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І. Вступ 

 

У своїй діяльності методичний кабінет відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради керується Конституцією України, Національною 

доктриною розвитку освіти України, Законом України «Про освіту», Законами 

України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

позашкільну освіту», Законом України «Про внесення змін до законодавчих 

актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації 

навчально-виховного процесу», Положенням про методичний кабінет, іншими 

документами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і 

розпорядженнями Міністерства освіти та науки України, департаменту освіти і 

науки Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради. 

Упродовж 2015–2016 навчального року методичний кабінет відділу 

освіти і науки Бурштинської міської ради працював над науково-методичною 

проблемою «Формування професійної компетентності педагогічних працівників 

в умовах реформування освітньої галузі». 

Основними напрямами діяльності методичного кабінету були: 

 науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої 

освіти; 

 трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична 

підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та 

експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних 

закладів міста; 

 інформаційно-методичний супровід роботи навчальних закладів і 

педагогічних працівників; 

 консультування педагогічних працівників із проблем сучасного розвитку 

освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-

педагогічних наук; 

 здійснення моніторингу якості освіти в закладах освіти міста; продовження 

системної роботи з педагогічними працівниками міста із своєчасного 

виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання та 

розвитку обдарованої молоді; 

 науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення 

професійної діяльності педагогів, які працюють із дітьми з особливими 

потребами. 

Стратегія методичного супроводу навчальних закладів будувалася на 

основі діагностико-прогностичного підходу, опираючись на запити та потреби 

педагогів, їх якісний та кількісний склад. При плануванні також враховувався 

аналіз роботи за минулий рік, результати моніторингів, вимоги нормативно-

правових документів. 

Вивчення запитів та потреб проводилося через експрес-діагностування, 

яке здійснювалося на засіданнях різних форм методичної роботи, через 
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співбесіди з педагогами, вивчення документації. На основі отриманих 

відомостей скориговано структуру методичної роботи методичного кабінету. 

Із метою професійного зросту методистів МК та забезпечення якісної 

роботи методкабінету створено циклограму роботи; раціонально розподілено 

посадові обов’язки між працівниками МК; закріплено методистів за освітніми 

округами для здійснення методичного супроводу їхньої діяльності; також 

щотижня проводилися методично-інформаційні наради з методистами. Для 

забезпечення системної діяльності працівників методичного кабінету 

розроблено ряд методичних матеріалів: оновлено папку пам’яток для вивчення 

стану методичної роботи, стану навчання предметів, аналізу уроків у ЗНЗ тощо. 

Реалізація проблеми здійснювалася через: 

- організацію роботи різних методичних форм; 

- проведення моніторингів; 

- підготовку методичних матеріалів; 

- вивчення ППД тощо. 

У поточному році функціонували предметні методичні об’єднання (14), 

постійно діючі семінари вчителів (10),  керівників ЗНЗ (3), практичних 

психологів та соціальних педагогів (1), бібліотекарів (1), семінари-практикуми, 

тренінги. 

Найбільш ефективними формами методичної роботи були теоретичні та 

практичні семінари, консультування. Результативними та запитуваними серед 

соціальних педагогів та практичних психологів стали тренінги. 

           Так, наприклад, семінар учителів початкових класів на тему «Розвиток 

ціннісного ставлення молодших школярів до життя і здоров’я засобами 

здоров’язбережувальних технологій (за В.П. Базарним)» напрацював методичні 

рекомендації для педагогів міста для використання на уроках у початкових 

класах. Цікаво було проведено вихователем-методистом ДНЗ №3 засідання 

школи сучасного керівника ДНЗ «Перспективний педагогічний досвід: 

можливості фахової майстерності». Керівники дошкільних закладів вкотре 

переконалися, що передовий педагогічний досвід – не профанація. На семінарі 

вчителів математики «Сучасні інноваційні технології. Інтерактивні форми 

роботи на уроках математики» учителі ділилися досвідом роботи щодо 

інноваційних технологій та використання ІКТ на уроках математики. 

Однак у роботі методичного кабінету ще недостатньо використовувались 

сучасні форми методичної роботи з вчителями. Проведені семінари здебільшого 

були теоретичні, мало активні. Зовсім не пропагувався досвід роботи вчителів  

на сторінках педагогічної преси, Інтернету. 

Недостатньо використовуються в практичній роботі педагогів 

досягнення психолого-педагогічної науки, можливості колективних форм 

методичної роботи. Потребує значного вдосконалення  організація проведення 

представницьких педагогічних заходів, презентацій, моніторингових 

досліджень. Залишається повільним впровадження в практику діяльності 

педагогів питання інформатизації навчального процесу. 

Методичним кабінетом забезпечено нормативно-правовий супровід 

науково-методичної роботи, зокрема розроблено план дій щодо реалізації 
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Програми розвитку освіти в м. Бурштині та упровадження Державних освітніх 

стандартів. Розроблено Положення про міські спортивні змагання серед 

навчальних закладів. 

Результати роботи методистів, педагогів міста, досягнення шкіл та учнів, 

дошкільних навчальних закладів міста  висвітлюються на шпальтах міської 

газети «Бурштинський вісник» та на сайті відділу освіти і науки. 

http://burosvita.com.ua  

Одним із найважливіших завдань методичної роботи є вияв та розкриття 

здібностей, винахідливості та ініціативи в педагогів шляхом вивчення й 

узагальнення педагогічного досвіду, стану викладання предметів, аналізу нових 

курсів та спецкурсів. Відповідно до наказу відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради методичним кабінетом протягом навчального року проведено 

вивчення досвіду роботи педагогічних працівників: 

 Петрів Любові Іванівни, вихователя Бурштинського  ДНЗ №3 «Світлячок» 

(«Розвивальне читання за методикою Л. Шелестової»); 

 Пастущак Світлани Юріївни, вчителя географії Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ст. №3 («Інтерактивні методи навчання на уроках географії»); 

 Дмитріва Івана Степановича, заступника директора з НВР Бурштинської 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 («Методична робота в школі»). 

 Із метою популяризації ППД у методкабінеті створено картотеку 

передового педагогічного досвіду освітян міста, до якої входять:  

 досвід учителя початкових класів Бурштинського НВК Путящик Ірини 

Дмитрівни «Розвиток мовлення учнів початкових класів засобами 

оптимального читання»; 

 досвід учителя початкових класів Бурштинського НВК Лащ Руслани 

Степанівни «Формування комунікативної компетентності молодших 

школярів на уроках української мови»;   

 досвід вихователя-методиста Бурштинського ДНЗ №3 Туз Тетяни 

Михайлівни «Використання дидактичного матеріалу блоки  Дьєнеша та 

палички Кюїзенера в роботі з дошкільниками» тощо. 

