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Методичний  кабінет  відділу  освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Шумської  міської  ради  планує  свою  діяльність  відповідно  до  вимог
Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»,  «Національної
стратегії  розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», затвердженої
Указом Президента України від  25 червня 2013 року № 344/2013, Концепції
Нової  української  школи,  галузевої  Концепції  розвитку  неперервної
педагогічної  освіти,  затвердженої  наказом  Міністерства  освіти  і  науки
України від 14 серпня 2013 року № 1176, листа Міністерства освіти і науки
України  від  03.07.2002  №  1/9-318  «Рекомендації  щодо  організації  і
проведення  методичної  роботи  з  педагогічними  кадрами  в  системі
післядипломної  педагогічної  освіти», Положення  про  районний  (міський)
методичний  кабінет  (центр),   Положення  про  систему  науково-методичної
роботи з педагогічними працівниками в Україні.

Методична робота у відділі освіти, культури, молоді та спорту і закладах
освіти  Шумської  міської  ради  будується  і  проводиться  за  принципом
моніторингу  –  систематичної  аналітико-діагностичної   діяльності,  де
враховуються інтереси, запити всіх категорій педагогів та керівників  закладів
освіти. Система науково-методичної роботи спрямована на розвиток творчої
індивідуальності педагогічних і керівних працівників

Третій рік методичний кабінет працює над реалізацією методичної теми
«Організаційно-методичний  супровід  розвитку  фахової  компетентності  з
метою забезпечення якісної освіти». Із цією метою організовано роботу  24
предметних  методичних  об’єднань.  Працюють  творчі   групи,  авторська
майстерня, школи вдосконалення  педагогічної  майстерності, майстер-класи,
семінари-тренінги, заняття яких проводяться у формі проблемних та круглих
столів, майстер - класів.
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ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ
У  закладах освіти Шумської міської ради працює 519 педагогів .

176; 33,91%

141; 27,17%

81; 15,61%

121; 23,31%

Розподіл педагогів за кваліфікаційними категоріями 

спеціаліт вищої категорії

спеціаліст І категорії

спеціаліст ІІ категорії

спеціаліст

За  результатами  атестації  176  педагогам  присвоєно  кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої категорії»,  141 – «спеціаліст І категорії», 81 –
«спеціаліст ІІ категорії». 
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Розподіл педагогічних працівників за педагогічними званнями

вчитель - методист вихователь - методист

старший вчитель старший вихователь

заслужений вчитель заслужений працівник освіти

За високий рівень ініціативи та творчості  1 педпрацівнику присвоєно
Почесне звання «Заслужений працівник освіти України»,  2  – «Заслужений
вчитель України», 16 – «вчитель – методист», 1 – «вихователь – методист»,
58 – «старший вчитель», 3 – «старший вихователь».   
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Атестаційною  комісією  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Шумської
міської  ради у 2017/2018 навчальному році  проатестовано 43 педагогічних
працівників. 11 педагогам присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст
вищої  категорії»,  32  –  атестовано  на  відповідність  раніше  присвоєній
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 9 -  на відповідність
займаній  посаді.  4  педагогам  присвоєно  педагогічне  звання  «старший
учитель», 6 - атестовано на відповідність раніше присвоєному педагогічному
званню  «старший  учитель»,  2  –  присвоєно  педагогічне  звання  «учитель-
методист»,  2  -  атестовано  на  відповідність  раніше  присвоєному
педагогічному званню «учитель-методист», 1 -  «старший вихователь».

                                                                           Засідання атестаційної комісії 

РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ
З метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний

процес   для   керівників  та  заступників  керівників   закладів  освіти
організовано   роботу  постійно діючих семінарів:

- керівників закладів освіти з питань  сучасного підходу до управління
навчально-виховним процесом, керівник Бойчук Л.А.;

- заступників керівників закладів освіти з питань системного підходу до
організації  науково-методичної  роботи  з  педагогічними  кадрами  як  засобу
підвищення їх професійної компетентності,  керівник  Бойчук Л.А.
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Другий рік методичний  кабінет  співпрацює  з  вищими  навчальними
закладами,  ТОКІППО.  У   2017  –  2018   навчальному   році   на   базі
Тернопільського   педагогічного   університету  був   проведений  науково-
методичний семінар «Інформаційні технології як шлях впровадження STEM-
освіти» та  тренінг «Основи  3D-моделювання  та  3D-друку» для  вчителів
інформатики (11  жовтня  2017 року). 

