
 План роботи Бережанського районного 
методичного кабінету на 2015-2016 н.р. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

роботи Бережанського районного 

методичного кабінету 

 на 2015 -2016 навчальний рік 

 

 

 

 
Схвалено на засіданні ради Бережанського 

районного методичного кабінету 

Протокол № 1 

від 28 серпня 2015 р. 

 

 

 

 

 

м. Бережани 

2015 рік 
  

ПОГОДЖЕНО 
В.о. начальника відділу 

освіти Бережанської РДА 

 

  Л.А. ЯРЕМА 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач Бережанського 

районного методичного кабінету 

 

  О.М. ЖЕРЕБЕЦЬКА 

ПОГОДЖЕНО  
на засіданні науково-методичної 

ради Тернопільського ОКІППО  

протокол № 6 

від «12»  жовтня  2015 року 
 



 План роботи Бережанського районного 
методичного кабінету на 2015-2016 н.р. 

 

2 

 

ВСТУП 

 
Районний методичний кабінет виконує функцію координаційного, 

науково-методичного та інформаційно-аналітичного центру, діяльність якого 

спланована й організована відповідно до діючого Положення. Тому 

основною метою діяльності районної методичної служби є науково-

методичне забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної 

освіти, підвищення рівня кваліфікації, професійної компетентності та 

майстерності педагогічних працівників району. 

З метою створення необхідних умов для забезпечення виконання 

завдань, поставлених нормативними документами, для вирішення основної 

методичної проблеми Бережанського районного методкабінету 

«Забезпечення системного підходу в здійсненні науково-методичного 

супроводу формування професійної мобільності педагогічних працівників в 

умовах багатовекторної системи неперервної освіти на засадах особистісно 

орієнтованого освітнього середовища» та надання методичної допомоги 

педагогам району у 2014-2015 навчальному році методистами було 

проведено ряд заходів щодо покращення науково-методичної роботи 

педагогів та підвищення їх професійного рівня. 

 У 2014-2015 н.р. Бережанський РМК працював над вирішенням таких 

основних завдань:  

 розвиток творчої активності та вдосконалення професійної кваліфікації 

педагогічних кадрів, підвищення результативності та якості навчально-

виховного процесу шляхом впровадження сучасних освітніх технологій;  

 організація і проведення моніторингу якості знань учнів, методичне 

забезпечення ЗНО та проведення пробного тестування; 

 удосконалення системи науково-методичної роботи з педагогічними 

кадрами;  

 взаємодія районного методичного кабінету з Тернопільським обласним 

комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти як умова 

формування професійної мобільності педагогічних працівників в умовах 

багатовекторної системи неперервної освіти на засадах особистісно 

орієнтованого освітнього середовища.  

Вирішенню актуальних питань модернізації змісту, форм, методів 

навчання і виховання у сучасних умовах, підвищенню ефективності 

навчально-виховного процесу, росту професійної майстерності вчителів 

сприяє робота методичних об’єднань. Згідно з наказом про організацію 

методичної роботи на 2014-2015 н.р. у районі діяло 26 районних МО, 78 

міжшкільних МО.  
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Будуючи структуру методичної роботи в районі, РМК керується 

бажанням розумно, вміло і результативно організувати участь вчителя у 

семінарах, творчих групах, тренінгах, школах фахового росту, засіданнях 

РМО, ШМО, ММО, щоб розкрити його творчий потенціал і дати йому 

можливість поділитися здобутками з колегами. 

Всього за навчальний рік колективних форм методичної роботи на рівні 

області було проведено 3 заходи, на рівні району –66 заходів, на 

міжшкільному рівні – 144 заходи. 

Добре організована методична робота із педагогічними працівниками 

району значно впливає на їх професійний ріст, що відображається в 

результативності участі вчителів району у педагогічних конкурсах, зокрема у 

конкурсі «Учитель року», «Джерело творчості». Так вчитель Бережанської 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Демчук Н.М. стала лауреатом обласного етапу конкурсу 

«Вчитель року» у номінації «Українська мова та література», а Кулакова О.І. 

– переможцем обласного та учасником всеукраїнського етапу конкурсу 

«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка циркового та 

театрального мистецтва». 

 

Дошкільна освіта в Україні є складовою частиною загалом усієї освітньої 

системи. На сучасному етапі реалізується державна політика щодо рівного 

доступу до якісної дошкільної освіти, пріоритетним завданням якої є її 

модернізація за всіма напрямками. Одним із найголовніших є впровадження 

в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування 

життєздатної, здорової, свідомої, творчої людини. 

Чітким орієнтиром освітньої роботи кожного педагогічного колективу 

дошкільних закладів району є  Державний стандарт  - Базовий компонент 

дошкільної освіти, який визначає основні завдання розвитку, виховання та 

навчання дошкільнят, що  реалізуються через діючі програми. Тому освітній 

процес у кожному дитсадку має спрямовуватись на реалізацію вимог, 

визначених новою його редакцією. 

У 20 дошкільних установах району виховується 1005 дітей: 692 у міській 

і 313 у сільській місцевості. Охоплення дітей віком від 3-6 (7) років 

дошкільними навчальними  закладами становить – 68,8 відсотків; охоплення 

дітей всіма формами дошкільної освіти (групи короткотривалого 

перебування, консультпункти при ДНЗ) – 75.3%. Чисельність дітей  у 

дошкільних навчальних закладах  району у розрахунку на 100 місць  

145дітей. 

У районі успішно вирішується питання щодо організованої підготовки 

дітей 5-річного віку до навчання у школі: упродовж навчального року 

педагогічними колективами дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладів вжито дієвих заходів та забезпечено 100-відсоткове охоплення дітей 

5-річного віку дошкільною освітою. 

   У населених пунктах, де відсутні ДНЗ, при загальноосвітніх школах  
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організовано роботу 8 груп короткотривалого перебування  дітей. 82 дітей 

старшого дошкільного віку здобули  дошкільну освіту у минулому році. 

У   20 ДНЗ району організовано 3-х разове гаряче харчування: у міських 

ДНЗ-11грн.  на одну дитину в день,у сільській місцевості  - 5грн. 

З метою  розширення  мережі  району  та змогою   охопити  20 дітей 

організованою дошкільною освітою  завершується  реконструкція  

Саранчуківської ЗОШ І ступеня під будівлю дошкільного навчального 

закладу. 

Значна увага  протягом навчального року приділялась зміцненню  

матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів,зокрема 

придбано  та поновлено дитячі меблі  в 4-ДНЗ міста. Облаштовано новим 

інвентарем  спортивно-ігрові майданчики дошкільних навчальних закладів 

району  за кошти батьків та спонсорів. 

Проведено ряд заходів з енергозбереження: замінено 82 вікна та 5 дверей 

на суму   343,861грн.   у ДНЗ «Ромашка» м.Бережани, усі дошкільні 

навчальні заклади провели поточні  ремонти і готові до початку навчального 

року. 

Сьогодні у сфері  дошкільної освіти району впроваджується значна 

кількість  інновацій, прикладом може бути «Освіта для сталого розвитку» як 

інноваційна технологія європейського зразка та механізму переходу системи 

освіти на міжнародні  та   європейські стандарти освіти.  Учасником  

обласного  навчального семінару-тренінгу  на тему «Теорія і методика  освіти  

для  сталого розвитку»  була  Грицишин  Олена Романівна, вихователь-

методист  ДНЗ «Золотий ключик» м. Бережани.     Відповідно до плану 

роботи РМК  25.03.2015р. на базі ДНЗ «Золотий ключик» за участю 

вихователів району проведено  інструктивно-методичну нараду на тему 

«Освіта для сталого розвитку», де вихователь-методист Грицишин О.Р. 

поділилась   інформацією щодо даної теми. 

 

Особливу увагу під час планування та проведення різних форм 

методичної роботи у 2014-2015 н.р. було надано методичному супроводу 

впровадження нового Державного стандарту у загальноосвітній школі. 

Для вчителів 3 та 6 класів були проведені тренінги, а також цьому були 

присвячені окремі питання на серпневих засіданнях РМО. У червні 2015 року 

відбулися тренінги для вчителів, які у 2015-2016 н.р. будуть викладати у 4 та 

7 класах відповідно.  

Особливого значення методична служба надає роботі з керівними 

кадрами навчальних закладів. Протягом 2014-2015 н.р. було проведено 

засідання постійно діючих семінарів для директорів шкіл на тему 

«Управлінська діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу» 

на базі Лапшинської ЗОШ І-ІІ ст., на тему «Співраця школи та громадських 

організацій з питань енергозбереження» на базі Курянівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

для заступників директорів ЗНВР на базі Божиківського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – 
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ДНЗ» та Біщівської ЗОШ І-ІІ ст. постійно працювали семінари і для 

заступників з виховної роботи: «Створення цілісного виховного простору в 

контексті формування єдиного інформаційного простору» на базі 

Мечищівської ЗОШ І-ІІІ ст., «Виховання національної свідомості та 

самосвідомості, відчуття патріотизму та громадянської причетності до 

українського народу» на базі Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2. 

