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Системно – інтегрований  підхід
у  діяльності  методичної  служби  в
умовах  реалізації Концепції «Нова

українська  школа»



У сучасних умовах модернізації національної освіти, поетапного впровадження
основних положень Концепції Нової української школи значну роль відіграє система
методичної  роботи,  головною метою якої  є  не  лише надання  методичної  допомоги
педагогічним  кадрам  у  розвитку  їх  професійної  майстерності,  але  і  активізація
творчого потенціалу кожного педагога. Нова українська школа буде успішною, якщо до
неї прийде успішний вчитель, готовий до змін, людина, яка любить свою професію,
свій предмет і фахово його викладає. 

Тому головною метою діяльності методичного кабінету відділу освіти, молоді та
спорту  Шумської  райдержадміністрації  є  науково-методичний  супровід  розвитку
професійної  компетентності  педагогічних  працівників  в  умовах  впровадження
Концепції  «Нова  українська  школа».  Системно-інтегрований  підхід  у  діяльності
методичної  служби  передбачає супровід  розвитку  освіти  в  умовах  неперервності,
координацію  науково-методичної  та  експериментальної  роботи,  освоєння
інноваційних технологій,  підтримку у формуванні  готовності педагогів до реалізації
освітньої  реформи. Кадровий  потенціал  методичного кабінету, який  є  структурним
підрозділом відділу освіти,  молоді  та  спорту, складає  6 методистів  (в  тому числі  –
завідувач методичним кабінетом). 

            Логічним обґрунтуванням впровадження
інтегрованого підходу в роботі методкабінету є
оптимізація його кількісного складу, коли кожен
методист відповідає за ряд предметів.  Інтеграція
зобов’язує до використання різноманітних форм
роботи, стає школою співпраці та взаємодії, що
допомагає разом просуватися до спільної мети. З
метою  вдосконалення  результативності
навчально-виховного  процесу,  оновлення  його
змісту і форм, 

реалізації  ключових  положень  концепції
«Нової української школи»  щодо формування
творчого, вмотивованого вчителя, готового до
змін,  методичним  кабінетом  відстоюється
позиція   переорієнтації  методичної  роботи
поряд з  масовими формами на індивідуальну
роботу з вчителем, адже вміло скоординована
самоосвітня    діяльність  педагога  покликана
забезпечити  високий  результат. 
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Різнорівнева структура методичної роботи-важлива складова реалізації
системно-інтегрованого підходу в діяльність методичної служби
Система методичної  роботи  з  педагогами загальноосвітніх   навчальних  закладів

району  сприяла  здійсненню  системно-цільового  підходу  до  управління  процесом
підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, реалізації ефективного
педагогічного досвіду, інноваційних технологій через колективні, групові та індивідуальні
форми науково-методичної роботи. Набула якісних змін різнорівнева структура методичної
роботи,  організація  якої  забезпечує  реалізацію  вимог  сьогодення,  основних  положень
«Концепції  Нової  Української  школи»,  відповідає  потребам  педагогів,  динамічно
розвивається,  є  доцільною  та  ефективною,  практично  спрямованою.  У  2017-2018
навчальному  році   методичним  кабінетом,  педагогічними  колективами  району
продовжувалась робота над реалізацією  науково – методичної проблеми «Створення
умов  для  якісної  освіти  за  рахунок  сучасного  науково-методичного  забезпечення
обґрунтованої системи компетентністно зорієнтованого навчання. 
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Робота методичного кабінету була організована за
проектно-модульним принципом, який передбачає чотири
модулі:  «Школа  молодого  вчителя»,  «Становлення
педагогічного  працівника»,  «Підвищення  професійної
майстерності  педагогічного  працівника»,  «Методична
майстерність педагогічного працівника». 