 На   базі   Тернопільського   центру   науки   проведено   засідання
круглого   столу   вчителів   фізики  на   тему  «Основні  підходи  щодо
формування ключових компетентностей учнів та нові можливості фізичних
досліджень відповідно до оновленої  програми» за   участю  методиста   та
викладачів ТОКІППО (2  березня  2018 року).
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20 лютого 2018 року на базі Шумського ліцею для вчителів німецької
мови  проведено  навчально  –  методичний  семінар  –  тренінг  на
тему «Мультимедійні  електронні  засоби  та  інструменти  навчання
німецької  мови»  за  участю завідуючого  кафедрою німецької  філології  та
методики  викладання  німецької  мови  Тернопільського  національного
педагогічного університету ім. В.Гнатюка доц. І.Я. Яцюка. 

Зміцнюються  науково-творчі  зв’язки  кафедри  методики  викладання
мистецьких  дисциплін  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної
академії  ім.  Тараса  Шевченка   з  педагогами-практиками  Шумщини  –
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вчителями образотворчого мистецтва закладів освіти Шумської міської ради.
27  жовтня  2017  року   вчителі  образотворчого  мистецтва  взяли  участь  у 
науково-методичному  семінарі  на  тему  «Вивчення  мистецьких  традицій
рідного  краю  на  уроках  образотворчого  мистецтва  в  загальноосвітніх
школах»,   який  відбувся на  базі  Кременецької  обласної  гуманітарно-
педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

06  грудня  2017  року  вчителі  фізичної  культури  брали  участь  у  науково-
методичному семінарі «Оздоровча і розвиваюча роль фізичної культури для
учнів  з  відхиленнями  здоров’я»,  який  проводився  на  базі  Кременецької
обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.

05 березня 2018 року на базі Шумського НВК було проведено семінар
для  вчителів  зарубіжної  літератури «Від  філософії  легкокрилості  до
філософії серця». У роботі семінару взяли участь Боруцька Л.С., завідувач
лабораторії  суспільно-гуманітарних  дисциплін  Тернопільського  обласного
комунального  інституту  післядипломної  педагогічної  освіти, Богосвятська
Анна-Марія,  кандидат  філологічних  наук,  доцент  кафедри  гуманітарної
освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
член – кореспондент Ноосферної академії наук та освіти, Лицар Гуманної
педагогіки, Чоловська  О.С.,  вчитель  –  методист  зарубіжної  літератури
Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2.
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25  жовтня  2017  року  на  базі  Тернопільського  ОКІППО  відбувся
семінар - практикум методистів біології та хімії «Організація дослідницько –
пошукової  діяльності  як  засіб  розвитку  креативності»,  на  якому  вчителі
Шумської ОТГ представили свої напрацювання з даної теми.
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25 квітня 2018 року вчителі  художньо – естетичного циклу ділилися
досвідом роботи на обласному семінарі - практикумі методистів з художньо-
естетичних  дисциплін «Формування  предметних  мистецьких
компетентностей  школярів  у  процесі  вивчення  дисциплін  художньо-
естетичного циклу», який проходив на базі ТОКІППО.
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Методичним  кабінетом   проведено  очні  курси  для  26  вчителів
початкових класів, які у 2018 році розпочнуть реалізацію нового Державного
стандарту, тобто будуть здійснювати навчання  у 1 класах ( І сесія-2 дні, ІІ-3
дні, ІІІ-5 днів навчання). Тренінги проводила методист Макаровська В.Г. та
регіональний тренер НУШ Флінта Наталія Володимирівна.
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Крім того, методистами методичного кабінету відділу освіти, молоді та
спорту Шумської міської ради проведено:

1) семінари, методичні об’єднання  з елементами тренінгу:
- для вчителів української мови та літератури з теми «Робота вчителя-
словесника  у  контексті  впровадження  компетентнісного  підходу  до
навчання української мови та літератури»;
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  -  для вчителів зарубіжної літератури на тему «Підвищення професійної
компетентності вчителя зарубіжної літератури  в умовах Нової української
школи»;
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    - для вчителів основ здоров’я  «Впровадження проекту «Вчимося жити
разом»  в  інтегрований  курс  «Основи  здоров’я»;