Серед важливих напрямків освітньої, науково-методичної діяльності 

можна виділити наступні: 

 науково-методичне забезпечення системи дошкільної, початкової, 

загальної середньої та позашкільної освіти; 

 інформаційно-методичний супровід організації навчально-виховного 

процесу; 

 консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку 

освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-

педагогічних наук; 

 створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи 

педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх 

кваліфікації;  

 моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень 

учнів, їх відповідності Державним стандартам початкової, базової і 

повної загальної середньої освіти; 

 вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та 

іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до 

атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення 

відділу освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних 

працівників, що атестуються; 

 впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних 

методів організації навчання і виховання; 

 проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших 

фахових конкурсів педагогічних працівників;  

 надання допомоги переможцям щодо підготовки їх до участі в наступних 

етапах конкурсів; 

 співпраця з Тернопільським відділенням Малої академії наук України, 

участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт;  

 організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних 

етапах олімпіад, конкурсів; 

 формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного 

досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих 

працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів 

навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, 
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науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних 

педагогічних видань; 

 висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності 

педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем 

розвитку освіти в районі; 

 методичний супровід діяльності шкільних освітніх округів; 

 участь в роботі експертних комісій з атестації навчальних закладів 

району. 

Бережанський районний методичний кабінет тісно співпрацює з ВП 

НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» та «Бережанський 

агротехнічний коледж»,зокрема, заступники з виховної роботи взяли участь у 

регіональному семінарі заступників директорів шкіл з виховної роботи на 

тему: «Національно-патріотичне виховання як складова частина духовного 

розвитку громадянина України», який відбувся на їх базі; науковими 

співробітниками чотирьох Бережанських музеїв, на базі яких (музеїв) 

відбуваються районні семінари, засідання обласних творчих груп, 

конференції, круглі столи, а також педагоги району беруть активну участь у 

заходах, що проводять музеї; військовими частинами 1461 та 3200, які 

дислокуються на території м. Бережани. 

Бережанським РМК протягом 2014-2015 навчального року проведено 2 

обласних семінари: семінари-практикуми методистів географії, а також 

методистів, які займаються питанням громадсько-активної школи. 

Однією з пріоритетних функцій РМК є підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. За 2013-2015 навчальний рік 185 педагогічних 

працівників пройшли курси підвищення кваліфікації. З них 1 педпрацівник 

підвищував свій фаховий рівень у Центральному інституті післядипломної 

педагогічної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України, 184 у 

Тернопільському обласному комунальному педагогічному інституті 

післядипломної педагогічної освіти. Слід зазначити, що в усіх загальноосвітніх 

навчальних закладах існує системний підхід до атестації педагогічних 

працівників, який складається з планування атестаційної роботи, суворого 

дотримання етапів проведення атестації, виконання нормативного режиму під 

час організації і проведення атестації, відпрацювання загальних вимог до 

педагогічного працівника , які дозволяють об’єктивно оцінювати кожного 

педагога, що атестується. 

У 2014-2015 навчальному році атестовано 207 педагогічних працівників 

району. З них: 168 педпрацівників загальноосвітніх навчальних закладів, 21-

працівник дошкільних навчальних закладів, 17 – працівників позашкільних 

навчальних закладів, 1-методист районного методичного кабінету. 

За підсумками атестації педагогічних працівників: 

- 31педагогічному працівнику присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії»; 
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- 46 педпрацівників атестовані на відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»; 

- 27 педпрацівникам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

першої категорії»; 

- 18 педпрацівників атестовано на відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»; 

- 22 педпрацівникам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

другої категорії»; 

- 14 педпрацівникам встановлено тарифні розряди; 

- 21 педпрацівника атестовано на відповідність раніше встановленим 

тарифним розрядам; 

- 1 педпрацівнику присвоєно педагогічне звання «учитель – методист»; 

- 1педпрацівника атестовано на відповідність раніше присвоєному 

педагогічному званню «учитель – методист»; 

- 1 педпрацівника атестовано на відповідність раніше встановленому 

педагогічному званню «керівник гуртка-методист»; 

- 20педпрацівникамприсвоєнопедагогічне звання «старший учитель»; 

- 15 педпрацівників атестовано на відповідність раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший учитель»; 

- 2педпрацівникам присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист»; 

- 4педпрацівники атестовано на відповідність раніше присвоєному 

педагогічному званню «вихователь - методист»; 

- 22педпрацівникам району перенесено чергову атестацію на 1 рік; 

- 1 педпрацівнику перенесено чергову атестацію з умовою здобуття освіти 

за фахом; 

- Атестовано на відповідність займаній посаді 15керівнихкадрів: 11 

директорів ЗНЗ, 3 заступники директора з НВР, 3 завідувачі ДНЗ. 

 

Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників свідчить про те, що 

вона стала чинником професійного зростання педагогів району. Цьому сприяла 

ціла низка обставин, у тому числі різноманітність форм методичної роботи, 

спрямованої на виявлення, вивчення, пропаганду та поширення оригінального 

та інноваційного досвіду через виставки педагогічних ідей, конференції, 

семінари,творчі звіти тощо. 

 

У 2014-2015 навчальному році районний методичний кабінет 

забезпечував організаційний та методичний супровід щодо підготовки 

школярів району до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, 

конкурсах- захисту науково-дослідницьких робіт МАН, інших конкурсах.  

 У районі робота здійснювалася за такими основними напрямками: 

 участь школярів району у Всеукраїнських олімпіадах з основних базових 

дисциплін;  
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 участь у математичних турнірах, чемпіонатах, конкурсах «Кенгуру», 

«Колосок», «Левеня», «Золотий ключик», «Соняшник» та інших;  

 участь у конкурсі-захисті наукових робіт учнями-членами МАНу, 

літературних, мовних конкурсах учнівської творчості; 

 участь у спортивних змаганнях.  

Слід зазначити, що створений в Бережанському методичному кабінеті 

банк даних «Обдарованість»,у 2014/2015 навчальному році нараховував 366 

учнів. Кількість учнів збільшилась порівняно з минулим навчальним роком 

(284 учні). 

У ІІ етапі олімпіади взяли участь 642 учні загальноосвітніх 

навчальних закладів району,Бережанської гімназії ім. Б.Лепкого та 

Бережанської обласної комунальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. 

з поглибленим вивченням трудового навчання. Серед 183призерів районних 

олімпіад 44 – учні сільських шкіл ( 24%).  

Високі результати показали учні Бережанських ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – 42 

призових місця, №3 – 39 призових місць, №1 – 30 призових місць, Потуторської 

ЗОШ І-ІІІ ст. – 13 призових місць, Рогачинської ЗОШ І-ІІІ ст – 10 призових 

місць, Жуківської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Б.Лепкого та Урманського НВК «ЗНЗ І-ІІ 

ст. – ДНЗ» - 4 призових місця, Куропатницького НВК « ЗНЗ І –ІІІ ст.- ДНЗ», 

Курянівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Саранчуківської ЗОШ І-ІІІ ст. – 3 призових місця.  

У 2014 -2015 н.р. учні загальноосвітніх закладів району зайняли 23 

призові місця у ІІІ (обласному) етапі предметних олімпіад.  

Високі результати показали учні Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – 7 

призових місць Бережанських ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №3- 6 призових місць, 

Бережанської гімназії ім.Б.Лепкого та Потуторської ЗОШ І-ІІІ ст. мають по 2 

призових місця. 

У 2014 році Кучмійчук Павло, учень Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

посів І місце у ІІІ етапі та був учасником ІV етапу ІVМіжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка і 

отримав Диплом І ступеня та став стипендіатом Президента України як один із 

переможців(вчитель Левицька О.М.). У 2014 р. Польовий Назарій, учень 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 отримав диплом ІІ ступеня, а у 2015 р.– диплом 

ІІІ ступеня на ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії(вчитель 

Кулик В.В.) 

Також учні району є постійними призерами обласного етапу 

Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика. На обласному етапі 

цього конкурсу у 2015 роціучениця5 класу Бережанської ЗОШ №3 Сендецька 

Тетяна здобула диплом ІІ ступеня. (вч. Війтик Н. Я.)  

 За підсумками обласного етапу ХІУ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості у номінації «Історія України і державотворення» учениця 

Жуківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Б.Лепкого Віятик Уляна (вч. Подуфалий 

М.В.)нагороджена дипломом . 
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26 березня 2015 року у м. Тернополі команда «Смайли» учнів 

Вільховецької ЗОШ І-ІІ ст. в ІІ (обласному)етапі конкурсу екологічних 

агітколективів «Земля- наш спільний дім» зайняла ІІІ призове місце (вч. Процик 

М.В.) 