Програма першого модуля спрямована на задоволення потреб молодих фахівців, в
рамках якого функціонувала «Школа професійної адаптації молодого вчителя-предметника»,
завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою
викладання свого предмета,  розвиток вмінь  використовувати у  своїй  роботі  досягнення
сучасної психолого-педагогічної науки.  
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Другий модуль - малодосвідчені вчителі,
які  намагаються  вдосконалювати   свою
педагогічну  майстерність.  Основними
формами, що забезпечували реалізацію завдань
модуля були методичні  об’єднання,  семінари,
школа  вдосконалення  педагогічної
майстерності                                                

                                                                   

                                                                          Третя група – вчителі, які мають позитивну
мотивацію  до  творчості,  забезпечують  належний
рівень викладання предметів, мають значний досвід,
діляться  ним  з  колегами  на  засіданнях  районних
методичних  об’єднань,  семінарах  –  практикумах,
проблемних семінарах, тренінгах.      
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Робота  у  четвертому  модулі  об’єднала
творчих педагогів з вищими категоріями і 
педагогічними  званнями.  Це  вчителі,  які
творчо  реалізовують  нові  педагогічні
технології  через  участь  у  творчих
лабораторіях,  школах  педагогічного  досвіду,
школі педмайстерності, творчих групах, клубі
професійної  майстерності  для  вчителів
української  мови  та  літератури,  зарубіжної
літератури, суспільних дисциплін.  

Функціонування  структури  методичної
роботи  в  районі  протягом  2017-2018
навчального року забезпечено діяльністю 24
районних методичних об’єднань, 7 семінарів-
практикумів, 4 творчих груп , 2 шкіл адаптації
молодого педагога,  13 проблемних постійно
діючих  семінарів,  проектної  мікрогрупи
вчителів  початкових  класів,  клубу
професійного  спілкування,  педагогічних
лекторіїв, клубами,  заняття яких проводилися

у вигляді проблемних та круглих  столів, методичних аукціонів, педагогічних мостів. 

       За результатами їх роботи підготовлено методичні рекомендації, які використовуються у
навчально-виховному процесі загальноосвітніх  навчальних  закладів району. Для різних
категорій педагогічних працівників при методичному кабінеті працював «Методичний 

консультпункт»,  он-лайн  консультації  методистів  різним
категоріям педагогічних працівників з питань методики та
організації  навчально-виховного  процесу,  поетапного
впровадження  Державних  стандартів,  атестації,
моніторингу  навчальних  досягнень  учнів,  програмного
забезпечення варіативної частини навчальних планів тощо.  
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Методкабінет   співпрацював  із  ТОКІППО  щодо  підвищення  кваліфікації
педагогічних  кадрів  району,  підвищення  управлінського  рівня  керівників  закладів
освіти  у  сучасних  умовах.  Працівники  МК  здійснювали  координацію
внутрішньошкільної  методичної  роботи  у  навчально-виховних  закладах  району,
забезпечували  науково-методичний супровід діяльності педагогів у міжкурсовий період .
У  2017-2018 н.р.  році  підвищенням  кваліфікації   керівних  і   педагогічних  кадрів
охоплено 51  педагог, з  них очною формою навчання - 11 вчителів, очно-заочною - 39
вчитель, дистанційною формою навчання - 1 вчитель, 25  педагогів пройшли тренінги при
ТОКІППО.   

    

Моніторингові та діагностичні дослідження-орієнтир в
забезпеченні системності роботи з педагогічними кодрами

З метою забезпечення системності координації, контролю та корекції організації
науково  -  методичної  роботи  з  педагогічними  та  керівними  кадрами  районним
методичним кабінетом проводилися моніторингові та діагностичні дослідження:

-     якості  навчально-виховного  процесу  в  закладах  загальної  середньої  освіти
Шумського  району  за  результатами  ДПА  і  ЗНО;
- готовності молодого учителя до творчої педагогічної діяльності;

- готовності вчителя до інноваційної діяльності;

- якості освіти, рівня методичної підготовки педагогічних працівників, які атестуються
на  присвоєння  та  відповідність  раніше  присвоєним  кваліфікаційній  категорії
«спеціаліст  вищої  категорії»,  педагогічних  звань  «вчитель-методист»,  «старший
учитель».
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-  організації  роботи  з  попередження  злочинності,  бездоглядності,  жорстокого
поводження;

-  готовності  психологів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  до  проведення
соціально- психологічного моніторингу серед учнів з метою вивчення психологічного
клімату в класних колективах. 