    -  для  вчителів  англійської  мови «Вимоги  Нової  української  школи до
професійної компетентності вчителя іноземної мови»;

2) семінари з використанням інноваційних технологій:
     -  для  практичних  психологів  та  соціальних  педагогів  на  тему  "Арт-
терапевтичні техніки в роботі практичного психолога і соціального педагога";
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    - для вчителів історії на тему «Реалізація діяльнісного підходу до навчання
шляхом використання інноваційних технологій з метою формування життєво
компетентної особистості»; 

    

- для вчителів математики на тему «Математика і музика. Що спільного?»;
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   - для вчителів хімії «Застосування новітніх технологій на уроках хімії»;
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     - для  вчителів образотворчого мистецтва на тему «Розвиток творчої уяви
через сприймання творів народного мистецтва»;

  - методоб’єднання  вчителів  художньо  –  естетичного  циклу  на  тему
«Інтерактивні завдання та вправи на уроках художньо – естетичного циклу»;
3) семінари – практикуми:
- для керівників закладів освіти «Організація роботи з питань охорони праці
та безпеки життєдіяльності у закладі освіти»;
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- для вихователів дошкільних закладів "Уроки  доброти";

-  для  вчителів  німецької  мови  «Реалізація  комунікативного  підходу  та
розвиток творчих здібностей учнів на уроках іноземної мови»;
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- для вчителів музичного мистецтва «Розвиток музичних здібностей учнів на
уроках музичного мистецтва та в позакласній роботі»;

4) тренінги:
     - для практичних психологів та соціальних педагогів на тему «Позитивне
мислення – запорука успіху»;
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    - для вихователів закладів дошкільної освіти  на тему  «Освітня програма
для  дітей  старшого  дошкільного  віку   «Впевнений  старт»  та  навчально-
методичне забезпечення до неї»;
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   - тренінг для молодих вихователів на тему «Успішна адаптація молодого
спеціаліста до роботи у дошкільному навчальному закладі»;

5) майстер – класи:
      -  для   вчителів   інформатики   на  тему   «Застосування   мобільних
технологій  на  уроках»;
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    - для вчителів математики «Навчання з використання інтерактивної дошки
на уроках»;

     -  для  вчителів  початкових  класів  на  теми:  «Вчимося  писати  есе»,
«Методика роботи над картиною»; 

-  для  вчителів  біології,  які  читають  у  9  класі,  на  тему  «Проведення
дослідницького проекту у 9 класі»;
 



22

   - для педагогів-організаторів - «Виготовляємо ляльку-мотанку»;

   -для вчителів трудового навчання «Технологія маркетрі  »;
 - для вчителів образотворчого мистецтва із технології писанкарства;

http://www.mydizain.ru/dazains/tehnika-marketri-derevyana-mozaek_2163.html
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  -  для  вчителів історії  та  суспільствознавчих дисциплін на тему  «Методи
критичного мислення»;

-  для  вчителів  фізичної  культури   «Ознайомлення  з  технікою  перекиду
вперед.  Вивчення  техніки  прийому  передачі  волана  у  бадмінтоні.
Удосконалення техніки поєднання передачі і введення м’яча у флорболі»;
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6) ділові ігри:
   -  для вихователів дошкільних навчальних закладів на тему «Економічне
виховання дошкільників».

У  2017-2018  навчальному  році  по  -  новому  організовано  роботу  із
класними керівниками.  Окрім засідань  методичних об’єднань  проводились
тренінги - навчання за програмами  для  класних  керівників  7 та   8  класу
закладів  освіти  по  впровадженню  комплексної   програми виховної роботи
з  підлітками щодо  питань  протидії  торгівлі  людьми «Особиста    гідність.
Безпека  життя.  Громадянська  позиція» та  для класних керівників  5  та  6
класу  тренінги по програмі "З Україною в серці". 
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Із  2018-2019  н.р.   додатково  навчання  буде  організовано  для  класних
керівників 9 класу. 