Для виховання обдарованих учнів важливо залучати їх до навчання у 

профільних та класах з поглибленим вивченням окремих предметів. У 

загальноосвітніх навчальних закладах району створено 8 профільних класів, у 

яких навчається 140 учнів, а у 25 класах з поглибленим вивченням окремих 

предметів навчається 174 учні. Але кількість профільних та класів та класів з 

поглибленим вивченням навчальних предметів скоротилася, особливо в 

сільських навчальних закладах. 

Гуртковою роботою у загальноосвітніх навчальних закладах охоплено 

1402учні, що становить 35,76 % школярів району. Зберігається тенденція до 

зменшення охоплення школярів гуртковою роботою. Заслуговує на увагу 

робота з обдарованими дітьми в художньо-естетичному плані в Бережанській 

гімназії ім. Б.Лепкого, де створено танцювальний колектив «Розмарія», яким 

керує Кузів М.Я. Будь- які масові громадські заходи у Бережанському районі не 

обходяться без духового оркестру Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, яким керує 

З.І.Пилипів. Такі творчі колективи виховують обдарованих дітей та дають їм 

можливість в повну силу розвинути свої потенційні творчі здібності. 

Важливу роль у роботі з юними талантами відіграють позашкільні 

навчальні заклади, завдяки належній діяльності яких забезпечуються потреби 

школярів у творчій самореалізації, формується їх інтелектуальний та духовний 

розвиток. 

У 2014-2015 навчальному році у районі функціонувало 4 позашкільних 

навчальних заклади, у яких діють 102 гуртки для 1320 учнів, що складає 

38,4% від загальної кількості учнів. 

У позашкільних закладах району створено умови для здобуття учнями 

позашкільної освіти відповідно до їх здібностей та інтересів. 

З метою охоплення дітей сільської місцевості організованим змістовним 

дозвіллям, розвитку їх здібностей організовано мережу гуртків від 

позашкільних навчальних закладів на базі 8-ми сільських загальноосвітніх 

шкіл(Жуківської ЗОШ І-ІІІ ст, Курянівської ЗОШ І-ІІІ ст, Мечищівської ЗОШ І-

ІІІ ст, Потуторської ЗОШ І-ІІІ ст, Божиківського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст – ДНЗ», 

Лапшинської ЗОШ І-ІІ ст, Підвисоцької ЗОШ І-ІІ ст, Жовнівської ЗОШ І ст). 

Вражаючими є результати вихованців гуртків Бережанського будинку 

творчості школярів, Станції юних техніків. Бережанського ЦЕНТУМ та 

ДЮСШ.  

Вихованці Бережанського БТШ 28-29 січня 2015 року стали 

учасниками Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною 

участю. В обласному фестивалі-конкурсі театрально-драматичних колективів 

театр «Взори»(кер. Різник О.В.) та драмстудія «Натхнення» (кер. Васютенко 

Л.Г.) отримали І місце.  
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Бережанський БТШ як один із найкращих в області був запрошений на 

Всеукраїнський фестиваль-турнір юних релігієзнавців та філософів з 

міжнародною участю, який відбувся у Зарваниці.  

25 березня 2015 року гуртківці історико-краєзнавчого гуртка БТШ 

(кер.Слабодух М.В., Подуфалий М.В.) взяли участь та стали переможцями 

обласної краєзнавчої конференції в секції «Історичне краєзнавство». 

Переможцями ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської експедиції «Моя 

Батьківщина – Україна»(напрямок «Духовна спадщина мого роду») стали 

вихованці історико-краєзнавчого гуртка БТШ (кер.Слабодух М.В., Бай Л.Г.), а у 

Всеукраїнському (ІІІ) етапі цієї експедиції вони зайняли ІІІ призове місце. 

23 травня 2015 року зразкова вокальна студія «Крок» (кер. Видиш Р.М.) 

перемогла в обласному музичному конкурсі «Пісня серця», а 4 червня 2015 

року учасники вокальної студії «Крок» побували в Ключборгу(Польща) на 

міжнародному пісенному фестивалі « Ключборські трелі». 

17 листопада 2014 року 2 переможці обласного етапу конкурсу «Дотик 

природи», вихованці Бережанського ЦЕНТУМ стали учасниками 

Всеукраїнського форуму у м. Києві. 

16 квітня 2015 року вихованець гуртків Бережанського ЦЕНТУМ 

отримав І місце у Всеукраїнському конкурсі «Веломанія» і став учасником 

Міжнародного етапу конкурсу у Польщі.  

А з 19 по 21 травня 2015 року 3 вихованці гуртків Бережанського 

ЦЕНТУМ представляли Тернопільську область у ІІ етапі Х Всеукраїнського 

конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний 

дослідник» у м. Києві. Чавес-Гонсалес Даніела, учениця 3 класу Бережанської 

гімназії, вихованка гуртка «Основи екологічних знань» Бережанського 

екоцентру(керівник Димашевська Х.Б.),з роботою «Створення натуральних 

твердих духів з використанням ефірних олій» у секції «Я і природа» посіла ІІ 

місце, нагороджена грамотою Національного еколого-натуралістичного центру 

та пам'ятним подарунком. 

Бережанщина завжди славилася своїми спортивними здобутками. 

Вихованці Бережанської ДЮСШ у чемпіонаті області 1999 р.н., 2001 р.н. у 

серпні, жовтні 2014 р. здобули ІІ призове місце, а на чемпіонаті обласної 

дитячо-юнацької волейбольної ліги серед юнаків 1999р.н. ,2000 р.н.і 2001 р.н. 

також ІІ призове місце (тренер Чорний І.С.). 

На Чемпіонаті області з легкої атлетики серед команд ДЮСШ у вересні 

2014р., команда юних спортсменів зайняла ІІ призове місце, а на 

легкоатлетичному кросі серед команд ДЮСШ – 3 місце. У відкритому 

чемпіонаті області «Хто ти майбутній олімпієць?»  за участю ДЮСШ Західного 

регіону збірна команда 2002р.н( 22.05.2015р )– зайняли 1 місце. 

На 4-х чемпіонатах області з футболу вихованці Бережанської ДЮСШ 

займали І,ІІ та 2 ІІІ місця серед юнаків та дівчат(тренери Дуда В.П., Буняк В.В., 

Хичій І.З.).  
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На чемпіонат обласної ДЮФЛ двома віковими групами юні футболісти 

Бережанщини увійшли у фінали, які відбулися 08-09.06.2015р. та 10-

11.06.2015р. (тренер Хичій І.З., Буняк В.В.). 

На чемпіонаті області серед команд ДЮСШ з настільного тенісу юнаки 

та дівчата відповідних вікових груп зайняли два ІІ та два ІІІ призові 

місця(тренер Шуфляд І.В. , Кучер В.П.).А учні відділення боксу виступали на 

першості області, міжобласних турнірах у всіх вагових групах (тренер Куций 

І.М.). 

Вагомими є здобутки та напрацювання з обдарованими дітьми 

Бережанської СЮТ.У жовтні 2014 р в обласній заочній виставці-конкурсі 

робіт юних фотолюбителів "Моя Україно!" команда Бережанського району 

зайняла друге місце(кер. Паньків М. М.). А у березні 2015 року Український 

державний центр позашкільної освіти видав свідоцтво команді радіостанції 

UR4BYU Бережанської районної станції юних техніків Тернопільської області 

у складі: Кухарука  Андрія, Туцького  Ростислава, Івашківа Павла, яка посіла 14 

місце (з 160 команд) у 41-х Всеукраїнських змаганнях з радіоз"язку .  

Команда юних дизайнерів Бережанської СЮТ у квітні 2015 року зайняла 

ІІІ місце в обласній заочній виставці-конкурсі робіт юних дизайнерів, а її дві 

учасниці - другі місця. 

В обласній заочній виставці-конкурсі "Наш пошук і творчість - тобі, 

Україно!" Смерека Дмитро, вихованець гуртка конструкторів радіоелектроніки 

та вихованці мотоциклетного гуртка Деркач Василь, Деркач Павло зайняли 

треті місця. 

Приємно, що у травні 2015р дипломом Тернопільського обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської 

молоді нагороджено за зайняте перше місце Івасіків Мар’яну Ігорівну, 

керівника гуртків Бережанської СЮТ у обласному конкурсі на кращу 

методичну розробку з науково-технічної творчості. 

Вагомі результати обдарованих дітей району у галузі спорту та 

фізичного виховання. За результатами ХІХ Спортивних ігор учнівської молоді 

Тернопільщини 2014-2015 н.р. у загальнокомандному заліку серед ЗОШ І-ІІ ст. 