Методичний супровід старту реформи Нової української школи

Старту реформи «Нової української школи» в районі
передувала  масштабна  підготовка,  направлена  на
основні  зміни:  створення  нового  освітнього
середовища,  нового  змісту  освіти  та  перепідготовка
вчителів. Розроблено план заходів із  впровадження у
районі Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування  загальної  середньої  освіти  «Нова
українська школа». 

       Із метою  підготовки до роботи за новим Державним стандартом початкової освіти
та  новими  програмами  у  2017-2018  навчальному  році  для  педагогів  проводилися
районні методичні об’єднання,  семінари – практикуми,    майстер - класи, тренінги,
навчання  вчителів,  які  будуть  працювати   з  першокласниками   у  2018-2019
навчальному році. Вчителі отримали сертифікати про проходження         онлайн -
курсів  на  освітній  платформі   EdEra . Забезпечено  проходження  перекваліфікації
вчителів іноземної мови, які викладатимуть в 1 класі.  

На  протязі    навчального  року  педагогічні
працівники району активно залучалися до навчання за
програмами  використання  інформаційних  та
комунікаційних технологій.  У районі  діють  сайти
загальноосвітніх  навчальних  закладів, сайт відділу 

освіти,  молоді  та  спорту, предметні блоги. Методисти  та  педагогічні  працівники  є
постійними  учасниками  освітніх  вебінарів  та  Інтернет-нарад. Методичним кабінетом
здійснено  координацію  і  методичний  супровід  підготовки  до  державної  підсумкової
атестації за курс повної загальної середньої освіти  та зовнішнього незалежного оцінювання
з навчальних предметів.
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Реалізація інноваційної освітньої діяльності- ключовий аспект у
покращенні якості освіти

Методичним кабінетом проведено 118  різноманітних за тематикою та  змістом
науково-методичних  заходів,  серед  яких:  навчальні  семінари,  тренінги,  засідання
методичних об’єднань,  творчі  групи,  майстер-класи,  практикуми,  навчання молодих
вчителів.  В  рамках  співпраці  з  вищими  навчальними  закладами  та  науковими
установами проведено ряд науково-методичних заходів:

-  семінар  вчителів  зарубіжної  літератури  за  участю  кандидата  філологічних  наук,
доцента кафедри гуманітарної освіти Львівського ОІППО, Анни-Марії Богосвятської;

- семінар-тренінг  для  вчителів  німецької  мови  за  участю  завідуючого  кафедрою
німецької  філології  та  методики  викладання  німецької  мови  Тернопільського
Національного педагогічного університету ,  кандидата  філологічних наук,   доцента
І.Я.Яцюка;

                                

-  науково-практичний  семінар  вчителів  фізичної  за  участю  викладача  кафедри
оздоровчих  спортивно-педагогічних  дисциплін  Рівненського  МЕГУ  ім.  Степана
Дем’янчука;
-   семінар   вчителів  природничого   циклу  на  базі  науково-демонстраційного
освітнього центру "Центр Науки" у м.Тернопіль.

В рамках реалізації інноваційної освітньої діяльності, яка є одним з ключових
аспектів  у  покращенні  якості  освіти,  методичним  кабінетом  проведено  обласний
семінар  методистів,  які   відповідають   за  природничі    дисципліни  з   теми
«Особистісно-орієнтоване  навчання  як  засіб  розвитку  креативності  школяра»,  де
представлено досвід роботи вчителів  біології та хімії Матвіївського НВК, Вілійського
НВК,  Васьковецької  ЗОШ  та  семінар  методистів,  які   відповідають   за  художньо-
естетичні   дисципліни  з   проблеми  «Формування  предметних  мистецьких
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компетентностей школярів», де ділились досвідом роботи педагоги Вілійського НВК
та В.Дедеркальської ЗОШ І-ІІІст. 