Однак на сьогодні недостатнім є системний підхід до виявлення й 

вивчення ППД. Зокрема, немає чіткого плану впровадження вивчених досвідів, 

їх популяризації.  

Методичною службою забезпечується дотримання періодичності й 

термінів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів при ОІППО з 

урахуванням установленого порядку їхньої атестації. Ведеться картотека обліку 

курсової підготовки, обліку виконання курсових завдань, надаються 

консультації щодо їх написання. Сплановано річні та перспективні плани 

курсової підготовки. Під час замовлення курсів враховуються пропозиції 

ОІППО щодо вибору різних форм і змісту курсового навчання та запити 

педагогів навчальних закладів. В основному педагоги обирають інтегровані 

курси за очною формою навчання.  

У 2016 році атестаційною комісією відділу освіти атестовано 24 

педпрацівники, із них: 

http://burosvita.com.ua/
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 на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії» –12; 

 на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та званню «старший учитель» – 7; 

 на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» – 5; 

 на присвоєння педагогічного звання «старший учитель» – 3; 

Як видно з результатів атестації за 2016 рік (діаграма 1), якісний рівень 

педагогів поступово підвищується. 

 

 
Діаграма 1. Кількісні та якісні показники результатів атестації педпрацівників 

відділу освіти і науки Бурштинської міської ради. 2016 рік.  

 

Відділом освіти і науки на належному рівні здійснено організаційно-

методичне забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання. У 

цьому році всі випускники 11 класів пройшли державну підсумкову атестацію з 

мови і літератури та математики або історії України у формі ЗНО.  

За результатами ЗНО навчальні заклади Бурштина можна розмістити в 

такому рейтинговому порядку: Бурштинська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3, Бурштинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, 

Бурштинська гімназія,  Бурштинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2. 

Крім того, школа №3 увійшла в сотню найкращих шкіл України.  

Підвищенню якості освіти сприяє й систематичне проведення 

моніторингових досліджень щодо забезпечення якості освітніх послуг. 

Так, у березні методичним кабінетом було здійснено моніторинг якості 

математичних знань учнів 3-х класів. Дослідження проводились в усіх ЗНЗ 

міста. Учням пропонувалось 10 тестових завдань середнього рівня складності в 

межах програмового матеріалу. Оцінювання відбувалось відповідно до 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та 

показало, що більшість учнів 3-х класів засвоїли програмовий матеріал на 

достатньому та високому рівнях. Судячи з рейтингу навчальних закладів, 

сформованого в результаті моніторингу, можна зробити висновок про те, що ті 

класи, де навчання здійснюється за підручником авторів Ф. М. Рівкінд та 
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Л. В. Оляницької, учні краще орієнтуються в задачах, мають кращі 

обчислювальні навички. Вказаний підручник містить складні завдання, багато 

логічних задач, а це, безумовно, сприяє кращому розвитку дітей. Аналіз 

моніторингу було розглянуто на раді методичного кабінету та, як результат, 

напрацьовано рекомендації для керівників навчальних закладів і вчителів 

початкових класів. 

Упродовж року методисти були залучені до вивчення стану викладання 

навчання грамоти, предметів художньо-естетичного циклу та географії. За 

результатами вивчення стану викладання предметів було напрацьовано 

рекомендації керівникам, вчителям і методичному кабінету. 

На виконання Державної програми роботи з обдарованою молоддю з 

метою створення умов для виявлення й навчання обдарованих дітей, реалізації 

їхніх можливостей та забезпечення соціального захисту в місті розроблена та 

затверджена підпрограма «Обдаровані діти», яка входить до Програми розвитку 

освіти міста Бурштина на 2015 рік. Фінансування програми здійснюється в 

межах асигнувань, передбачених міським бюджетом, та з інших джерел, не 

заборонених законодавством.  

Для підвищення інтересу до вивчення базових дисциплін у місті постійно 

проводяться олімпіади, турніри, конкурси. Школярі міста впродовж минулого 

навчального року брали участь у багатьох конкурсах, серед них: Міжнародний 

конкурс знавців української мови ім. П. Яцика, конкурс учнівської творчості, 

присвячений Шевченківським дням, конкурс учнівських проектів «Я – 

громадянин України». 78 учнів початкових класів взяли участь у конкурсі 

«Колосок». Із них 61 учень отримав сертифікат «Золотий Колосок». Учитель 

НВК Дацюк Н.Р. стала лауреатом І Всеукраїнського інтернетного конкурсу 

«Учитель року 2016» (етап «Учитель-ерудит») за версією науково-популярного 

природничого журналу «Колосок». У конкурсі «Кенгуру» взяло участь 146 

учнів. 24 учні спробували себе в конкурсі «Соняшник». Результати останнього 

показали, що ще є над чим працювати і вчителям, і методистам.   

У 2015-2016 н.р. 26 учнів навчальних закладів міста брали участь у ІІІ 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, 13 учасників стали призерами.  

Із метою раннього виявлення та розвитку обдарованих і здібних до 

вивчення основ наук дітей, заохочення та стимулювання їхніх пізнавальних 

інтересів, допитливості, інтелектуальної ініціативи й позитивної мотивації до 

навчання в умовах оновленого змісту початкової освіти проведені міські 

олімпіади з української мови та математики серед учнів початкових класів на 

основі розробленого та затвердженого Положення про міські предметні 

олімпіади учнів початкових класів (3–4 класи). 

Особлива увага приділялась питанням використання інформаційних 

технологій у навчально-виховному процесі. Упроваджувалися різноманітні 

методики використання навчально-комп’ютерних комплексів (НКК). Водночас, 

у навчальних закладах міста ще не набуло достатнього поширення застосування 

на уроках комп’ютерних тестів і діагностичних комплексів, які дають вчителю 

змогу за короткий час отримати об’єктивну картину рівня засвоєння матеріалу і 

своєчасно його скоректувати. Така ситуація зумовлюється недостатнім рівнем 
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забезпечення комп’ютерною технікою, недостатньою підготовкою педагогічних 

кадрів різних спеціальностей та малою кількістю необхідного програмного 

забезпечення. 

Процес інформатизації освіти регулювався відповідно до державних 

нормативних документів. Державна цільова програма «Сто відсотків» 

передбачала в період до 2015 року стовідсоткове впровадження ІКТ у 

навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Звісно, 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 494 «Про 

затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комуніка-

ційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року втратила чинність на 

підставі Постанови КМУ № 71 від 05.03.2014, але система освіти не може 

обійтися без продовження процесу комп’ютеризації. 