юні спортсмени  Бережанщини зайняли третє призове місце з настільного 

тенісу та волейболу(юнаки) та 4 загальнокомандне місце серед 18 районів 

області. А серед ЗОШ І-ІІІ ст. учнівська спортивна команда Бережанщини 

зайняла другі призові місця з легкоатлетичного кросу, легкої атлетики, 

настільного тенісу, волейболу(юнаки) і за сумою набраних очок- зайняла друге 

призове загальнокомандне місце. 

Команда учнів старшої вікової групи шкіл Бережанського 

району(учитель Хільковець С.М.) 22-23травня 2015 року взяла участь у 

фінальних змаганнях з футболу на призи «Шкіряний м’яч» у місті Гусятин. За 

результатами змагань команда зайняла ІІІ призове місце.  

Департамент сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Тернопільської 

ОДА за підсумками 2014 року нагородив Бережанський район за зайняте ІІІ 
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місце в огляді-конкурсі на кращу спортивно-масову роботу серед учнівської 

молоді. 

 

У 2014-2015 навчальному році виховна робота була спрямована на 

реалізацію проблеми «Національно-патріотичне виховання як важливий фактор 

впровадження та оновлення інноваційних виховних технологій». Патріотичне 

виховання дітей та учнівської молоді – це комплексна, системна і 

цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, 

сім’ї, школи, інших соціальних інститутів.  

У районі діють опорні школи з проблем виховної роботи: 

 «Правове виховання та превентивна робота» - Бережанська  ЗОШ І-ІІІ ст. 

№1. 

 «Сімейно-родинне виховання» - Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №2. 

 «Народознавча робота з формування проблем здорового способу життя 

Школа здоров’я»- Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №3. 

 «Організація учнівського самоврядування» - Бережанська гімназія ім. 

Б.Лепкого. 

 «Патріотичне виховання» - Жуківська ЗОШ І-ІІ Іст. ім. Б.Лепкого 

 «Національно-патріотичне виховання» - Нараївська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 «Організація роботи дитячих організацій» - Потуторська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 «Туристсько-краєзнавча робота як засіб виховання патріотизму та 

гуманізму» - Рогачинська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 «Організація роботи дитячих організацій» - Надрічнянська ЗОШ І-ІІ ст. 

 «Художньо-естетичне виховання» - Вербівська ЗОШ І-ІІ ст. 

Проводиться системна робота з підготовки педагогічних кадрів до 

патріотичного виховання через участь у нарадах, тренінгах, семінарах-

практикумах, конференціях. 

Розширюються напрями  співробітництва загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів із громадськими організаціями «Рідне місто», «Вибір», 

Благодійним фондом «Овес», соціальними інститутами з питань патріотичного 

виховання. 67,3% дітей беруть участь у таких дитячих організаціях та 

об`єднаннях 

 «Первоцвіт» 1 263 

«Молода Просвіта» 26 1067 

«Козачата» 8 324 

«Соколята» 3 103 

«Соколи» 1 36 

«Козацька республіка» 1 45 

«Барвінчата» 1 43 

 «Сокіл» («Джура») 1 21 

Клуб «Закон і підліток» 2 131 

Дитячо-юнацьке об’єднання «Козацький шлях» 1 259 
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Клуб «Юний правознавець» 2 56 

Разом  48 2380 

 

Вивчається, узагальнюється та пропагується кращий досвід патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді шкіл міста,  Потуторської та 

Саранчуківської ЗОШ І-ІІІ ст. Досвід цей висвітлюється у ЗМІ, на офіційному 

веб-сайті РДА та веб-сайтах шкіл. 

Творчо використовується потенціал туристсько-краєзнавчої роботи у 

національно-патріотичному вихованні учнівської молоді в Жуківській, 

Рогачинській ЗОШ І-ІІІ ст. та районному Будинку творчості школярів 

З метою героїко-патріотичного виховання дітей та молоді в районі діють  

- 12 військово-патріотичні клубів; 

- 6 волонтерських загонів;  

- 10 музеїв у навчальних закладах 

У партнерстві з громадськими організаціями ветеранів УПА,  «Рідне 

місто» активізували пошукову діяльність щодо встановлення імен тих, хто 

воював у роки ІІ Світової війни, загонах УПА, загиблих на Майдані та   в АТО  

на Сході України.  

Шкільні музеї поповнюються матеріалами про Героїв Небесної сотні, 

учасників АТО, продовжується реалізація проектів «Книга звитяги 

Євромайдану», «Герої не вмирають»  (збір спогадів про Революцію Гідності, 

матеріалів про тих, які загинули на Майдані,  В АТО на Сході України). 

Упродовж шести років в районі активно працює Школа лідерів «Лідер-

контакт».  

Цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що учні глибоко і 

всебічно проникають у сутність своїх прав та обов'язків.  

На лідерському блозі району працює дитяча громадська приймальня, 

систематично подаються методичні матеріали на допомогу лідерам та 

координаторам учнівського самоврядування. Тому доцільно долучитися 

лідерам учнівського самоврядування до реалізації Всеукраїнських проектів: 

«Лідер +» - партнерська діяльність лідерів з іншими районами, областями, 

країнами;  «Майбутнє без насилля» - подолання насильства щодо дітей у школі 

та вдома; «Делегати дитячих прав» - створення правових структурних 

підрозділів в кожній організації учнівського самоврядування; «Молодь обирає 

здоров’я» - за здоровий спосіб життя та ін.  

Вони сприяють проведенню патріотичних флеш-мобів: «За єдину 

Україну!», «Вибрати не можна тільки Батьківщину», «Діти за мир у всьому 

світі!», «Сила дружби» та ін. Організація таких акцій актуальна та дієва, з 

великим потенціалом патріотичного виховання та популяризацією 

національних традицій та культури. 

На виконання заходів, пов`язаних з героїзацією осіб, які віддали своє 

життя за незалежність України, вшанування їх пам`яті,патріотичного виховання 
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та консолідації українського народу, виконання заходів Року Повстанської 

звитяги у Тернопільській області в загальноосвітніх і позашкільних навчальних 

закладах району: 

1. Оформлено експозиції з елементами зображення державної, 

національно-патріотичної символіки, документальними матеріалами про 

перебіг та окремі події проведення АТО, земляків, які в минулому і сьогодні 

виборюють незалежність України, героїв Революції Гідності, героїв «Небесної 

сотні», волонтерів, усього українського народу «Пам`ятай про тих, хто віддає 

все для України»; 

2.Проведено впродовж серпня 2014 – червня 2015 років акції: 

- «Слава не загине»(охоплено 1236 школярів); 

- «Допоможи дітям Сходу»(охоплено 1453 школярів); 

- «Напиши лист солдату» (охоплено 875 школярів); 

- «Напиши лист пораненому солдату» (охоплено 657школярів); 

- «Невідома могила жертв війни» (охоплено 516 школярів); 

- «Засвіти свічку» (охоплено 2105школярів); 

- «Оберіг солдату»(охоплено 1235 школярів); 

- «Різдво в окопах» (охоплено 236 школярів); 

3. Школярі району взяли участь у флешмобах до 200-річчя від дня 

народження М.Вербицького та 159-річчя першого виконання національного 

гімну (10 березня) ;до 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького(20 

березня);31.08.2014року відкритті меморіальної дошки на стіні Бережанського 

агротехнічного інституту, присвяченої студентові цього начального закладу, 

Герою України Устимові Голоднюку(охоплено 236 школярів); 28.08.2014року 

урочистостях з нагоди присвоєння імені Героїв Майдану одній з вулиць м. 

Бережани (охоплено 342 школярів); 01.11.2014року відкритті пам`ятної дошки 

загиблому воїну АТО Філю Олександру Олеговичу в Бережанській ЗОШ І-

ІІІст.№1 (охоплено 765 школярів);14.10.2014року конкурсі читців поезій 

Б.Лепкого у номінації «Поезія Майдану і АТО» (охоплено 148 

школярів);14.10.2014р. під час святкування Свята Покрови позашкільні 

навчальні заклади(Будинок творчості школярів,Станція юних техніків,Еколого-

натуралістичний центр, школи міста) взяли участь у благодійній ярмарці на 

підтримки сил АТО. (зібрано 12 435 гривень); 19.10.2014 року теоретичній 

конференції, присвяченій 100-річчю січового стрілецтва «Від січових стрільців 

до воїнів АТО» (охоплено 87школярів);23.11.2014 року відкритті пам`ятного 

знаку в с. Підлісне «Слава Матерям, які виховали Героїв» (охоплено 112 

школярів);21.11.2014 року відзначили річницю Революції Гідності біля 

меморіальної дошки Устиму Голоднюку (охоплено 287 школярів);21.11.2014 

року круглому столі «Роковини Революції Гідності в Україні. Уроки на 

майбутнє» (охоплено 34 школярі);22.11.2014 року взяли участь у 

Всеукраїнській хвилині мовчання пам`яті жертв Голодомору (охоплено 1543 

школярів). 