Підвищенню  управлінської  культури,  упровадженню  в  закладах  освіти  наукових
основ  управління  сприяли  постійно  діючі  семінари  керівників  навчальних  закладів
«Розвиток управлінської компетентності керівника сучасної школи», заступників директорів
з навчально-виховної роботи «Системний підхід до організації науково-методичної роботи з
педагогічними кадрами як засіб підвищення їх професійної компетентності», заступників
керівників з виховної роботи та педагогів – організаторів з проблеми «Організація виховної
роботи щодо формування ключових компетентностей учнів як однієї з умов їх ефективної
самореалізації», клубу професійної майстерності керівників ЗНЗ «Діалог».

Заняття постійно-діючого семінару керівників проведено на базі  Людвищенського
НВК  з  теми  «Забезпечення  формування  особистості  учня  на  основі  розвитку  його
екологічного  та  патріотичного  потенціалу  в  умовах  компетентнісного  навчання»  та
В.Загайцівського НВК  «Компетентнісно-зорієнтоване  партнерство творчого педагога  та
учня» , заступників керівників з навчально-виховної роботи - на базі Тетильківського НВК з
теми «Творчість вчителя як прояв професійної компетентності» та Садківського НВК з теми
«Професійна компетентність педагога –важлива складова якісної освіти».

Проведено  цикл навчальних тренінгів   класних  керівників   7   класів   щодо
впровадження  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах  програми  виховної  роботи  з
підлітками  «Особиста  гідність.  Безпека  життя.  Громадянська  позиція»,  класних
керівників  8 класу по програмі з попередження насильства  в  школі  «Організація
роботи з розв’язання проблеми насильства в школі».  Завершено підготовку класних
керівників   5-6  класів   із  національно-патріотичного  виховання  за  програмою  «З
Україною в серці». 

                   

Методичний супровід участі педагогів у фахових конкурсах

Методичним  кабінетом  здійснюється  методичний  супровід  участі педагогів  у
фахових конкурсах, найбільш вагомим з яких є конкурс «Учитель року». Переможцями
районного туру конкурсу  «Учитель року-2018» стали  : в номінації «Німецька мова» -
вчитель  Цеценівського  НВК  Проценко  Марія  Василівна  (І  місце),   вчитель
Садківського НВК Погонець  Ольга  Станіславівна  (ІІ  місце),  вчитель  М.Садківської
ЗОШ І-ІІ ступенів Вальчук Юлія Петрівна  (ІІІ місце),  в номінації «Фізика»- вчитель
Вілійського  НВК  Михальчук  Володимир  Миколайович  (ІІ  місце),   в  номінації
«Українська мова і література» - вчитель В.Дедеркальської ЗОШ  Макаровська Ірина
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Ігорівна  (ІІ  місце),  вчителі  Півень  Тетяна  Миколаївна  (Васьковецька ЗОШ І-ІІст.)  і
Кандибал  Світлана  Олександрівна  (Вілійський  НВК).  Проценко  Марія  Василівна
стала фіналістом обласного конкурсу. 4 педагоги Цеценівського НВК здобули перші
місця на Всеукраїнському конкурсі для вчителів «На урок».  

 

Вчитель німецької  мови Цеценівського НВК  Проценко Марія Василівна була
учасником  Освітнього  конгресу  «Школа  майбутнього  —  шанси  та   перспективи»,
організованого  Goethe-Institut  спільно з Міністерством освіти і  науки  України, що
відбувся 15-16 червня 2018 року в м.Київ.

Пошук, підтримка, розвиток творчого потенціалу обдарованої молоді

З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді,
стимулювання творчого самовдосконалення  проведено районні олімпіади,   районні
конкурси дитячої творчості,  районні  етапи Міжнародного конкурсу української мови
імені Петра Яцика  та  мовно-літературного  конкурсу  імені  Т.Г.Шевченка, спортивні
ігри учнівської молоді Шумщини. 

         Призові  місця на  ІІІ   етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад з  базових
дисциплін   вибороли  учні  В.Дедеркальської   ЗОШ  І-ІІІ  ст.(  2  дипломи),
Матвіївського НВК ( 1 диплом) ,Тетильківського НВК   ( 1 диплом). Учень 9 класу
В.Дедеркальської ЗОШ І-ІІІ ст. учасник ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
трудового навчання. 