Педагогічними   колективами  реалізовуються   інноваційні   проекти
міжнародного  рівня  «Освіта  для  сталого  розвитку» (Шумська  ЗОШ  І – ІІІ
ст.  №1,  Шумський   НВК,  Шумський   ліцей,  Шумський   ясла-садок
«Сонечко»);  всеукраїнського   рівня   «Школа   сприяння   здоров’ю»
(Шумський  НВК),  «Громадсько-активна  школа» (Боложівська  ЗОШ  І – ІІ
ст.); обласного – «Книга  звитяги  Євромайдану  та  воїнів  АТО», «Школа
проти   СНІДу»;  районного –  «Волинськими  шляхами  Уласа   Самчука»,
«Подорожуємо  Україною».

КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ»
Свідченням  високого  рівня  професійної  майстерності,  володінням

інноваційними  педагогічними  технологіями  та  високої  результативності
навчання  є  конкурс "Учитель року".

У І турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» брали участь
12  вчителів  української  мови  та
літератури, 4  вчителі  німецької мови,
4 вчителі фізики, 6 вчителів фізичної
культури.  Лауреатами  ІІ
етапу(обласного)  стали:  Романюк
Оксана  Леонтіївна,  вчитель
української  мови  та  літератури
Андрушівського  НВК  (номінація
«Українська мова та література»), 



27

Ковальський Юрій Володимирович,
вчитель  фізичної  культури  Шумського
НВК  –  гімназії  (номінація  «Фізична
культура»).

Щорічно вихованці вчителя англійської мови Шумського НВК Шимків
Стефанії Михайлівни є переможцями Програми обміну майбутніми лідерами
«Flex» і мають можливість  здобувати освіту у навчальних закладах США.
Григоренко  Святослав,  учень  11  класу  Шумського  НВК  повернувся  з
навчання у травні 2018 року.  Стельмащук Вікторія у 2018-2019 навчальному
році буде навчатися  в 11 класі в одній з американських шкіл штату Огайо.

Педагоги  опорної  Шумської  ЗОШ   І  -  ІІІ  ст.  №1  та  її  філій є
постійними учасниками усіх методичних заходів,  організованих методичним
кабінетом відділу освіти, молоді та спорту Шумської міської ради. На базі
даного  закладу  організовано  засідання  творчої  групи  вчителів  початкових
класів  (керівник  Шишковська  А.В.),  семінарів-практикумів  для  вчителів
математики   старшої  школи  (кер.  Лазарук  Т.Є.),  семінарів  -  тренінгів  для
практичних  психологів   і  соціальних  педагогів.  Вчителі  даного  закладу  є
керівниками предметних методичних об’єднань: Рудзінська С.П., Провозюк
Л.Г., Ковальський В.В., Лотоцька Л.Г., Полуяктова С.Ю., Тука М.В., Бончик
Н.П., Дзерук В.А.

Шумська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 є опорною з питань військово-патріотичного
виховання  та  викладання  предмету  «Захист  Вітчизни».  На  базі  закладу
організовано роботу семінару – практикуму з даних питань. 

Вчитель  хімії  Шумської  ЗОШ  І-ІІІ  ст  №  1  Бончик  Н.П.  ділилася
досвідом  роботи  на  обласному  семінарі    методистів  біології  та  хімії,
Провозюк  Л.Г.  проводила  майстер  –  клас  на  Міжнародній  науково  –
практичній конференції «Розвиток професійної майстерності педагога».

Цікавою формою  роботи  з педагогічними працівниками є реалізація
проекту «Подорожуємо Україною». Зокрема, для заступників з навчально –
виховної  роботи організовано екскурсію у м. Чернівці,  для вчителів основ
християнської етики - екскурсію у святі місця В.Іловиці.
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Форми методичної роботи з учителями, керівниками закладів освіти та їх
заступниками  будуть  удосконалюватися,  оскільки  з  кожним роком зростає
актуальність  розв’язання  таких  питань,  як  упровадження  інноваційних
технологій  навчання  та  виховання,  вдосконалення  змісту  освіти,  розвитку
компетентної особистості.
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За словами Міністра освіти і науки Лілії Гриневич  «Нова українська
школа  не  може  відбутися  без  учителя,  який  володіє  сучасними  методами
викладання».

