗОШ І-ІІІ ст.№1, Козівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2, Денисівська
ЗОШ І-ІІ ст.).
        Вихованці  зразкового  танцювального  ансамблю  «Росинка»  Козівського  БДЮТ є
щорічними учасниками та переможцями різноманітних мистецьких конкурсів в Україні та
поза її межами. У 2017/2018 н.р.колектив  був нагороджений на І Міжнародному  конкурсі
-  фестивалі  мистецтв  «BYKOVEL STAR FEST»  дипломом  лауреата  ГРАН-ПРІ  та  І
ступеня,  на Всеукраїнському вокально - хореографічному конкурсі «Україна-це ти» - 2
дипломами   ІІІ  ступеня,  на   Всеукраїнському  фестивалі-конкурсі  «Талановита  молодь
України» - дипломом І ступеня.
      Драматичний гурток   БДЮТ  нагороджений подякою управління  освіти  і  науки
ОДА за участь у фестивалі-конкурсі  театральних колективів  ЗЗСО та ПНЗ у номінації «За
втілення патріотичної тематики». 
       Вихованці  БДЮТ, в  складі  команд,  зайняли:  І  місце  на  ХХІІ  Спортивних  іграх
школярів Тернопільщини зі спортивного туризму з виду пішохідний туризм, ІІ місце на 48
Чемпіонаті  області зі  спортивного туризму серед юнаків з виду пішохідний туризм, ІІІ



місце   на  фіналі  чемпіонату  України   з  картингу  серед  учнівської  молоді  з  шосейно-
кільцевих перегонів,  І  місце з  шосейно-кільцевих перегонів у Всекраїнських відкритих
змаганнях учнівської молоді з картингу зі швидкісного маневрування.

8  вихованців  БДЮТ  зайняли  І  місце,  11-ІІ  місце,  11  -ІІІ  місце,  3  нагороджені
подяками, 3 вихованці дитячого парку «Лісова пісня» нагороджені дипломами І ступеня, 2
–ГРАН-ПРІ,  7-ІІ  ступеня,  9  –  грамотами  на  Всеукраїнських  змаганнях,  конкурсах-
виставках. 
       За  результатами  олімпіад,  конкурсів,  турнірів,  змагань,  з  метою  підтримки
талановитих і обдарованих школярів, районною державною адміністрацією їм  виділено
грошову допомогу:  у 2016/2017н. р.-7145 грн., 2017/2018н.р.-14300 грн., яку вручено  на
останньому дзвінку.
       У 2017/2018 н.р.  для розвитку творчого потенціалу педагогічних кадрів  здійснено
їх  матеріальне  стимулювання   у  вигляді   грошової  премії  в  розмірі  80  відсотків  від
посадового окладу.
        Виявлення,  підтримку,  організацію  роботи  з  обдарованими  школярами  та  її
результативність   заслухано  на  засіданні   науково  -  методичної  ради  районного
методичного кабінету, колегії районної державної адміністрації.

У 2017/2018 н.р. методисти організували, провели або забезпечили участь учнів у
82 конкурсах,олімпіадах, змаганнях,фестивалях,акціях тощо.

Працівниками методичного кабінету проведено моніторинги:
- апробацій тестових завдань у листопаді 2017 року (фізика - Купчинецька ЗОШ І-ІІІ ст.,
історія  України  -  Городищенська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  біології  -  Конюхівська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,
географія – 
В. Ходачківська ЗОШ І -ІІІ ст.);
-  результативності  вивчення  німецької  мови  в  закладах  загальної  середньої  освіти
(результати річного оцінювання учнів 4, 7, 9, 11 класів)
- результативності навчання в ЗЗСО ( всі ЗЗСО І-ІІІ ст., результати ДПА у формі ЗНО, річні
оцінки  з  української  мови,  математики,  історії  України,  географії,  біології,  англійської
мови);
-  впливу  ДПА  у  формі  ЗНО  на  кількість  випускників  ЗЗСО  -  претендентів  на
нагородження золотими та срібними медалями; 
         До всесвітньої мережі Інтернет під’єднано 100% шкіл І-ІІ та І-ІІІ ст. 

Всі заклади загальної середньї  освіти району  мають власні сайти,  збільшується
кількість  педагогів,  які  викладають  свої  матеріали  на  власних  сайтах,  блогах,  тощо;
використовується електронне листування. Педагоги шкіл мають можливість працювати у
освітянських віртуальних спільнотах.  

 За  словами   Ейнштейна: «Великі  проблеми,  які  стоять  перед  нами,  не  можна
вирішити на тому ж рівні  мислення,  на якому ми були,  коли вони виникали»,  а   тому
реалізація Концепції  « Нової української школи» вимагає від нас нового рівня мислення.
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