Упродовж: 
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- листопада-грудня 2014 року у відвідуванні виставки в районному 

краєзнавчому музеєві «Революційний дух Майдану: прийди, згадай 

поринь у вир подій» (охоплено 1006 школярів); 

     - січня 2015 року у волонтерських новорічно-різдвяних дійствах 

«Возвеселімся всі разом нині» (охоплено 2357 школярів); 

- з 12 по 16.01.2015року у майстер-класі з виготовлення оберегів солдатам 

АТО(на базі музею Сім`ї Лепких, керівники гуртків СЮТ). 

-щомісячно впродовж семестру в Уроках звитяги за самостійно обраною 

тематикою загальноосвітніми та позашкільними навчальними 

закладами(охоплено 2357 школярів); 

-фестиваль – конкурс дитячих драматичних колективів «Діти 

Мельпомени»(березень, Гран-прі обласного конкурсу, БТШ); 

-23 травня 2015 року урочистості з нагоди 55-ої річниці останнього бою 

УПА на хуторі Лози Бережанського району. 

В основу патріотичного виховання в районі покладені історичні й 

культурні цінності, традиції і звичаї народу, значення яких зростає в умовах 

європейської інтеграції України. Формуванню патріотичних почуттів сприяє 

активна участь у Русі учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків». 

Маємо свої досягнення, які узагальнювались на районній туристсько-

краєзнавчій експедиції «Роде мій красний, роде мій прекрасний»(березень). 

Всі ці заходи здійснювалися через організацію методичного супроводу 

Програми «Орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України», Концепції 

національно-патріотичного виховання, Загальнодержавної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

період до 2016 року», Державної цільової програми протидії торгівлі людьми 

на період до 2015 року, обласних програм подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності на 2012-2015 роки, удосконалення професійної майстерності, 

розвиток і підвищення творчого потенціалу класних керівників, заступників 

директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, педагогічних 

працівників позашкільних навчальних закладів.  

 Тематика проведених методичних заходів відповідала змісту 

вищезгаданих програм, концепцій. Про хід реалізації вище названих програм, 

концепцій готувались відповідні аналітичні інформації. 

Підготовлені і проведені районні фестивалі, конкурси: фестиваль хорових 

колективів ЗНЗ та ПНЗ «Молитва за Україну» (березень ); конкурс солістів-

вокалістів «Двінкі соловейки» (березень); фестиваль патріотичної прози та 

поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова»,присвячений 

відзначенню 100-ї річниці створення легіону Українських січових стрільців, 

Героїв Майдану та воїнів АТО (листопад), конкурси на кращу програму 

правовиховної роботи в літніх оздоровчих таборах «Цікаве таборування 2015» 

та «Виховник -2015»(травень), конкурс на кращу організацію правової освіти та 

виховання в ЗНЗ (травень), обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
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«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2015»(лютий). Переможець 

обласного етапу конкурсу Кулакова Оксана Іванівна, керівник дитячого 

драматичного театру «Світанок» та дитячого лялькового театру «Рукавичка» 

Бережанського Будинку творчості школярів і молоді . 

З метою збереження українських традицій команда Районного центру 

еколого-натуралістичної творчості взяла участь у Всеукраїнському фестивалі 

«Українська паляниця».  

З метою популяризації духовних, моральних надбань, консолідації 

зусиль, спрямованих на моральний саморозвиток особистості серед учнівської 

молоді з 03 по 13 лютого 2015 року проведений районний етап Всеукраїнського 

конкурсу «Моральний вчинок». У конкурсі взяли участь 38 робіт. Дипломом ІІ 

ступеня відзначено відеоролик Бережанської гімназії імені Б.Лепкого. 

У березні взяли участь у обласному конкурсі молодіжних волонтерських 

проектів. Переможцями стали волонтерські загони Бережанських ЗОШ І-ІІІ 

ст.№1,2,3, Бережанської гімназії ім..Б.Лепкого, волонтерський загін 

Бережанського будинку творчості школярів та Куропатницького НВК «ЗНЗ І-

ІІІст.-ДНЗ».  

 

Основна  мета  діяльності психологічної служби  Бережанського  

району у 2014-2015 навчальному році була спрямована на підвищення 

ефективності надання психологічних послуг психологами,  соціальними  

педагогами,  забезпечення адаптивного і комфортного освітнього простору. Для 

забезпечення підтримки й удосконалення рівня фахової майстерності 

працівників служби при РМК створено  методичне об’єднання  практичних  

психологів  та  соціальних  педагогів, діє семінар – практикум  та  творча  група  

психологів  ДНЗ.  Відповідно  до  плану  роботи РМК для працівників 

соціально-психологічної служби навчальних  закладів проводяться методичні 

заходи районного рівня:  

- психолого-педагогічні  семінари, семінари-практикуми;  

- методичні об’єднання;  

- інструктивно-методичні наради; 

- засідання творчої  групи психологів  ДНЗ; 

- функціонує Школа молодого практичного психолога та соціального 

педагога.  

На даних заходах розглядаються актуальні питання розвитку освіти,  

передового  психолого-педагогічного  досвіду, які формують загальне 

спрямування діяльності психологічної служби району. 

 Психологи  реалізовували  основні  завдання  психологічної  служби  через  

обов’язкові  види  діяльності:  психодіагностична,  корекційна,  просвітницька,  

консультативна.  Протягом  2014-2015  навчального року психологи проводили  

індивідуальні  та  групові  консультації,  діагностичні  обстеження,  корекційні  

заняття.  Усі  практичні  психологи  працювали  за  актуальними напрямками: 



 План роботи Бережанського районного 
методичного кабінету на 2015-2016 н.р. 

 

17 

 

- здійснення психологічного супроводу першокласників, адаптація 

першокласників  та  п’ятикласників  до  нових  умов шкільного життя; 

-  профорієнтаційна робота; 

-  робота в класних колективах; 

-  робота з обдарованими дітьми; 

-  робота з дітьми, що мають труднощі у навчанні та поведінці, 

-  контроль та профілактичний супровід  дітей «групи ризику»; 

- робота за запитом від  адміністрації  навчальних  закладів,  педагогічних  

працівників,  батьків  учнів. 

У  роботі практичних психологів та соціальних педагогів окремими 

напрямками виділені такі, як робота з важковиховуваними дітьми та 

пропаганда засад здорового способу життя. Практичні психологи здійснювали 

діагностичну, консультативну,  корекційно-відновлювальну,  просвітницьку  

роботу серед учнівських та вчительських колективів, батьків.  

На  даний  час    у  ЗНЗ  району введено  13 посад практичних психологів: 

          10 посад – у загальноосвітніх навчальних закладах; 

          3 посади – у дошкільних навчальних закладах м. Бережани; 

          2 посади  -  соціальних педагогів  у  ЗНЗ  району. 

    1 посада методиста  РМК, що відповідає  за соціально-психологічну  

службу; 

Не  забезпечено  психологами : 

          5  - ЗОШ І-ІІІ ступеня (Куропатницька, Саранчуківська,  Рогачинська, 

Нараївська, Курянівська) 

         12 -ЗОШ  І-ІІ ступенів; 

          8- ДНЗ; 

          4- позашкільні навчальні заклади; 

          2 - вечірні школи,  де,  згідно з нормативами,  дефіцит  

   практичних психологів становить - 7,5 ставки;   

   соціальних  педагогів  відповідно  -  9,5 ставки. 

 

Події за  останній  час, які відбуваються в Україні, складна соціально-

політична ситуація у суспільстві показали необхідність соціально-

психологічного захисту і психологічної допомоги як дітям  і окремим людям, 

так і цілим соціальним групам.  

Продовжуються бойові дії в Донецькій і Луганській областях, не 

зменшується потік біженців з окупованих Криму і Севастополя. Десятки тисяч 

людей змушені покинути свої домівки і тимчасово переміститися в інші регіони 

нашої держави.  