Інформаційні технології поступово впроваджуються в практику 

управлінської діяльності директорів навчальних закладів.  

Однак не всі керівники закладів достатньо володіють навичками роботи з 

комп’ютером. Надалі необхідно більш системно здійснювати роботу з навчання 

керівників ЗНЗ та ДНЗ інформаційним технологіям.   

Методичним кабінетом у 2015–2016 н.р. проведена підготовча робота зі 

створення системи баз даних, яка повинна дати змогу отримати ефективну й 

універсальну систему управління навчально-виховним процесом. Усі навчальні 

заклади міста завершили створення баз даних для інформаційної системи 

управління освітою (ІСУО) на початок 2015–2016 навчального року.   

На сьогодні всі навчальні заклади міста забезпечені комп’ютерною 

технікою. Усього в загальноосвітніх навчальних закладах міста налічується 5 

навчальних комп’ютерних комплексів, 109 персональних комп’ютерів, 3 

інтерактивні комплекси, 5 мультимедійних проекторів. Водночас, більше 80% 

наявних персональних комп’ютерів експлуатуються більше 5 років і морально 

застаріли. 

           Три навчальні заклади міста мають власні сайти: гімназія та 

загальноосвітні школи № 2, 3. Проблемним залишається питання підключення 

до мережі Інтернет шкільних бібліотек.  

Із початку створення сайту відділу освіти і науки Бурштинської міської 

ради й донині продовжується робота з його наповнення. Активно 

використовується й сторінка в соціальній мережі Facebook (Відділ освіти і 

науки Бурштинської міської ради). 

Відповідно до листа Івано-Франківського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти від 21.04.2015 № 01/264 «Про опанування 

освітянами сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» 

за програмою «Партнерство в навчанні» організовано проходження освітянами 

курсу «Навчання з основ технології», розроблені методичні рекомендації щодо 

проходження педагогічними працівниками курсу «Навчання з основ 

технології». 

Інклюзивна освіта в Бурштині відбувається, в основному, у дошкільних 

навчальних закладах, оскільки в дошкільному віці можна менш травматично, 
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ніж у шкільному,  ввести дитину з особливими потребами до кола інших дітей. 

Діти дошкільного віку демонструють нижчий рівень агресивності та більш 

високий рівень позитивного сприйняття дітей з особливими потребами, ще не 

мають схильності до викреслювання дітей з особливими потребами з кола 

спілкування. У дошкільних навчальних закладах міста перебуває 3 дитини з 

особливими освітніми потребами. 

У ЗОШ І-ІІІ ст. №1 відкрито клас з інклюзивним навчанням. У 

навчальних закладах міста на індивідуальній формі навчання за станом здоров’я 

навчаються 12 дітей, які потребують корекції фізичного чи психоемоційного 

розвитку. 

Актуальним залишається питання застосування психодіагностичного 

інструментарію та корекційних програм у роботі з вказаною категорією дітей, 

які, як правило, потребують адаптації (зміна характеру подачі матеріалу, без 

зміни змісту або концептуальної складності завдання), рідше, модифікації 

відповідно до індивідуальних особливостей дитини. Методисти МК допомогли 

педагогам знайти програми для роботи з особливими дітьми. Зокрема, програми 

для дітей із затримкою психічного розвитку, із тяжкими порушеннями 

мовлення. 

Пріоритетним завданням освіти міста Бурштина є виховання дитини в 

дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточення як до 

найвищої цінності, формування в школярів свідомої мотивації здорового 

способу життя. Із метою популяризації здорового способу життя в місті 

проведено спортивні змагання серед учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

У 2016 році оздоровлення дітей проходило у формі занять у 

пришкільних літніх мовних таборах. Табори діяли на базі 5 навчальних 

закладів – Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2, Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Бурштинської гімназії та 

Бурштинського НВК. Особливістю цьогорічного літнього відпочинку учнів було 

те, що діти відпочивали, оздоровлювалися й підвищували рівень своїх знань з 

англійської мови. У різних навчальних закладах табори працювали за різними 

тематичними напрямками: «Wild Animals» (Бурштинський НВК), «Опанування 

вміннями та навичками комунікативної діяльності під час групової роботи; 

розвиток лінгвістичної компетентності» (Бурштинська гімназія), «Талановиті 

діти України» (Бурштинські ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, 3), «Вдосконалення 

навичок володіння англійською мовою» (Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2). 

До роботи з дітьми були залучені педагоги навчальних закладів міста. У 

таборах для школярів діяли цікаві гуртки за інтересами. 

Методистами МК разом із працівниками відділу освіти проведено  «Дні 

у школах» із метою надання методичної допомоги керівникам закладів та 

педагогам на місцях із питань підвищення якості освіти. У рамках таких днів 

відбулися зустрічі з педколективами, консультації щодо ведення ділової 

документації, планування методичної роботи в ЗНЗ. 

Діяльність науково-методичної ради методичного кабінету була 

спрямована на координацію методичної роботи  МК та  навчальних закладів.  
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Протягом навчального року було проведено 4 засідання ради, на яких 

схвалено 5 методичних матеріалів. Серед об’єктів експертизи – методичні 

розробки педагогів-претендентів на присвоєння педагогічних звань; описи 

досвіду освітян, визнаного передовим у навчальних закладах; затвердження 

апробації власної методичної розробки «Використання дидактичного матеріалу 

блоки  Дьєнеша та палички Кюїзенера в роботі з дошкільниками», методичного 

посібника «Розвиток пізнавального інтересу учнів початкових класів на 

ранкових зустрічах», аналіз моніторингу та вивчення стану викладання окремих 

предметів. Радою також розглядалися питання про організацію роботи з 

обдарованими учнями,  про підсумки атестації педагогічних кадрів тощо. 

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується 

виконанням програм розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений 

старт»; виховання й навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»; розвитку дитини 

дошкільного віку «Українське дошкілля». Дошкільні заклади працюють за 

фізкультурно-оздоровчим, розвивально-пізнавальним, художньо-естетичним 

напрямами. Освітній процес у ДНЗ здійснюють 66 педагогічних працівників, із 

них із повною вищою освітою – 43 (67%). 

Із метою максимального охоплення дітей дошкільного віку і 

урізноманітнення різних форм здобуття дошкільної освіти відділом освіти і 

науки й дошкільними навчальними закладами ведеться цілеспрямована робота 

щодо створення організаційно-педагогічних умов із питань підготовки до школи 

дітей п'ятирічного віку. Різними формами дошкільної освіти відповідно до ст.9 

Закону України «Про дошкільну освіту» охоплено 100% дітей дошкільного віку, 

з яких суспільним дошкільним вихованням – 94,6% від загальної кількості дітей 

віком від 3 до 6 років, решта 5,4% дітей дошкільного віку охоплені сімейним 

вихованням. 