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
Відповідно  до  Державної  національної  програми "Освіта"  ("Україна

XXI століття"), Програми відділу освіти, молоді та спорту Шумської міської
ради  «Обдаровані  діти»  на  2016-2020  роки,  з  метою формування  системи
виявлення, відбору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної
підтримки,   у  закладах  освіти   створено  умови  для  розвитку  інтересів,
нахилів та здібностей обдарованої учнівської молоді.
          У закладах освіти та позашкільних закладах організовується комплекс
заходів, спрямованих на виявлення та підтримку учнівської інтелектуальної
та творчої обдарованості. 

ОЛІМПІАДИ
          Забезпечується  висока  масовість  участі  школярів  в  інтелектуальних
змаганнях, чисельність яких з року в рік зростає. У 2017-2018 навчальному
році 493  учні закладів освіти Шумської міської ради взяли участь у ІІ етапі
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  17  навчальних  предметів.  Із  267
переможців ІІ етапу 205 учнів  із освітніх  закладів Шумської міської ради, а
саме: І місце посіли  57 учнів, ІІ місце – 64 учні, ІІІ місце – 84 учні. 
Найвищий рейтинг за результатами олімпіад показали команди  Шумського
ліцею, Шумського НВК, Шумської  ЗОШ І-ІІІ ст.№1.
        Таким чином, результати ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад
засвідчили, що в освітніх закладах  приділяється належна увага викладанню
основ  наук,  профільному  вивченню  деяких  навчальних  дисциплін,
індивідуальній роботі із здібними учнями, її системності щодо формування
творчої особистості та розвитку критичного мислення школярів.
       Слід відзначити, що творчі педагоги освітніх  закладів Шумської міської
ради  відповідально  поставились  до  проведення  учнівських  олімпіад,
підготували  учнів  до  результативних  виступів:  Заказнюк  Н.П.  (Шумський
ліцей, вчитель інформатики),  Приймич Л.І. (Шумський     ліцей,   вчитель
історії     і      правознавства),   Шимків  С.М.  (Шумський  НВК,  вчитель
англійської  мови),  Бончик Н.П.  (вчитель хімії  Шумської  ЗОШ І-ІІІ  ст.№1);
Калуш Л.Ю.  (вчитель біології і екології  Шумського ліцею), Ковальська Л.Л.
(вчитель  географії  Шумського  НВК),  Тука  М.В.  (вчитель  математики
Шумської ЗОШ І-ІІІ ст №1).  Це вчителі,  вихованці яких мають 2 і  більше
перших місць у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.
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Результативність участі школярів у ІІ етапі 
Всеукраїнських  олімпіад з базових дисциплін у 2017-2018

навчальному році

ПРЕДМЕТИ Взяли участь в
олімпіадах

Отримали призових місць
ВсьогоІ місце ІІ місце ІІІ місце

Математика 63 5 9 9 23

Інформатика 8 2 2
Біологія 39 4 4 10 18
Історія 38 4 3 7 14
Правознавство 19 2 2 4 8
Географія 45 4 4 14 22
Хімія 47 4 5 4 13
Фізика 32 5 5 5 15
Інформаційні 
технології

16 4 2 6

Астрономія 11 2 2 1 5
Екологія 12 2 3 2 7
Німецька мова 22 3 2 3 8
Англ. мова 25 4 5 4 13
Українська мова 
та література

49 3 7 11 21

Економіка 7 2 1 3
Трудове 
навчання 

38 4 7 7 18

Образотворче 
мистецтво

22 3 3 3 9

Всього 493 57 64 84 205

У ІІІ  етапі  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  учні  наших закладів
освіти мають 30 призових місць: 1 перше, 9 – других, 20 – третіх. Із них:
Шумський ліцей – 16 (5 других місць,  11 третіх),  Шумський НВК – 8 ( 1
перше, 3 других, 4 третіх), Шумська ЗОШ І-ІІІ ст. №1-4 (1 друге, 3 третіх),
Залісцівський НВК – 2 третіх.