Психологічна служба системи освіти має надавати психологічну і 

соціально-педагогічну допомогу постраждалим, переселеним, біженцям, 

членам їх сімей і родичам загиблих в ході АТО. Зазначено, що така робота має 

бути системною, довготривалою та проводитись на високому науково-

методичному рівні. 
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Основними напрямами соціальної і психологічної реабілітації 

постраждалих є наступні: 

– соціально-педагогічна допомога сім’ям вимушених переселенців у 

налагодженні соціальних зв’язків із місцевими закладами охорони здоров’я, 

працевлаштування, соціальних служб, закладів і установ освіти, забезпеченні 

дітей навчальними посібниками, підручниками, іншим навчальним приладдям; 

– залучення постраждалих дітей до участі в діяльності позашкільних 

навчальних закладів з метою створення умов для їхньої самореалізації та 

проведення діагностичної і корекційно-відновлювальної роботи з ними 

практичних психологів цих закладів;  

– робота з дітьми зазначених категорій під час літнього оздоровлення у 

таборах відпочинку, навчальних закладах, місцях тимчасового перебування ; 

– залучення вихованців, учнів  зазначених категорій до активної виховної 

і розвивальної діяльності в позаурочний час; 

– забезпечення індивідуального супроводу працівниками психологічної 

служби системи освіти всіх без винятку дітей, вихованців, учнів зазначених 

категорій та надання їм необхідної корекційної, реабілітаційної і соціально-

педагогічної допомоги від пережитого; 

– створення сприятливого соціально-психологічного клімату в 

навчальному закладі та оптимізація змісту і форм психологічної просвіти 

педагогічних працівників і батьків; 

– недопущення своїми діями чи бездіяльністю вторинної травматизації 

учасників навчально-виховного процесу та, у разі потреби, перенаправляти 

дітей, батьків і педагогів до інших спеціалістів (психотерапевта, невролога 

тощо); 

– застосування міжсекторальної взаємодії і мультидисциплінарного 

підходу до вирішення проблем, які виникають (за потреби звернутися до 

закладів і установ охорони здоров’я, підрозділів служби з надзвичайних 

ситуацій тощо з пропозицією співробітництва та координації у справі надання 

психологічної допомоги тим, хто її потребує); 

– залучення до надання психологічної допомоги висококваліфікованих 

фахівців, практичних психологів, соціальних педагогів, психотерапевтів, 

консультантів ПМПК. 

 

Відповідно до пункту 3 розділу І, пунктів 1, 3 розділу ІІ Положення про 

державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 30 грудня 2014 р. № 1547, підпункту 4 пункту 2 наказу Міністерства освіти і 
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науки України від 01.10.2014 № 1120 «Про деякі питання проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до 

вищих навчальних закладів України в 2015 році» випускники старшої школи 

загальноосвітніх навчальних закладів 24 квітня 2015 року проходили державну 

підсумкову атестацію за курс повної загальної середньої освіти з української 

мови, яка відбулася у формі зовнішнього незалежного оцінювання.  

На тестування з української мови і літератури зареєстровано 253 

випускників ЗНЗ нашого району. В тестуванні взяли участь 253 учасники - усі 

зареєстровані. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури 

відбувалося в пункті тестування на базі Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1. 

Порушень правил проведення ЗНО не виявлено. 

Після отримання результатів тестування на розгляд апеляційної комісії 

при  УЦОЯО надійшли заяви щодо оскарження результатів ЗНО, результати 

ДПА в окремих випускників могли бути змінені. З Бережанського району 

подано всього 6 апеляцій, в 1 відмовлено. 

 

За рівнями навчальних досягнень учасники ЗНО (випускники шкіл) в 

розрізі району отримали такі результати (базовий рівень):  

Таблиця 1 

Назва ЗНЗ 
Початковий Середній Достатній Високий 

Всього 
всього % всього % всього % всього % 

Бережанська 

ЗОШ № 1 
11 20 9 16 20 36 15 27 55 

Бережанська 

ЗОШ №2 
4 11 9 26 16 46 6 17 35 

Бережанська 

ЗОШ №3 
1 3 8 24 11 33 13 39 33 

Бережанська 

гімназія   
0 0 9 45 6 30 5 25 20 

Жуківська  

ЗОШ 
0 0 6 60 4 40 0 0 10 

Куропатницький 

НВК 
4 31 7 54 1 7,5 1 7,5 13 

Курянівська 

ЗОШ 
1 9 6 54 3 27 1 9 11 

Мечищівська 

ЗОШ 
4 31 9 69 0 0 0 0 13 

Нараївська 

ЗОШ 
8 57 5 36 1 7 0 0 14 

Потуторська 

ЗОШ 
1 11 2 22 5 55 1 11 9 

Рекшинський 

НВК 
4 25 5 31 5 31 2 12,5 16 

Рогачинська 

ЗОШ 
1 20 1 20 2 40 1 20 5 
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Саранчуківська 

ЗОШ 
3 30 6 60 1 10 0 0 10 

Слов'ятинський 

НВК 
5 55 2 22 1 11 1 11 9 

          

Район 47 19 84 33 76 30 46 18 253 

Область** 954 18 2149 39 1668 31 670 12 5441 

Область 1443 19,64 3203 43,58 2010 27,35 693 9,43 7349 

Україна 52926 19,26 120701 43,92 75625 27,52 25572 9,3 274824 

Область** - тільки випускники ЗНЗ 

 

Порівнюючи середньорайонні результати з даними по області, по Україні, 

відзначаємо, що вони майже ідентичні. Разом з тим констатуємо, що майже 

п’ята частина цьогорічних випускників склала ДПА на початковому рівні. 
 

Відсутній початковий рівень мають Бережанська гімназія та Жуківська 

ЗОШ. Найнижчий відсоток початкового рівня має Бережанська ЗОШ № 3 (3%), 

менший за середньорайонний (19%) – в Курянівській ЗОШ (9%) та в 

Бережанській ЗОШ №2 і Потуторській ЗОШ по 11 %, близький до 

середньорайонного значення мають Бережанська ЗОШ №1 та Рогачинська 

ЗОШ (20%). Значно переважає середнє значення початкового рівня знань за 

результатами ДПА Слов’ятинський НВК (55%) та Нараївська ЗОШ (57%).  

Найкращі знання за результатами ДПА (високий рівень) 

продемонстрували випускники Бережанської ЗОШ №3 (39%), Бережанської 

ЗОШ № 1 (27%), Бережанської гімназії (25%) та Рогачинської ЗОШ (20%). 

Близька  до середнього значення по району (18%) в Бережанській ЗОШ № 2 

(17%). Відсутній високий рівень у випускників Жуківської, Мечищівської, 

Нараївської та Саранчуківської ЗОШ.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ НА 2015- 2016 н.р. 

 

Науково-методична проблема, над вирішенням якої працюватиме РМК : 

 «Забезпечення системного підходу в здійсненні науково-методичного 

супроводу формування професійної мобільності педагогічних працівників 

в умовах багатовекторної системи неперервної освіти на засадах 

особистісно орієнтованого освітнього середовища»(2 рік) 

 

Основні напрями діяльності 

 науковий, організаційно-методичний супровід та реалізація основних 

завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року (Указ Президента України №344/2013),постанов уряду та Верховної 

Ради України, доктрин, концепцій, законодавчих актів, державних та 

регіональних програм, нормативно-правових документів з питань освіти, 

європейської інтеграції та євроатлантичної взаємодії; 

 взаємодія районного методичного кабінету з Тернопільським обласним 

комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти як умова 

сприяння індивідуалізації та диференціації післядипломної освіти 

педагогічних і методичних працівників; 

 підвищення ефективності та результативності педагогічної діяльності, 

професійний розвиток та творча самореалізація кожного працівника 

системи освіти району; 

 координація діяльності шкільних методичних кабінетів при навчальних 

закладах, районних методичних об'єднань і методичних об'єднань при 

навчальних закладах; 

 розвиток інформаційно-методичного середовища усіх учасників районної 

методичної служби на засадах особистісно орієнтованого підходу та 

адресної допомоги педагогам у їхньому професійному розвитку; 

 моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень 

учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і 

навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту 

початкової загальної освіти та Державному стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти;  

 моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів 

навчальних закладів; 

 моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, 

набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних 
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для подальшого навчання, стану організації педагогічного процесу і 

науково-методичної роботи в цих закладах; 

 здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-

методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних 

посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

 забезпечення організаційно-методичного супроводу проведення ЗНО 2016 у 

районі; 

 вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та 

іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до 

атестації, участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення 

відділу освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних 

працівників, що атестуються; 

 організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом керівних 

кадрів закладів освіти району; 

 впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів 

організації навчання і виховання; 

 трансформування наукових ідей у педагогічну практику, методична 

підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі; 

 проведення IІ етапу та участь в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу "Учитель 

року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників, 

надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних 

етапах змагань; 

 взаємодія з Тернопільським науковим відділенням Малої академії наук 

України та іншими учнівськими науковими товариствами навчальних 

закладів району, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо, організацію 

підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах 

змагань; 

 організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та 

діяльності навчальних закладів; 

 вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду 

використання інноваційних технологій і сучасних форм організації 

навчально-виховного процесу; 

 формування електронної бази даних щодо педагогічного досвіду та 

інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, 
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створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, 

довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-

популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних 

видань; 

 проведення методичних масових заходів, спрямованих на поширення 

інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та 

інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних 

працівників; 

 висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності 

педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем 

розвитку освіти в районі. 
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І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1. Структура Бережанського районного методичного кабінету 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

У методкабінеті працює10 методистів (основних працівників) та 6 

сумісників, а також секретар-друкарка та техпрацівник. 

Із загальної кількості працюючих у райметодкабінеті (19) методичних 

працівників є 17. З них усі мають вищу кваліфікаційну категорію, звання 

«Заслужений працівник освіти України» - 1, «учитель-методист» - 2, 

«старший учитель» - 6. 