Розвивальне предметно-ігрове середовище в дошкільних навчальних 

закладах ще не повною мірою відповідає вимогам навчально-методичного, 

матеріально-технічного забезпечення. Тому пріоритетним напрямком роботи 

залишається й надалі наповнення та осучаснення навчально-виховного 

простору, підготовка до реформування галузі, пов’язаного з наступним 

проведенням адміністративної реформи та прийняттям нової редакції Закону 

України «Про освіту». 

Поряд із здобутками та досягненнями в роботі методичної служби міста 

є невирішені питання й проблеми, над якими слід працювати в новому  2016–

2017 навчальному році:  

  несформованість системного підходу до вивчення, узагальнення та 

поширення ППД;   

 недостатній рівень методичного супроводу упровадження інноваційних 

технологій в освітній процес; 

  не в повній мірі використовується потенціал опорних навчальних 

закладів; 

 неповноцінна робота бібліотеки методичного кабінету через брак 

приміщення та літератури; 



12 
 

 потребує завершення процес створення локальної мережі в освітніх 

закладах міста; 

 покращення наповнення сайту МК.    

Виходячи з перспектив розвитку освіти міста методичний кабінет відділу 

освіти і науки у 2016–2017 н.р. буде продовжувати роботу над реалізацією 

завдання: 

Формування професійної компетентності педагогічних працівників в 

умовах реформування освітньої галузі.   
Основними в діяльності методичного кабінету вважати такі напрями: 

 науково-методичний супровід діяльності педагогів відповідно до нового 

змісту та програм навчальних предметів; 

 здійснення моніторингових досліджень з проблем якості навчально-

виховного процесу, організації науково-методичної роботи, ефективності 

управлінської діяльності в навчальних закладах міста та інших акту-

альних питань освітньої галузі; 

 організація науково-дослідної та експериментальної роботи з упроваджен-

ня нових освітніх і педагогічних технологій, інтерактивних методик, 

нових програм, навчально-методичних посібників та підручників;  

 покращення ефективності методичної служби щодо презентацій 

вчителями власних методичних розробок колегам, участі у виставках, 

фестивалях, ярмарках педагогічних ідей; 

 забезпечення необхідної інформаційно-методичної підтримки учасникам 

професійних  конкурсів; 

 покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази   

методичного кабінету; 

 розширення міжнародних зв’язків; 

 наповнення сайту відділу освіти і науки та методичного кабінету; 

 надання дистанційних навчально-методичних та консультативних послуг; 

 вивчення та впровадження досвіду педагогічних працівників та окремих 

навчальних закладів, учителів, які мають стабільно високі результати 

ЗНО; 

 

 

Розділ II. Управлінська діяльність МК 
№ 

з/п 

Зміст роботи Виконавець Часові 

рамки 

Примітка 

Рада МК 

1.  Схвалення плану роботи МК та ради 

МК; 

 Схвалення структури методичної 

роботи; 

 Затвердження складу методичної ради 

МК; 

 Про визначення єдиної науково-

методичної теми  на 2016-2017 н.р.; 

 Затвердження програм гуртків 

Н.Москалюк Вересень  
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навчальних закладів. 

2.  Про підсумки проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад; 

 Про роботу з обдарованими дітьми; 

 Про результати роботи над єдиною 

науково-методичною темою міста на 

теоретичному етапі; 

 Про результати роботи щодо 

психолого-педагогічного супроводу 

навчально-виховного процесу; 

 Про наступність у роботі ДНЗ та 

початкової школи. 

Н.Москалюк Грудень  

3.  Затвердження досвідів роботи 

вчителів, що атестуються на 

присвоєння  вищої кваліфікаційної 

категорії; 

 Про стан викладання предметів 

фізичного виховання та Захисту 

Вітчизни, естетичного циклу, 

математики та української мови в 

загальноосвітніх школах міста; 

 Про участь та підсумки результатів 

вчителів у конкурсі «Вчитель року»; 

 Про результати моніторингових 

досліджень. 

Н.Москалюк Лютий  

4.  Затвердження передового педагогічного 

досвіду роботи вчителів;  

 Аналіз результатів упровадження 

освітніх інновацій в навчально-

виховний процес; 

 Про стан психологічного супроводу 

випускників при підготовці їх до ЗНО; 

 Затвердження рекомендацій, 

розроблених методистами МК; 

 Затвердження матеріалів на обласний 

конкурс «Педагогічна знахідка». 

Н.Москалюк травень  

Проекти наказів 

1. Про організацію методичної роботи з 

педагогічними працівниками навчальних 

закладів  у 2016-2017 н.р. 

Н.Москалюк вересень  

2. Про проведення та підсумки проведення 

міських конкурсів. 

В.Лис Упродовж 

року 

 

3. Про проведення мистецьких конкурсів. Н.Москалюк Упродовж 

року 

 

4. Про проведення І та II етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін 

Методисти 

МК 

Упродовж 

І семестру 

 

5. Про підсумки проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін. 

Методисти 

МК 

Упродовж 

І семестру 

 

6. Про затвердження Плану дій розвитку 

психологічної служби міста на період 

Н.Москалюк Жовтень  
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2016-2017 н.р. 

7. Про відзначення Дня заснування УПА та 

Дня захисника України. 

В.Матіїв Жовтень  

8. Про стан виконання програми з дітьми 

старшого дошкільного віку в дошкільних 

навчальних закладах міста «Впевнений 

старт». 

Н.Москалюк Березень  

9. Про підготовку та проведення 

моніторингових досліджень якості освіти 

учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста. 

Н.Москалюк 

Л.Зубрицька 

Березень  

10. Про організацію, проведення та підсумки 

шкільного та міського Міжнародного 

конкурсів з української мови імені П. 

Яцика. 

В.Лис Упродовж 

І семестру 

 

11. Про підсумки курсової підготовки в 2016 

р. та організація курсової підготовки 

працівників в 2017 р. 

В.Лис Упродовж 

року 

 

12. Про підсумки проведення II етапу  

Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської і студентської молоді 

імені Тараса Шевченка. 

В.Лис Листопад  

13. Про проведення міського туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-

2017». 