Результати ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

Заклад
            
            Предмет

Шумська ЗОШ 
І – ІІІ ст №1

Шумський НВК Шумський 
ліцей

Залісцівський 
НВК

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
Укр мова та літ 1 1
Історія 1
Правознавство 1 1
Англ. мова 2
Екологія 2
Біологія 1 2
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Географія 1 1
Математика 1 1 1
Астрономія 1
Економіка 1 1
Фізика 1 2
Інформаційні 
технології

1

Хімія 1 1
Образотворче 1 1
Обслуговуючі 
види праці

2

Учениця 9 класу Шумського НВК Щурик Христина брала участь у IV
етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії і виборола диплом ІІІ
ступеня (вчитель Ковальська Ліна Леонідівна). 
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КОНКУРСИ
Щорічно  учні  закладів  освіти  Шумської  міської  ради  є  учасниками

різноманітних  конкурсів.  У  2017-2018  н.р.  у   ІІ  (районному)  етапі    VІІІ
Міжнародного  мовно-літературного  конкурсу  учнівської  та  студентської
молоді імені Тараса Шевченка взяли участь 56 учнів і здобули 14 перемог із
18: 5  дипломів І ступеня, 5 –  ІІ ступеня, 4 –  ІІІ ступеня. 

Учениця 11 класу Шумського ліцею брала участь у ІІІ етапі Конкурсу і
здобула диплом ІІ ступеня (вчитель Ткачук Лілія Миколаївна).

83 учні із  освітніх  закладів  Шумської міської ради брали участь у ІІ
(районному)  етапі XVIIІ  Міжнародного конкурсу  з  української  мови  імені
Петра Яцика і здобули 21 перемогу із 36 : 4 дипломи І ступеня, 6 – ІІ ступеня,
11 – ІІІ ступеня.

Важливим фактором, який впливає на розвиток обдарованих учнів та на
виявлення  прихованої  обдарованості  і  здібностей,  є  система  позакласної
роботи  з  предметів.  Урочний  час  суворо  обмежений,  його  погоджено  з
навчальною програмою, а відступ від неї часто неможливий.

Для  забезпечення  можливості  самореалізації  обдарованих  дітей  вже
традиційно організується участь школярів у предметних конкурсах. У 2017-
2018  навчальному  році  учні  мали  можливість  стати  учасниками  таких
конкурсів:

- Міжнародний  конкурс  з  інформатики  та  комп’ютерної  грамотності
"Бобер" – 144  учні  з  10  закладів  освіти;  

- Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»  - 499 учнів  із  16
загальноосвітніх  навчальних  закладів; 

- районний  конкурс  «Юний  Піфагор» - 78   учнів;
- Всеукраїнська  українознавча  гра  з  української  мови  та  літератури

"Соняшник-2018" – 276 учнів;
- Міжнародний  учнівський конкурс юних  істориків  «ЛЕЛЕКА»  -  93

учні;
- Міжнародна гра із світової літератури «Sunflower» - 98 учнів;
- Міжнародна природознавча гра “Геліантус” – 30 учнів
- Міжнародний  інтерактивний  учнівський  природничий конкурс

«КОЛОСОК» – 380 учнів;
- Всеукраїнські Інтернет-олімпіади з основ наук.
На належному рівні організована робота Шумської філії Тернопільського 

обласного  комунального   територіального  відділення  Малої  академії  наук
України, що діє при Шумському ліцеї. Слухачі Шумської філії брали участь у
ІІ  етапі   Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт
членів МАН і здобули 5 перемог у секціях:

- «Математика» - учениці 10 класу Шумського ліцею Кравчук Софія та
Ткачук Анна, дипломи ІІІ ступеня;

- «Історія» -  Трощанська Вікторія,  учениця 9  класу Шумської   ЗОШ
№1І-ІІІ ст., диплом ІІІ ступеня;

- «Біологія» - учениці 11 класу Шумського ліцею Панасюк Валерія та
Командирчик Вікторія, дипломи ІІ ступеня.
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Також учні Шумського ліцею (члени МАН) брали участь у ІІІ обласному
літературному  конкурсі  "Акорди  творчості"  і  показали  високі  результати.
Диплом І  ступеня здобула Панасюк Валерія,  учениця 11 класу Шумського
ліцею  у  номінації  «Проза»  та  диплом ІІІ  ступеня  –  у  номінації  «Поезія»
(керівник Ткачук Л.М.),  диплом ІІІ  ступеня у номінації  «Поезія» -  Мацюк
Даниїла, учениця 9 класу Шумського ліцею ( керівник Ткачук Л.М.).
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У 2017 – 2018 навчальному році було проведено 14 природоохоронних
конкурсів  різних  рівнів.  Традиційно  одним  із  наймасовішим  став
Всеукраїнський  конкурс  колективів  екологічної  просвіти  «Земля  –  наш
спільний дім».  Команда Шумського ліцею «Дивосвіт» виборола І місце на
обласному етапі конкурсу (керівник  Калуш Л.Ю.).  