Діяльність методичної служби регулюється Статутом, Положенням про 

районний методичний кабінет, посадовими обов’язками працівників. Усі 

вищезгадані документи розроблені та затверджені згідно з чинним 

законодавством. 

 

2. Наради при завідувачу РМК 
№ 

з/

п 

Зміст наради 
Термін 

проведення 
Відповідальний 

1. 1 Про підготовку до серпневих 

методоб’єднань та серпневої колегії 

21.08.2015 Жеребецька О.М. 

2.  Виконання наказу про вивчення 

стану організованого початку 

навчального року 

28.08.2015 Жеребецька О.М. 

3.  Особливості проведення районних 

етапів конкурсів фахової 

майстерності 

11.09.2015 Жеребецька О.М. 

4.  Про підготовку до проведення 

обласного семінару практичних 

психологів 

25.09.2015 Жеребецька О.М. 

Матвійчук І.Г. 

5.  Про заходи щодо здійснення 9.10.2015 Жеребецька О.М. 

 

Завідувач РМК Рада 

методичного 

кабінету 

 

Колегія 

відділу освіти 

Методисти 

РМК (16 осіб) 

Психологічна 

служба 
 

Допоміжний 

персонал 

(2 особи)  
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атестації педагогічних працівників 

у 2015-2016 н.р. 

Рутковська Г.Г. 

6.  Про підготовку і проведення ІІ 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 

23.10.2015 Жеребецька О.М. 

Олійник Л.М. 

7.  Про підготовку та проведення 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН 

06.11.2015 Жеребецька О.М. 

Бич В.В. 

8.  Про розподіл районного 

методичного кабінеті на районний і 

міський у зв’язку з набуттям 

Бережанами статусу міста 

обласного значення 

20.11.2015 Жеребецька О.М. 

9.  Про формування плану підвищення 

кваліфікації вчителів на курсах у 

ТОКІППО 

04.12.2015 Жеребецька О.М. 

Матвійчук І.Г. 

10.  Про підсумки районного етапу 

конкурсів фахової майстерності 

вчителів 

18.12.2015 Жеребецька О.М. 

Методисти РМК 

11.  Про атестаційні матеріали вчителів, 

які претендують на присвоєння чи 

підтвердження звання «Учитель-

методист» 

25.12.2015 Жеребецька О.М. 

Методисти РМК 

12. п Про підсумки ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів та 

участь у ІІІ етапі 

15.01.2015 Жеребецька О.М. 

Методисти РМК 

13.  Про виконання плану роботи РМК 

за І півріччя 2015-2016 н.р. та 

підготовку до підсумкової колегії 

відділу освіти 

28.01.2016 Жеребецька О.М. 

 

14.  Про участь команди учнів району у 

ІІ етапі конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН 

12.02.2016 Жеребецька О.М. 

Бич В.В. 

 

15.  Про особливості проведення ЗНО у 

2015-2016 н.р. 

26.02.2016 Жеребецька О.М. 

Стефанюк О.В.  

16.  Про підсумки участі школярів у ІІІ 

етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів  

11.03.2016 Жеребецька О.М. 

Олійник Л.М. 

17.  Про підготовку до проведення 

діагностування педагогічних 

працівників з метою визначення 

напрямів роботи на наступний 

навчальний рік 

25.03.2016 Жеребецька О.М. 

Матвійчук І.Г. 

18.  Про підсумки вивчення 08.04.2016 Жеребецька О.М. 
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результативності діяльності 

педагогічних працівників, які 

атестуються у 2015-2016 н.р. 

Методисти РМК 

19.  Про особливості закінчення 2015-

2016 н.р. та проведення ДПА 

22.04.2016 Жеребецька О.М. 

 

20.  Про підготовку до районного свята 

вшанування обдарованих дітей та їх 

наставників  

13.05.2016 Жеребецька О.М. 

Олійник Л.М. 

Лещук О.П. 

21.  Про підсумки діагностування 

педагогічних працівників та 

визначення напрямів роботи на 

наступний навчальний рік 

27.05.2016 Жеребецька О.М. 

Матвійчук І.Г. 

22.  Про підсумки роботи РМК за 2015-

2016 н.р. 

10.06.2016 Жеребецька О.М. 

23.  Про підготовку плану роботи РМК 

на наступний навчальний рік  

24.06.2016 Жеребецька О.М. 

 

 

 

3. Засідання ради методичного кабінету 

№ 

п/п 
Тематика засідань Термін Відповідальний 

Перше  засідання (серпень) 

1 Затвердження плану роботи  

районного методичного кабінету на 

2015-2016 навчальний рік 

Серпень 2015  Жеребецька О.М. 

2 Затвердження структури та організації 

методичної роботи в районі на 2015-

2016 навчальний рік 

  Жеребецька О.М. 

3 Затвердження планів роботи районних 

та міжшкільних  методоб’єднань на 

2015-2016 н.р. 

  Жеребецька О.М. 

Методисти РМК 

4 Затвердження планів та адаптованих 

програм гуртків та факультативів, що 

працюватимуть на базі ЗНЗ і ПНЗ 

  Жеребецька О.М. 

Лещук О.П. 

5 Обрання секретаря ради методичного 

кабінету 

  Жеребецька О.М. 

Друге засідання (жовтень) 

1 Про стан підготовки та організаційного 

забезпечення проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 

Жовтень 2015.  Жеребецька О.М. 

2 Про організацію районного туру 

Всеукраїнського конкурсу "Учитель 

року - 2015" 

  Жеребецька О.М. 

Бич В.В. 

Якимець О.І. 

Рутковська Г.Г. 
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Хільковець С.С. 

3 Про розробку районної цільової 

програми з підтримки обдарованих 

дітей на 2016-2021 рр. 

  Жеребецька О.М. 

Трете засідання (грудень) 

1 Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських 

олімпіад з навчальних предметів 

Грудень 2015  Жеребецька О.М. 

2 Про підсумки районного туру 

Всеукраїнського конкурсу "Учитель 

року – 2015" 

 

  Жеребецька О.М. 

Бич В.В. 

Якимець О.І. 

Рутковська Г.Г. 

Хільковець С.С. 

3 Про виконання плану курсової 

підготовки і підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників району 

 Матвійчук І.Г. 

 Про стан викладання, рівень знань, 

умінь та навичок учнів з української 

мови та історії 

 Олійник Л.М. 

Бич В.В. 

Четверте засідання (березень) 

1 Обговорення атестаційних матеріалів 

вчителів, які претендують на вищу 

категорію та встановлення звання 

"старший учитель", "учитель – 

методист" 

Березень 2016 Рутковська Г.Г. 

Методисти РМК 

2 Про стан викладання, рівень знань, 

умінь та навичок учнів з математики та 

фізики 

 Рутковська Г.Г. 

Сточанська Г.І. 

3 Про організацію підготовки до ДПА у 

загальноосвітніх навчальних закладах 

району. 

 Жеребецька О.М. 

П’яте  засідання (травень) 

1 Про стан викладання, рівень знань, 

умінь та навичок учнів з іноземної мови 
Травень 2016 Якимець О.І. 

2 Про підсумок роботи з обдарованими 

школярами у 2015-2016 н.р. 
 Олійник Л.М. 

3 Про підсумок методичної роботи з 

педагогами району за 2015-2016 н.р. 
 Жеребецька О.М. 

 

 

4. План підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників 

РМК 

(курси при Університеті менеджменту освіти НАПН України (ЦІППО) 

 



 План роботи Бережанського районного 
методичного кабінету на 2015-2016 н.р. 

 

28 

 

№ 

з/п 
ПІП працівника 

Р
ік

 

п
р
о
х
о
д
ж

ен
н

я
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

  К А К А К А К А К А К А 

1 Жеребецька О.М. - - +          

2 Бич В.В. 2011 2012 +   +       

3 Лещук О.П. 2014 2011  +     +    

4 Матвійчук І.Г. 2011 2014 +       +   

5 Михальчук Г.В. 2011 2011 + +         

6 Олійник Л.М. 2012 2011  + +        

7 Рутковська Г.Г. 2015 2011  +       +  

8 Стефанюк О.В. 2012 2013   +   +     

9 Сточанська Г.І. 2011 2013 +     +     

10 Фанига Л.Я. 2010 2011 + +         

11 Хільковець С.М. 2014 2011  +     +    

12 Вовк Г.Б.             

13 Гладка О.Е.             

14 Кулик В.В.             

15 Семчишин У.С.             

16 Шопа Б.І.             

17 Якимець О.І.             

 

5. Структура методичної роботи з педагогічними кадрами шкіл району у 

2015-2016 навчальному році  

№ 

з/п 

Категорія 

пед- 

працівників 

Форма 

методичної 

роботи 

Проблема Відповідальні 

1.  
Директори 

шкіл 

Семінар-

практикум  
Модернізація управлінської 

діяльності як складова 

якісного розвитку та 

формування позитивного 

іміджу навчального закладу 

Жеребцька О.М. 