Н.Москалюк Жовтень  

14. Про відзначення Дня Злуки В.Матіїв Січень  

15. Про відзначення подвигу героїв Крут В.Матіїв Січень  

16. Про відрядження на III етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових предметів у 2015-2016 н.р. 

Л.Зубрицька Січень  

17. Про проведення пробного тестування 

2016 року 

О.Вербовська Березень  

18. Про проведення міжнародного 

математичного конкурсу «Кенгуру», 

фізичного - «Левеня», з інформатики - 

«Бобреня», природничі науки - 

«Геліантус», гуманітарні - «Соняшник». 

Методисти 

МК 

Упродовж 

року 

 

19. Про організацію, проведення та підсумки 

конкурсів, фестивалів, концертів, творчих 

звітів 

Н.Москалюк Упродовж 

року 

 

20. Про проведення, підсумки олімпіади з 

образотворчого мистецтва 

Н.Москалюк Березень  

21. Про проведення інвентаризації 

бібліотечних фондів підручників 

В.Лис Квітень  

22. Про результати атестації педагогічних 

працівників у 2016-2017 н.р 

В.Лис Квітень  

     

Підвищення кваліфікації методистів 

1. Подання заявки в ОІППО на курсову 

підготовку працівників МК в 2017 р. 

Н.Москалюк Жовтень  

2. Формування замовлення в ОІППО щодо 

організації навчання методистів. 

Н.Москалюк Жовтень  
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Здійснення внутрішньокабінетного контролю та керівництва 

1. Аналіз планів роботи методистів,    

міських методичних об’єднань.  

Н.Москалюк Вересень  

2. Здійснення контролю та корекції 

організації науково-методичної роботи в 

місті. 

Н.Москалюк Упродовж 

року 

 

3. Здійснення внутрішньокабінетного 

контролю з питань: 

- дотримання режиму роботи; 

- виконання планів роботи 

методистами; 

- відвідування та аналіз засідань 

методичних об’єднань.  

Н.Москалюк Упродовж 

року 

 

4. Проведення оперативних нарад з 

працівниками МК, щодо підсумків роботи 

за минулий та планування роботи на 

поточний тиждень. 

Н.Москалюк Упродовж 

року 

 

Удосконалення режиму роботи 

1. Скласти циклограму роботи МК та 

методиста (тижнево-місячну). 

Н.Москалюк Вересень  

2. Спланувати методичну роботу МК. Н.Москалюк Вересень  

3. Погодити річні плани роботи МК та 

методистів в ОІППО. 

Методисти 

МК 

Жовтень  

4. Провести діагностування методистів МК з 

метою вивчення запитів та потреб щодо 

організації науково- методичної роботи. 

Н.Москалюк Вересень  

5. Проаналізувати результати 

діагностування, формування банку запитів 

та потреб із питання організації науково-

методичної роботи. 

Н.Москалюк Жовтень  

6. Проводити консультування методистів 

МК з питань організації науково- 

методичної роботи. 

Н.Москалюк Упродовж 

року 

 

7. Забезпечити своєчасний розгляд 

нормативних документів про освіту і 

доведення їх до шкіл міста. 

Методисти 

МК 

Упродовж 

року 

 

     

     

 

Розділ III. Зміст та організація науково-методичної роботи в місті 
3.1 Організаційно-методична робота щодо підвищення кваліфікації фахової освіти 

педагогічних кадрів 

3.1.1. Розроблення структури методичної роботи 

1. Розробити структуру методичної роботи 

та оформити наказом (Додаток № 1) 

Н.Москалюк Серпень  

3.1.2. Планування курсової роботи 

1. Зробити замовлення в ОІППО на 

проходження курсової підготовки 

вчителів та методистів на 2017 р. 

В.Лис Жовтень  

2. Скласти план-графік курсів підвищення 

кваліфікації вчителів та методистів на 

В.Лис Жовтень 

Грудень 
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2017 р. 

3. Проаналізувати стан підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників за 

2016 рік і підготувати відповідні 

статистичні дані. 

В.Лис Жовтень  

3.1.3. Планування заходів з атестації педагогічних працівників 

1. Уточнити списки вчителів, які будуть 

атестуватися в 2017 р. 

В.Лис Жовтень  

2. Спланувати роботу з вчителями, які 

будуть в цьому навчальному році 

атестуватися. 

Н.Москалюк Жовтень  

3. Вивчити систему роботи вчителів, що 

атестуються на вищу категорію та 

педагогічні звання 

Методисти 

МК 

Упродовж 

року 

 

4. Взяти участь у засіданні атестаційної 

комісії ІІ рівня. 

Методисти 

МК 

Квітень   

5. Залучити вчителів, які будуть 

атестуватися на вищу категорію та 

педагогічне звання до участі в міських 

конференціях, педчитаннях, виставках. 

Методисти 

МК 

Упродовж 

року 

 

3.1.4. Інструктивно-методичні наради з керівниками шкіл 

1. Про організацію підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

В.Лис Жовтень  

2. Про структуру методичної роботи в місті 

на 2016-2017 н.р. 

Н.Москалюк вересень  

3. Про навчально-методичне забезпечення 

навчального процесу у початкових 

класах. 

Н.Москалюк вересень  

4. Про роботу зі здібними та обдарованими 

дітьми. 

Л.Зубрицька Жовтень  

5. Про підготовку та проведення шкільних 

олімпіад з базових дисциплін. 

Л.Зубрицька Жовтень  

6. Про вивчення системи роботи вчителів, 

що атестуються на педагогічне звання. 

Н.Москалюк Упродовж 

року 

 

7. Підготовка до конкурсу «Вчитель року». Н.Москалюк Листопад  

8. Проведення моніторингу з навчальних 

предметів. 

Н.Москалюк Упродовж 

року 

 

9. Про підсумки організації підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 

В.Лис Грудень  

10. Про реєстрацію на тестування 

випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів ЗНО-2017 

Л.Зубрицька Січень  

11. Про адаптацію молодих вчителів в 

педагогічних колективах. 

О.Вербовська Січень  

12. Про підсумки предметних олімпіад та 

конкурсу «Вчитель року». 

Н.Москалюк Лютий  

13. Про закінчення навчального року та 

проведення державної підсумкової 

атестації. 

Н.Москалюк Квітень  

3.1.5. Проведення масових форм роботи  

(конференцій, педагогічних читань, виставок, зустрічей) 

1. Проведення заходів до Всеукраїнського Н.Москалюк Вересень  
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Дня дошкілля та Дня працівників освіти. 

2. Науково-практична конференція з нагоди 

відзначення 160-річчя від дня народження 

І.Франка. 

В.Лис Листопад  

3. Молодіжний квест вулицями міста з 

нагоди відзначення дня міста. 