Найвищі показники за результатами районних показали школярі Цеценівського
НВК (17  призерів),   Матвіївського  НВК(11 призерів), В.Дедеркальської ЗОШ І-ІІІ ст.
(11 призерів), В.Загайцівського НВК(7 призерів). Однак, знизились якісні показники
команд Темногаєцького та Піщатинського НВК.
У 2017-2018 н. р. у Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Т.Шевченка
найвищі результати показали учні Цеценівського НВК, (2 дипломи),   Тетильківського
НВК(1 диплом),В.Дедеркальської ЗОШ І-ІІІст. (1 диплом).

В II етапі Міжнародного  конкурсу з української мови    ім. П.Яцика  перемоги
отримали школярі В.Загайцівського НВК(3 дипломи), Матвіївського НВК(3дипломи);
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 В  обласному конкурсі методичних
розробок «Що таке права людини?»
вчитель  Матвіївського  НВК
Гачкевич  Марія  Василівна  здобула
перше  місце,  вчитель
Людвищенського НВК Гоц Катерина
Володимирівна  –  друге  місце,
вчитель  Тетильківського  НВК  Гоц
Ірина Володимирівна – третє місце. 



2 дипломи -  Цеценівський НВК, Тетильківський НВК, В.Дедеркальська ЗОШ І-ІІІст.,
Кутівська ЗОШ Іст.; 1 диплом – Шкроботівський НВК, Садківський НВК. 

Координація науково-дослідницької роботи

З  метою  комплексної  підтримки  творчої  самореалізації  школярів  і  педагогів
методичним кабінетом здійснюється системна  координація їх науково-дослідницької
роботи. Вчителі української  мови  району,  старшокласники  презентували  власні
наукові  доробки  по  творчості  Уласа  Самчука  на  регіональній  науково-практичній
конференції,  організованій   Кременецькою  обласною  гуманітарно-педагогічною
академією ім.Т.Шевченка.  Творчо працює районне відділення МАН, яке налічує 3
секції.  Результатом змістовної   роботи  є  6  дипломів у обласному конкурсі-захисту
наукових робіт учнів-членів МАН (3 дипломи – біологія, 2 дипломи – математика, 1
диплом – історія). Переможець ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
з біології -учениця 9 класу Васьковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Вчителі  природничих  дисциплін  та  учні  Васьковецької  ЗОШ  І-ІІ  ст.,
Матвіївського НВК, Вілійського НВК, Цеценівського  НВК щорічно захищають свої
дослідження на науково-практичній конференції «Кременецькі гори». 

 

Учениця   Матвіївського   НВК   Гачкевич   Антоніна  (кер.  Гачкевич   М.В.)
нагороджена дипломом ІІ ступеня  Всеукраїнського конкурсу есе з правознавства, який
проходив на базі Національного університету «Острозька академія». 

Цьогоріч на обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учениця 9
класу Фира Катерина здобула диплом переможця, учениця  6 класу Федорук Ганна є
переможцем обласного еколого-краєзнавчого проекту «Твій рідний край», учениця 9
класу  даного  закладу  Демчук  Альбіна  здобула  перемогу  на  ХУІІ  Всеукраїнському
конкурсі учнівської творчості.  За ініціативи дирекції та педагогів Васьковецької ЗОШ
І-ІІст.  учнівські  колективи  ЗНЗ  району  мають  змогу  щорічно  брати  участь  в
туристсько-краєзнавчій композиції «Волинськими шляхами Уласа Самчука».

Учень Садківського НВК Дзьоба  Денис відзначений дипломом переможця на
обласній науково-краєзнавчій конференції «Сила нескорених».
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Методичним  кабінетом  здійснюється
науково-методичний  супровід  реалізації
екологічного  виховання  школярів.
Проведено  районну   науково-практичну
конференцію  «Першоцвіти  Шумщини»
з  участю   працівників  національного
природничого парку «Кременецькі гори».
Екологічна  агітбригада Тетильківського
НВК  на  обласному   етапі   конкурсу
зайняла  ІІІ  місце.   Проведено  районну
науково-практичну   конференцію
«Шумщина  -  мій рідний край».