5 закладів освіти (Шумський НВК, Шумський ліцей, Бірківський НВК,
В.Іловицький  НВК,  Кордишівський  НВК,  Рохманівська  ЗОШ  І-ІІст)  взяли
участь у конкурсі «Вода - це життя». Учениці Шумського НВК Задачіній М.
була  оголошена  подяка  Тернопільським  обласним  управлінням  водних
ресурсів за  творчу майстерність у номінації «Малюнок» та активну участь в
конкурсі (керівник Годя І.Б.)

Тилявський НВК, Бриківський НВК, В.Іловицький НВК, Обицький
НВК,  Кордишівський  НВК  та  Шумський  ліцей  долучилися  до  обласного
етапу екологічної акції «Моя маленька Батьківщина», результати якої будуть
оголошені в кінці року. 

За підсумками обласного зльоту юних дослідників природи у номінації
«Лісництва» учениця 9 класу Стіжоцького НВК Міньковська Софія посіла ІІІ
місце (керівник Саланда Т.Ф.).   Обицький НВК та Стіжоцький НВК взяли
участь  в обласному етапі  природоохоронної акції «Першоцвіти Тернопілля».

В  обласному  етапі  конкурсу  -  виставки  "Замість  ялинки  -  зимовий
букет" у номінації  «Новорічна композиція» учні Бірківського НВК здобули
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диплом ІІІ ступеня (керівник Петрович О.В.), а вихованці Шумського центру
позашкільної роботи за композицію «Коли в дім надходить свято, вся сім’я
йде майструвати…» вибороли І місце (керівник Сас Н.Ю.).

Другий  рік  поспіль  наші  учні  беруть  участь  у  ІІ  Відкритому
західноукраїнському  інтелектуальному  турнірі  «Natus vincere»,  який
проводить ТНЕУ. Цьогоріч команда Шумського НВК "AD REM" (керівник
Андріяшик  М.І.)  здобула  третє  місце  у  соціолого-психологічній  секції,  а
також  перемогла  у  номінації  "Патріотизм  та  філософія  серця".  Учасники
турніру отримали грошову винагороду, яку віддали на благодійність. Команда
Шумського ліцею «Lex» ( керівник вчитель історії та правознавства  Приймич
Л.І.)  змагалася  в  історико-філологічній  секції.  Ліцеїсти  здобули грамоти  у
номінаціях  «Кращі  знавці  історії  та  державотворення»,  «Громадянська  та
інтелектуальна  відвага»,  а  також  отримала  безкоштовні  квитки  на  каток.
Анатолія  Гаврилюка  за  конкурс  «Мозковий  штурм»  було  нагороджено
іменним годинником від Тернопільської обласної ради. 
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Команда  Шумського  ліцею  «Ерудит»  під  керівництвом  Громяк  О.С.
взяла участь у 17-му відкритому міжрегіональному чемпіонаті Тернопільської
області з інтелектуальних ігор "УНІКУМ" пам'яті героя АТО Ореста Квача,
який  відбувся  у  м.Збараж.  В  індивідуальній  грі  «Кращий  ерудит»  із  60
учасників  Борщевська Ірина виборола  ІІІ місце .
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ГУРТКОВА РОБОТА
Система гурткової роботи спрямована на розвиток творчості учнів, їх

здібностей,  талантів,  формування  естетичного  смаку,  здорового  способу
життя, на задоволення потреб учнів щодо реалізації їх особистості. Завдання
класних  керівників,  керівників  гуртків  -  зберегти,  збагатити,  а  також
розвинути обдарування дитини. У закладах освіти ведеться цілеспрямована
робота  щодо  створення  умов  для  інтелектуального  та  духовного розвитку
обдарованих  дітей.  Задоволення  їх  освітніх  потреб  здійснюється  шляхом
залучення до різних видів творчості.  Робота  гуртків впливає на інтереси і
здібності  дитини,  а  також на формування творчої,  конкурентноспроможної
особистості.