О.Вербовська Вересень  

4. Обмін досвідом з педагогами дошкільних 

навчальних закладів Тисменицького 

району з питання розвивального читання 

дошкільників. 

В.Лис Жовтень  

5. Заходи до Дня пам’яті жертв голодомору 

та політичних репресій. 

В.Матіїв Листопад  

6. Виставки творчих робіт до Дня міста, Дня 

матері, Великодніх та Різдвяних свят. 

Н.Москалюк Упродовж 

року 

 

7. Педагогічні читання «Концепція гуманної 

педагогіки Ш.Амонашвілі» 

Н.Москалюк Грудень  

8. Просвітницькі заходи, присвячені 

ювілейним датам письменників та 

композиторів. 

В.Лис Упродовж 

року 

 

9. Проведення благодійних акцій до 

Міжнародного дня інваліда. 

Н.Москалюк Грудень  

     

3.1.6. Організація і проведення конкурсів кращих педагогів 

1. Всеукраїнський конкурс «Вчитель року -

2017». 

Н.Москалюк Листопад   

2. Поширення передового педагогічного 

досвіду через публікації в педагогічній 

пресі. 

Н.Москалюк Упродовж 

року 

 

3. Конкурс «Завідувач  ДНЗ». Н.Москалюк Листопад  

 

4. Обласний конкурс творчості педагогів 

«Педагогічна знахідка». 

Н.Москалюк Травень  

3.1.7. Проведення звітів творчих вчителів, педагогів-наставників 

1. Творчі звіти вчителів, що атестуються на 

вищу кваліфікаційну категорію та 

педагогічні звання у рамках методичних 

об’єднань.  

Методисти 

МК 

Упродовж 

року 

 

3.1.8. Надання методичної допомоги керівникам і педагогічним кадрам 

1. Провести секційні засідання серпневої 

конференції з питань організації 

навчально-виховного процесу в освітніх 

закладах міста відповідно до 

нормативних документів. 

Методисти 

МК 

Серпень  

2. Надати методичну допомогу учителям, 

керівникам шкіл та їх заступникам з 

питань організації навчально-виховного 

процесу при викладанні предметів. 

Методисти 

МК 

Вересень  

3. Забезпечити вивчення, опрацювання та 

виконання нормативно-правових 

документів про освіту. 

Методисти 

МК 

Вересень  

4. Провести круглий стіл на тему:  

«Методика вивчення, узагальнення і 

Н.Москалюк Січень  
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поширення перспективного педагогічного 

досвіду». 

5. Провести навчально-методичні 

консультування з вчителями шкіл по 

предметах. 

Методисти 

МК 

Упродовж 

року 

 

     

3.1.9. Забезпечення розвитку творчості педагогічних працівників 

1. Організувати виставку творчих надбань   

учителів.   

Н.Москалюк Лютий  

2. Організувати виставку творчих надбань 

керівників гуртків. 

О.Вербовська Березень  

3. Провести круглий стіл по обміну 

досвідом вчителів по предметах. 

В.Матіїв Квітень  

3.1.10. Організаційно-методичне забезпечення самоосвіти педагогів 

1. Провести анкетування молодих 

спеціалістів з метою вивчення проблем у 

викладанні предмета. 

О.Вербовська Жовтень  

2. Створити банк даних про проблемні 

питання педагогів міста. 

Методисти 

МК 

Жовтень  

3. Проводити консультування педагогів, 

щодо проблем самоосвіти. 

Методисти 

МК 

Упродовж 

року 

 

3.1.11.Проведення інструктивно-методичних нарад з керівниками ЗНЗ, методичних 

об'єднань тощо 

1. Надати методичну допомогу керівникам 

методичних об‘єднань у складанні планів 

шкільних та міжшкільних 

методоб’єднань. 

Методисти 

МК 

Вересень  

2. Проводити інструктивно-методичні 

наради з заступниками з навчально- 

виховної роботи ЗНЗ. 

Методисти 

МК 

Упродовж 

року 

 

3.1.12. Проведення заходів щодо підвищення профкомпетентності працівників 

методичного кабінету 

1. Підготувати інструктивно-методичні та 

аналітичні матеріали для проведення 

серпневої конференції. 

Н.Москалюк Серпень  

2. Скласти річний план роботи методиста 

відповідно до розподілу функціональних 

обов‘язків. 

Методисти 

МК  

Вересень  

3. Організувати роботу опорних шкіл. Н.Москалюк Вересень  

4. У відповідності до структури методичної 

роботи міста спланувати роботу 

методичних об’єднань та семінарів 

вчителів- предметників. 

Методисти 

МК 

Вересень  

5. Проаналізувати річні плани методистів, 

методичних об’єднань. 

Н.Москалюк Жовтень  

6. Проводити день методиста в ЗНЗ міста. Методисти 

МК 

Щомісяця. 

Згідно 

плану 

роботи 

відділу 

освіти 

 

7. Систематизувати та поповнити   Методисти Упродовж  
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картотеку ППД вчителів-предметників. МК року 

8. Майстер-клас для працівників відділу 

освіти і науки та методичного кабінету по 

удосконаленню вміння володіти 

комп’ютером. 

Методисти 

МК 

Жовтень, 

грудень, 

лютий, 

березень 

 

10. Взяти участь у створенні мереж єдиного 

інформаційного простору з ОІППО та 

удосконалювати єдиний інформаційний 

простір з школами міста через 

електронну пошту, сайти відділу освіти 

та загальноосвітніх навчальних закладів. 

Н.Москалюк Упродовж 

року 

 

11. Створити бази даних: 

- працівників МК та керівників ЗНЗ; 

- педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів 

міста за предметами; 

- атестації педагогічних 

працівників;  

- проходження курсової підготовки; 

- атестації методистів. 

Н.Москалюк 

 

 

 

 

 

В.Лис 

Жовтень 

 

 

 

 

 

Жовтень 

 

12. Провести діагностування методистів та 

керівників ЗНЗ з метою виявлення 

запитів та потреб щодо оволодіння ІКТ; 

Зробити аналіз отриманої інформації. 

Н.Москалюк Листопад  

13. Поповнювати інформацією веб-сторінки 

сайту відділу освіти і науки. 

Н.Москалюк Упродовж 

року 

 

     

3.2. Організувати педагогічну практику обласних курсів: 

1. Вчителів математики на базі 

Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1. 

Л.Зубрицька    

2.  Вчителів географії на базі Бурштинської 

гімназії. 

О.Вербовська    

3. Вчителів музичного мистецтва на базі 

Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2. 