Методичний супровід діяльності літніх мовних таборів
Вже третій рік поспіль з початком шкільних канікул в загальноосвітніх навчальних закладах
Шумського району стартували літні мовні табори на базі таборів з денним перебуванням–
проект,  метою  якого  є  збагачення  мовленнєвих  ресурсів  для  навчання  життєвих
компетентностей  школярів,  зацікавлення  дітей  вивченням   іноземних  мов,  формування
лінгвокраїнознавчої компетенції школярів. Домінуючими  формами  роботи мовних таборів
при  В.Дедеркальській  ЗОШ  І-ІІІст,  Вілійському  НВК  були  заняття  «школи  лідерства»,
«секції мандрівників», віртуальні екскурсії, вікторини, конкурси, дискусійні клуби, ігрове
спілкування, перегляд та обговорення англомовних та німецькомовних сюжетів (Video Club).

Результативність системи методичної роботи з педагогами-організаторами,
заступниками з виховної роботи, класними керівниками

       Cистема методичної роботи з педагогами-організаторами, заступниками з виховної
роботи, класними керівниками у 2017/2018   навчальному році  була  зорієнтована на
випереджувальну  функцію  у  процесі  відродження  національної  культури,
стимулювання та  пробудження в учнівської  молоді патріотизму, високих моральних
якостей. Саме тому створення виховного простору у загальноосвітніх закладах району
у 2017/2018 н.р.  базувалось  на вивченні  героїчної  історії  українського народу, його
духовної  спадщини,  культури,  національних  традицій,  пропаганді  державної
незалежності  та  суверенітету.  Особлива  увага  у  минулому  навчальному  році  була
спрямована  на  підвищення  якості  військово-патріотичного  виховання.  Саме  такі
заходи,  як  районний  фестиваль-конкурс   патріотичної  пісні,  прози  і  поезії,  творів
образотворчого мистецтва   «Свята Покрова»  сприяють  вихованню підростаючого
покоління на прикладах героїзму і  відданості  своїй державі.  На  обласному  етапі
конкурсу  читець   Вілійського   НВК  Юцик   Віталій  (кер.  Кандибал  Світлана
Олександрівна.О.)  у  номінації «Проза  та  поезія» завоював  ІІ місце,  вокальний
ансамбль Піщатинського НВК (керівник Атаманчук С.В.)   - ІІІ  місце. 
На  кущовому  етапі  фестивалю-конкурсу духовної пісні  «Молитва за Україну», який
проводився  на  базі  району,    у номінації «Хоровий спів» І місце здобув хоровий
колектив  Піщатинського НВК (керівник  Атаманчук  С.В.)  ,  у   номінації  «Вокальне
мистецтво»,  ІІ  місце  здобув ансамбль Людвищенського НВК  (керівник Дуляницька
Ганна .Вікторівна.). 

Щорічно відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації  проводиться
міжрегіональний   конкурс  виконавців  сучасної  української  пісні  та  співаної  поезії
«ГРЕМИСЛАВА».  Цьогоріч  у   конкурсі   приймало   участь   25   учасників   із
Хмельницької, Тернопільської,  Рівненської  областей. Переможці  конкурсу  отримали
грамоти, сувеніри .

Шість школярів Шумщини здобули призові місця на обласному етапі спортивних
змагань з легкої атлетики.

На  обласній науково-краєзнавчій конференції учнівської молоді за підсумками
проведення краєзнавчо-народознавчої експедиції "Любіть Україну вишневу свою" під
гаслом "Сила нескорених" учасники експедиції  Доїжджак Ганна та  Юцик Віталій  -
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учні  9  класу  Вілійського  НВК  (  кер.Кандибал  С.О.)  були  нагороджені  дипломами,
юний дослідник Садківського НВК Дзьоба Денис (кер.  Лучин М.В.) здобув перемогу
за захист роботи "АТО - більше ніж доля".