Зразковий хоровий колектив Шумського НВК став  володарем  Гран-Прі
ІІ  етапу  фестивалю  -  конкурсу  духовної  пісні  "Молитва  за  Україну",
присвячений 130-й річниці з дня народження В.О.Барвінського, а вокальний
ансамбль Боложівської ЗОШ І-ІІ ст. нагороджено дипломом І ступеня.
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  В обласному фестивалі - конкурсі хореографічних колективів закладів
загальної середньої освіти  зразковий хореографічний колектив "Тополина"
виборов 2 призових місця: у молодшій віковій категорії - ІІ місце ,  у старшій
віковій категорії  -  І місце.
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КРАЄЗНАВЧА РОБОТА
На належному рівні в закладах освіти поставлена краєзнавча робота.

  Експедиційний загін  Бриківського НВК  (керівники:  Мельник Тетяна
Василівна,  вчитель  історії  та  правознавства,  Прокопчук  Оксана
Володимирівна,  педагог-організатор)  стали   переможцями обласного етапу
краєзнавчо-народознавчої  експедиції  учнівської  молоді  «Любіть  Україну
вишневу свою» в рамках руху «Моя земля – земля моїх батьків» під гаслом
«Сила нескорених». Учні 6 класу  Бриківського НВК   Прокопчук Мар’яна та
Стаднік Юлія  здобули перемогу  в  обласній  краєзнавчій конференції. 

У підсумковому  етапі обласного еколого - краєзнавчого конкурсу «Твій
рідний край» ІІІ місце посіла учениця Шумського ліцею Штурма Мар’яна,
яка представляла свою роботу «Вплив Чорнобильської аварії на здоров’я та
життя населення Шумщини».
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СПОРТ
Спортивні  команди  закладів  освіти   є  постійними  учасниками

різноманітних спортивних змагань, як зональних, так і районних, обласних.  
В  чемпіонаті  області  з легкої атлетики вихованець Шумської ДЮСШ

Степчук Владислав став срібним призером.

Бронзовим  чемпіоном  у  Дитячо-юнацькій  футзальній  лізі
Тернопільської  області  серед  юнаків  2001-2002  року  народження   стала
команда тренера Шумської ДЮСШ Бабіна В. О. 
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У  змаганнях  з  легкої  атлетики  в  залік  XXII  Cпортивних  ігор  серед
учнівської молоді переможцями в особистому заліку стали:

Присяжнюк Катерина (біг 800 м) -  III місце (Шумська ЗОШ I-III ст.
№1);
Горобець Анастасія (біг 400 м) - III місце (Шумський ліцей);
Зарічний Іван (стрибки у довжину) –III місце (Боложівська ЗОШ I-II
ст.).

Вдруге Шумський НВК став переможцем конкурсу “Посилка Успіху”
від Фонду братів Кличко.

Заклади  освіти  відділу  освіти,  культури,  молоді  та  спорту  Шумської
міської ради тісно співпрацюють з місцевим самоврядуванням. З ініціативи
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міської  ради  другий  рік  поспіль   проведено  конкурс  «Майбутнє  моєї
громади». Кращі дитячі роботи розміщено на білбордах, які  встановлено у
м.Шумськ.

Учні Шумського НВК, автори відеоролика «Місцеве самоврядування –
це  ми»,   брали  участь  у  ІX Міжнародному  дитячому  телефестивалі
«ДИТЯТКО», який  проходив у місті Харкові з 06 по 09 вересня 2017 року.
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Хорошою  традицією  стало  відзначати  нагородами  учнів-переможців
предметних  олімпіад  та  різноманітних  творчих  конкурсів.  Цьогоріч  для
творчих,  талановитих школярів  було проведено  святкову програму «Успіх-
2018». На святі був присутній депутат Богдан Яциковський, який   посприяв в
організації  поїздки  для  призерів  обласних предметних олімпіад  Шумської
громади в  м. Київ  з екскурсією у Верховну Раду України.
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