Н.Москалюк    

4. Вчителів історії на базі Бурштинської  

ЗОШ І-ІІІ ст. №3.  

В.Матіїв    

3.3 Інформаційно-методичне забезпечення педагогічного процесу 

 

3.3.1. Забезпечення закладів освіти програми, підручниками, науково-методичною 

літературою 

1. Комплектування бібліотечного фонду 

шкіл необхідною навчальною, навчально-

методичною, художньою літературою. 

В.Лис Упродовж 

року 

 

3.3.2. Вивчення і опрацювання законодавчих та нормативно-правових документів 

1. Опрацювати нормативно-правові 

документи стосовно моніторингу якості 

освіти. 

Н.Москалюк Грудень  

2. Проводити огляд періодичних та 

методичних видань. 

Методисти 

МК 

Упродовж 

року 

 

     

3.3.3. Розроблення навчально-методичних матеріалів (програм, посібників, 

рекомендацій) 
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1. Методичні рекомендації щодо 

викладання християнської етики в 

початкових класах.  

Н.Москалюк Квітень  

2. Розробити методичні рекомендації, щодо 

організації роботи з обдарованими 

дітьми. 

Л.Зубрицька Травень  

3. Орієнтовні завдання  олімпіади з 

математики в початкових класах, 

іноземної мови, української мови. 

Н.Москалюк Березень  

4. Просвітницька, профілактична та 

превентивна діяльність практичного 

психолога та соціального педагога в 

контексті впровадження державних та 

міжнародних профілактичних та 

просвітницьких програм. 

Л.Скирко Квітень  

5. Методичний посібник «Розвиток 

пізнавального інтересу учнів початкових 

класів на ранкових зустрічах» 

Н.Москалюк, 

Л.Гриник 

Травень  

     

3.3.4. Підготовка інформаційних та видавничих збірників 

1. Олімпіадні завдання з української мови та 

математики для 3,4 класів. 

Н.Москалюк Березень  

2. «Розвиток пізнавального інтересу учнів 

початкових класів на ранкових зустрічах» 

Н.Москалюк, 

Л.Гриник 

Червень  

     

3.4. Вивчення, узагальнення та впровадження ідей ППД 

 

3.4.1. Визначення об’єктів ППД, термінів вивчення, форм узагальнення, відповідальних 

 

1. Вивчити досвід  роботи: 

-  Г.Белицької, вчителя української 

мови та літератури Бурштинської ЗОШ І-

ІІІ ст.. №2. Тема: «Патріотичне виховання 

на уроках української мови та літератури»; 

- І.Івасютин, вчителя української 

мови та літератури Бурштинської ЗОШ І-

ІІІ №2. Тема: «Естетичне виховання на 

уроках словесності». 

В.Лис 

 

 

 

Упродовж 

року 

 

2. Вивчити досвід роботи: 

- Л.Столяр, вчителя Бурштинської 

гімназії. Тема: «Використання рольових 

ігор та елементів драматизації на уроках 

англійської мови та в позакласній роботі з 

предмета»; 

- Т.Королишин, вчителя української 

мови Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №3. 

Тема: «Використання інтерактивних 

методів на уроках української мови і 

літератури» 

В.Лис Упродовж 

року 

 

3. Вивчити досвід роботи: 

- Л.Тимків, інструктора з фізичного 

виховання ДНЗ №6 «Пролісок». Тема: 

Н.Москалюк Упродовж 

року 
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«Оптимізація рухової активності 

дошкільників засобами фізичної 

культури» 

 

3.4.2. Заходи щодо поширення та впровадження ППД та інноваційних технологій 

1. Оновити банк освітніх інновацій, які 

упроваджуються педагогічними 

працівниками міста. 

В.Лис Вересень  

3. Провести діагностування педагогічних 

працівників з проблеми вивчення їх 

готовності до упровадження освітніх 

інновацій в управлінську діяльність та 

навчально-виховний процес. 

Н.Москалюк Жовтень  

4. Провести аналіз проведеного 

діагностування щодо визначення 

основних мотивів, які спонукають до 

упровадження інновацій, створити банк 

інноваційних технологій, з якими хочуть 

ознайомитись педагоги. 

Н.Москалюк Листопад  

5. Поповнювати картотеку ППД. Н.Москалюк Упродовж 

року 

 

6. Створити банк електронних презентацій 

для  уроків. 

Методисти 

МК 

Упродовж 

року 

 

7. Організувати впровадження в процес 

викладання нових педагогічних методик і 

технологій навчання та виховання. 

Н.Мокалюк Упродовж 

року 

 

8. Підготувати звіти для ОІППО з питань 

упровадження інновацій. 

Н.Москалюк Червень  

3.5. Організація роботи з учнівською молоддю: 

 

3.5.1. Організація і проведення конкурсів, виставок, олімпіад, турнірів 

1. Провести в школах міста спартакіаду В.Матіїв Упродовж 

року 

 

2. Провести міські турніри юних 

математиків, економістів, біологів, 

географів, правознавців. 

Л.Зубрицька, 

О.Вербовська 

Упродовж 

року 

 

3. Організувати і забезпечити проведення І і 

II етапу Всеукраїнських предметних 

олімпіад: 

-  підготувати завдання для першого етапу 

олімпіад; 

- опрацювати заявки і звіти шкільних 

олімпіад; 

- організувати проведення другого етапу 

олімпіад. 

Методисти 

МК 

Жовтень-

грудень 

 

4. Забезпечити участь в обласному конкурсі 

учнівських проектів «Я – громадянин 

України». 

В.Лис листопад  

5. Забезпечити участь учнів 3-11 класів у: 

-  Міжнародному конкурсі з української 

мови імені П. Яцика; 

- «Кенгуру»; 

Н.Москалюк 

 

 

 

Упродовж 

року 
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- «Колосок»; 

- «Соняшник». 

Забезпечити участь учнів 2-11 класів у: 

- «Бобер»; 

- «Левеня»; 

- «Геліантус». 

 

 

Л.Зубрицька 

 

 

Упродовж 

року 

6. Організувати роботу вчителів початкових 

класів на онлайн платформі «Міксіке» 

Н.Москалюк Жовтень-

листопад 

 

7. Організувати проведення учнівських 

олімпіад в початкових класах з 

української мови та математики. 

Н.Москалюк Березень  

8. Організувати проведення конкурсу 

патріотичної пісні та поезії. Забезпечити 

участь переможців в обласному етапі 

конкурсу. 

Н.Москалюк Жовтень-

листопад 

 

9. Організувати проведення конкурсу 

«Розколяда 2017". Забезпечити участь 

переможців в обласному етапі конкурсу. 