Успішна участь наших вихованців у Всеукраїнських, обласних етапах конкурсів
«Юний дослідник», «Плекаємо сад»,  «Замість ялинки – зимовий  букет», «Зоологічна
галерея»  є  свідченням   набутих  ними  міцних  екологічних  знань,  розуміння  ними
взаємозв’язку  і  єдності  людини  з  природою,  сформованих  потреб  її  охороняти.
Районний  конкурс  «Земля  –  наш  спільний  дім»   яскраво  продемонстрував  дитячу
небайдужість  до  навколишнього  середовища,  до  природи,  прищеплення  кожному
вихованцеві   відчуття  того,  що  «в  моєму  класі,  школі,  селі  чи  селищі  все  мене
стосується,  все  залежить  від  мене».  Також   щорічно   проводиться   районна
конференція «Твій рідний край». 

Військово-патріотичні заходи з учнівською молоддю

Упродовж  останніх  років  у  районі  активізувалися   військово-патріотичні  заходи,
спрямовані на вироблення в учнів почуття громадянина-патріота, глибокого розуміння
громадянського обов'язку, готовності  у  будь-який час  стати  на  захист Батьківщини,
оволодівши військовими і військово-технічними знаннями, що спонукає до фізичного
самовдосконалення, а також вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії

українського  народу, його Збройних  сил.   Із  метою удосконалення  змісту, форм та

засобів патріотичного виховання учнівської молоді в районі цьогоріч проведено :
районний  етап  дитячо-юнацької  військово-патріотичній гри  «Сокіл»      ( «Джура»); 

                    

 ІІ Кубок Шумського району з пейнтболу ;

 ІІ Кубок Тернопільської області з пейнтболу, присвячений  765- ії  річниці з  часу

коронування  правителя  Галицько-Волинськиої  держави  Данила  Галицького;
 ІІ   Кубок   Шумського  району  з  пейнтболу    серед  учнівської  молоді,

присвячений  Дню  захисника  України ;
 районні  змагання  з  армсопорту  серед  учнівської  молоді,  присвячені  Дню

Збройних  Сил  України;  

 вишкільно-патріотичну таборову зустріч «Антонівці. Нескорені-2018» 
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 Всеукраїнський турнір з  шахів  на  Кубок  пам’яті курінних  УПА  «Крука»  та

 «Кропиви» .

 Команда Матвіївського НВК виборола ІІ місце  в  обласному етапі гри   «Сокіл»

(«Джура») .

Протягом року реалізувалися проекти вшанування  пам’яті воїнів, полеглих за
волю України «Слава не загине», завершено  роботу над проектом  «Непоборні». 

Формуванню   національної   свідомості   школяра   сприяє  діяльність
патріотичних   клубів,  які   діють  у  7   навчальних   закладах,   діяльність   дитячих
організацій ( 4  ЗНЗ району) , заняття  у  гуртках  військово-патріотичного  виховання. 

У   закладах  загальної   середньої  освіти   району   реалізовуються   заходи
районної програми   впровадження Української Хартії вільної людини на 2017-2020
роки. У  2017-2018 навчальному  році  проведено районний конкурс інтелектуальних
випробувань щодо розкриття духовних і моральних цінностей у розвитку особистості
на прикладах видатних українців чи  знакових явищ в  українській історії: «Малюнок,
вірш,  есе,  відеоролик» крізь призму ціннісних орієнтирів Української Хартії вільної
людини»  .

16   квітня   2018   року  методичним   кабінетом  спільно   з   Тернопільської
обласною  радою  та  Тернопільським інститутом  післядипломної  педагогічної освіти
проведено   просвітницько-інтерактивний  захід «Громадянська  освіта  крізь  призму
впровадження  Української  Хартії  вільної  людини  в  освітній  процес». Система
освіти району забезпечує охоплення дітей із порушеннями (вадами) психофізичного
розвитку  різними  формами  навчання  відповідно  до  стану  їхнього  здоров’я,
можливостей  і  здібностей.  З метою  розширення  можливостей  творчого,  фізичного
розвитку дітей  з обмеженими можливостями, здобуття ними  повної загальної освіти у
2017-2018 н.р. було організовано індивідуальну  форму навчання для  11  дітей  району. 

   З метою психолого-педагогічного вивчення дітей з психофізичними порушеннями ,
надання рекомендації батькам та педагогам щодо особливостей навчання та виховання дітей
даної категорії 23 квітня  відбулося засідання обласної ПМПК на базі району. Спеціалістами
районної  та  обласної  психолого-медико-педагогічної  консультації  обстежено  та  надано
рекомендації щодо подальшого навчання, виховання , реабілітації 29 дітям району, батькам
та опікунам.

Враховуючи досягнення сучасної педагогічної науки з метою створення умов для
впровадження в практику роботи навчальних закладів нових освітніх технологій  та
переорієнтації  навчально-виховного  процесу  на  формування  особистості  педагога  і
учня нової формації, здатних продуктивно мислити і бути конкурентоспроможними в
сучасному  суспільстві  діяльність  Шумського  районного  методичного  кабінету,
педагогічних працівників навчальних закладів району у 2018 – 2019  навчальному році буде
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спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми  «Науково-методичний супровід
підвищення  професійної  компетентності  педагога  в  умовах  Нової  української
школи».

Основні завдання та пріоритетні напрями методичної роботи:

-  надання  кваліфікованої  методичної  допомоги  педагогам  в  опрацюванні
сучасних  науково-методичних, інноваційних технологій у форматі Концепції  «Нова
українська школа»;

- організація науково-методичної роботи на основі використання можливостей та
технологій віртуального середовища;   

- науково-методичний супровід впровадження інноваційних моделей організації
навчально-виховного  процесу, спрямованих  на  підвищення  якості  освіти,  розвиток
дошкільної та початкової ланки відповідно до Базового компонента дошкільної освіти
і Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти;

-  підвищення  ефективності  діяльності  РМО  на  основі  запровадження
моніторингових досліджень;

- удосконалення навичок вчителів з питань упровадження тестових технологій у
навчально-виховний процес з метою підвищення рівня навчальних досягнень учні за
результатами ДПА та ЗНО;

-  організація  роботи  з  обдарованими  дітьми  через  діяльність  учнівських
наукових осередків, підготовку і проведення на належному рівні олімпіад з базових
дисциплін, турнірів, конкурсів тощо;

- формування у педагогів навичок науково-дослідницької роботи;
-  розвиток  системи  профільного  навчання  шляхом  проведення  якісної

допрофільної  освіти,  психологічного  забезпечення  профільного  навчання,
впровадження різних форм організації профільного навчання в старшій школі;

- розширення мережі напрямів моніторингових досліджень; 
- методичне  забезпечення  виховної  діяльності  у  2018/2019  навчальному  році

в  контексті  Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді; 
- моніторингу виховного процесу;

- формування системи методичних форм та засобів,  які  сприятимуть побудові
нової моделі виховної роботи, спрямованої на формування патріотизму, громадянських
та державних позицій у дітей та молоді;

-  удосконалення  організаційно-методичного  супроводу  діяльності  з  питань
виявлення, вивчення, впровадження у практичну діяльність інноваційних технологій;

-  науково-методичний  супровід  виконання  Стратегії  розвитку  інформаційного
суспільства  в  Україні,  державних  та  регіональних  цільових  програм  щодо
комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу;

-  забезпечення  науково-методичного  супроводу  професійної  діяльності
педагогів,які працюють з дітьми з особливими потребами;
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-  організація  участі  педагогів  в  апробації  та  моніторингових  дослідженнях
навчальної  літератури.  Залучення  творчих  педагогів  до  науково-досдідницької
діяльності.

 - зміцнення  навчально-методичної та матеріально-технічної бази  методичного
кабінету; 

     -  підвищення  ролі  методичного кабінету як інформаційно-методичного центру,
забезпечення  видавничої  діяльності  з  актуальних  проблем  викладання  навчальних
дисциплін.
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