Н.Москалюк січень  

10. Організувати проведення І та ІІ етапу 

олімпіади з образотворчого мистецтва. 

Забезпечити участь переможців в 

обласному етапі олімпіади. 

Н.Москалюк березень  

11. Створити умови для проведення 

мистецьких конкурсів, організованих 

Івано-Франківським державним центром 

естетичного виховання. 

Н.Москалюк Упродовж 

року 

 

12. Організувати проведення І та ІІ етапу 

олімпіади з основ християнської етики 

«Як ти знаєш Біблію?» Забезпечити 

участь переможців у ІІІ етапі олімпіади.   

Н.Москалюк Лютий  

13. Організувати проведення конкурсу на 

кращу модель учнівського 

самоврядування. Забезпечити участь 

переможців у ІІ етапі конкурсу. 

В.Матіїв Листопад  

14. Організувати проведення І та ІІ етапу VІІ 

Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка. 

Забезпечити участь переможців у ІІІ 

етапі конкурсу. 

В.Лис Листопад   

16. Організувати проведення І та ІІ етапу 

ХVІІ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика. 

Забезпечити участь переможців у ІІІ етапі 

конкурсу. 

В.Лис, 

Н.Москалюк 

Листопад  

17. Організувати проведення І та ІІ етапу 

XVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості, присвяченого 25-річчю 

незалежності України, під гаслом 

«Об’єднаймося ж, брати мої!» у 

номінаціях «Література» та «Історія 

України і державотворення». Забезпечити 

В.Лис Грудень  
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участь переможців у ІІІ етапі конкурсу. 

18. Організувати проведення конкурсу на 

кращу публікацію про книгу і бібліотеку. 

Забезпечити участь переможців в 

обласному етапі. 

В.Лис Листопад  

3.5.2. Робота з обдарованими дітьми 

1. Створити банк даних обдарованих дітей 

міста. 

Л.Зубрицька Жовтень  

2. Працювати над реалізацією Підпрограми 

"Обдаровані діти". 

Л.Зубрицька Упродовж 

року 

 

3. Працювати над пошуком нових методів 

та технологій роботи з обдарованими 

дітьми. 

Методисти 

МК 

Упродовж 

року 

 

  

Розділ ІV. Контрольно-аналітична діяльність 

  

 

1. Забезпечити виконання моніторингових 

досліджень на 2016-2017 н.р. 

Методисти 

МК 

Упродовж 

року 

 

2. Організувати роботу консультпункту з 

проблеми вироблення процедури 

надходження інформації у відділ освіти. 

Н.Москалюк Жовтень  

3. Взяти участь в обласному та 

всеукраїнському моніторингу знань 

учнів. 

Н.Москалюк Упродовж 

року 

 

4. Відповідно до перспективного плану 

моніторингових досліджень якості освіти 

учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста на 2016-2017 p.p. провести: 

- моніторингове дослідження рівня 

навчальних досягнень учнів з 

літературного читання в 3 класах ЗНЗ 

міста; 

- моніторинг результативності 

впровадження нових програм початкової 

школи та нових критеріїв оцінювання; 

-     моніторингове дослідження «Рівень 

сформованості  фізичних компетенцій 

учнів 9-их класів» у школах міста. 

Н.Москалюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Зубрицька 

Березень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 

 

     

Розділ V. Навчально-матеріальна база кабінету 
 

1. Поновлювати картотеку газетно- 

журнальних статей. 

Методисти 

МК 

Упродовж 

року 

 

2. Поповнити бібліотеку науково- 

педагогічною та методичною 

літературою, пресою. 

Методисти 

МК 

Упродовж 

року 

 

3. Поповнити медіатеку новими програмно-

педагогічними засобами навчання. 

Методисти 

МК 

Упродовж 

року 

 

     

Психологічний супровід науково-методичної роботи 
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1. Розробка діагностичних анкет та 

опитувальників. 

Л.Скирко Жовтень  

2. Забезпечити психологічний супровід: 

- впровадження змін до навчальних 

програм; 

- постійно діючих семінарів різних 

категорій; 

- міських програм «Обдаровані 

діти», «Профільне навчання»; 

- молодих педпрацівників   

загальноосвітніх закладів. 

Н.Москалюк Упродовж 

року 

 

3. Психолого-педагогічний супровід 

освітніх інновацій в рамках проведення 

конкурсу «Вчитель року- 2017». 

Н.Москалюк Грудень  

4. Консультаційний день для всіх категорій 

педагогічних працівників за темою: 

«Проектування особистісно- 

розвивального змісту навчально- 

виховного процесу у загальноосвітньому 

навчальному закладі: проблеми та 

корекція». 

Л.Скирко Щочетверга 

упродовж 

року   

 

5. Збереження психологічного здоров’я 

вчителя. Фактори, що впливають на 

емоційне вигорання.  

Л.Скирко Грудень  
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Циклограма роботи  

методичного кабінету відділу освіти і науки  

Бурштинської міської ради 

на 2016-2017 н.р. 

ПОНЕДІЛОК 

– Апаратна нарада в начальника відділу освіти і науки. 

– Інструктивно-методична нарада в МК. 

– Методичний день для вчителів математики, інформатики, фізики,  

хімії, біології,  

– Консультативно-методичний день для молодих спеціалістів та 

новопризначених керівників та заступників. 

ВІВТОРОК 
– Консультативно-методичний день у навчальних закладах міста. 

– День самоосвітньої та методичної діяльності працівників МК. 

– Робота з інформаційними матеріалами, узагальнення матеріалів з 

досвіду роботи, підготовка матеріалів для публікації. 

– Методичний день для вчителів музичного мистецтва, заступників з 

виховної роботи, педагогів-організаторів. 

СЕРЕДА 
– Постійно діючі семінари, колегії відділу освіти і науки. 

– Методичний день для вчителів трудового навчання, «Захисту 

Вітчизни», образотворчого мистецтва, фізичної культури, практичних 

психологів, соціальних педагогів.  

ЧЕТВЕР 
– Засідання творчих та динамічних груп. 

– Методичний день для вчителів іноземних мов, української мови та 

літератури, зарубіжної літератури, заступників директорів з 

навчально-виховної роботи.  

П’ЯТНИЦЯ 
– Засідання методичної ради ММК (жовтень, грудень, лютий, травень). 

– Методичний день для вчителів історії та географії, директорів 

навчальних закладів, шкільних бібліотекарів. 

– Робота з інформаційними матеріалами, узагальнення матеріалів 

виробничого характеру. 

– Планування роботи на наступний тиждень. 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

  