2.  

Заступники 

директорів 

ЗНВР 

Семінар-

практикум  
Формування творчого 

мислення та життєвих 

компетенцій учасників 

навчально- виховного 

процесу засобами 

тренінгових технологій 

Жеребцька О.М. 

3.  

Заступники 

директорів з 

ВР 

РМО Роль заступника директора 

з виховної роботи у 

впровадженні інноваційних 

виховних технологій, 

підвищення рівня науково-

Лещук О.П. 
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методичної підготовки та 

якісного забезпечення 

виховного процесу 

Семінар-

практикум 
Формування морально-

етичних цінностей в 

контексті реалізації 

Концепції національно-

патріотичного виховання 

дітей та молоді у 

навчальних закладах 

Тернопільської області 

Лещук О.П. 

4.  

Учителі 

української 

мови та 

літератури, 

зарубіжної 

літератри 

РМО Вдосконалення професійної 

майстерності вчителів та 

підвищення ефективності і 

якості навчально-виховного 

процесу шляхом 

впровадження нових 

педагогічних технологій 

Олійник Л.М. 

Семінар-

практикум 
Застосування інноваційних 

технологій на уроках 

словесності 

Олійник Л.М. 

Школа 

молодого 

вчителя 

Формування особистості 

вчителя – основа розвитку 

освіти 

Олійник Л.М. 

Творча 

група 
Роль учителя-філолога у 

залученні учнів до пошукової, 

науково-дослідницької, 

літературно-краєзнавчої 

роботи  

Олійник Л.М. 

5.  

Учителі 

англійської 

та 

німецької  

мови 

РМО Підвищення якості освіти 

через оптимальне поєднання 

традиційних та нових 

технологій та забезпечення 

сприятливих умов для 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

Якимець О.І. 

Семінар-

практикум 
Підвищення ефективності 

навчання засобами 

впровадження ІКТ та 

проектних технологій на 

уроках іноземної мови 

Якимець О.І. 

Школа 

молодого 

вчителя 

Підвищення кваліфікації 

молодих вчителів, 

спеціалістів, формування 

майстерності, творчої 

індивідуальності молодих 

Якимець О.І. 
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педагогів 

6.  

Учителі 

математи-

ки 

РМО Науково-методична робота 

з педагогічними кадрами в 

контексті нових підходів до 

якості викладання 

математики на засадах 

особистісно орієнтованого 

освітнього середовища 

Рутковська Г.Г. 

Семінар-

практикум 
Підвищення ефективності 

уроку та якості знань учнів з 

математики шляхом 

застосування різних форм, 

методів та прийомів 

Рутковська Г.Г. 

Школа 

фахового 

росту 

Удосконалення професійних 

знань, вмінь і навичок 

вчителів шляхом 

застосування сучасних 

освітніх технологій 

Рутковська Г.Г. 

Творча 

група 
Розвиток творчої 

активності учнів, 

стимулювання участі у 

конкурсах та олімпіадах 

Рутковська Г.Г. 

7.  

Учителі 

фізики, 

астрономії 

РМО Вдосконалення методики 

проведення уроків через 

впровадження 

інтерактивних форм і 

методів роботи з метою 

мотивації діяльності учнів 

Сточанська Г.І. 

Семінар-

практикум 
Проектна діяльність на 

уроках фізики та астрономії 

Сточанська Г.І. 

Школа 

молодого 

вчителя 

Проблема становлення 

вчителя 

Сточанська Г.І. 

Творча 

група 
Проектна діяльність на 

уроках фізики та астрономії 

Сточанська Г.І. 

8.  

Учителі 

географії, 

основ 

економіки 

РМО Формування науково - 

теоретичної та практичної 

компетентності вчителів 

географії та економіки в 

умовах становлення та 

розвитку інформаційного 

суспільства 

Кулик В.В. 

Семінар- Оптимальне поєднання Кулик В.В. 



 План роботи Бережанського районного 
методичного кабінету на 2015-2016 н.р. 

 

31 

 

практикум традиційних і 

нетрадиційних форм та 

прийомів викладання 

географії та економіки 

Школа 

молодого 

вчителя 

Сприяння підвищенню 

фахового рівня, розвитку 

творчого потенціалу 

вчителя, удосконалення 

майстерності, озброєння 

новітніми знаннями, 

методикою та технологією 

навчання 

Кулик В.В. 

Творча 

група 
Практична реалізація 

краєзнавчого підходу на 

уроках географії та в 

позакласній роботі  в умовах 

розвитку інформаційного 

суспільства 

Кулик В.В. 

9.  
Учителі 

біології, хімії 

РМО Активізація пізнавальної 

діяльності учнів через 

впровадження активних та 

інтерактивних технологій 

навчання 

Семчишин У.С. 

Гладка О.Е. 

Семінар-

практикум 
Формування основних груп 

компетентностей учнів на 

уроках хімії та біології та в 

позаурочний час 

Семчишин У.С. 

Гладка О.Е. 

Школа 

молодого 

вчителя 

Навчаючи когось, постійно 

сам учись, 

В серця дитячі висій 

мудрості зерна 

Семчишин У.С. 

Гладка О.Е. 

Творча 

група 
Методичні підходи до 

формування готовності 

педагогів до інноваційної 

діяльності 

Семчишин У.С. 

Гладка О.Е. 

10.  
Учителі 

історії 

РМО Упровадження інноваційних 

педагогічних технологій на 

уроках історії та 

правознавства. Дослідження 

культурно-історичної 

спадщини Бережанщини 

Бич В.В. 

Семінар-

практикум 
Використання інноваційних 

технологій як засіб 

підвищення ефективності 

уроків історії та 

Бич В.В. 
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правознавства 

Школа 

молодого 

вчителя 

Упровадження інноваційних 

технологій на уроках історії 

та правознавства 

Бич В.В. 

Творча 

група 
Роль учителя історії у 

залученні учнів до пошукової 

науково-дослідницької, 

краєзнавчої роботи 

Бич В.В. 

11.  

Учителі 

фізичної 

культури, 

захисту 

Вітчизни 

РМО Удосконалення форм і 

методів навчально-виховної 

роботи з предметів захист 

Вітчизни і фізична культура 

Хільковець С.М. 

Семінар-

практикум 
Використання 

нестандартного обладнання 

на уроках фізичної культури 

та захисту Вітчизни 

Хільковець С.М. 

Школа 

молодого 

вчителя 

Професійне підвищення 

рівня підготовки вчителів 

засобами контролю, шляхом 

формування здібностей, 

необхідних для реалізації 

основних видів учительської 

діяльності 

Хільковець С.М. 

12.  
Учителі 

інформанти

-ки 

РМО Вдосконалення методики 

проведення уроків через 

впровадження 

інтерактивних форм і 

методів роботи з метою 

мотивації діяльності учнів 

Сточанська Г.І. 

Семінар-

практикум 
Використання хмарних 

технологій при вивченні 

інформатики 

Сточанська Г.І. 

Школа 

молодого 

вчителя 

Проблема становлення 

вчителя 

Сточанська Г.І. 

13.  

Учителі 

предметів 

естетичних 

дисциплін 

РМО Формування високо 

патріотичної, національно 

спрямованої особистості 

через викладання предметів 

художньо-естетичного 

циклу 

Лещук О.П. 

Семінар-

практикум 
Інноваційні технології 

вивчення предметів 

художньо-естетичного 

циклу 

Лещук О.П. 
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14.  
Учителі 

трудового 

навчання 

РМО Реалізація новітніх 

педагогічних технологій на 

уроках  трудового  навчання 

Матвійчук І.Г. 

Семінар-

практикум 
Збереження національної 

культури Тернопільщини   

засобами впровадження 

народних ремесел на уроках 

трудового навчання 

Матвійчук І.Г. 

Школа 

молодого 

вчителя 

Вдосконалення професійної 

грамотності молодих 

спеціалістів та ефективне 

використання ними 

навчально-матеріальної 

бази шкільних майстерень 

Матвійчук І.Г. 

15.  
Учителі 

початкових 

класів 

РМО Зростання професійної 

компетенції педагога через 

використання інноваційних 

технологій та ІКТ в 

контексті нових підходів до 

якості початкової освіти за 

допомогою особистісно 

орієнтованого освітнього 

середовища 

Михальчук Г.В. 

Семінар-

практикум 
Зростання професійної 

компетенції педагога через 

використання інноваційних 

технологій та 

впровадження ІКТ в 

навчально-виховний процес 

Михальчук Г.В. 

Школа 

вчителя 

першокласн

ика 

Формування ключових та 

предметних 

компетентностей в процесі 

реалізації Державного 

стандарту початкової 

загальної освіти  в  1 класі 

Михальчук Г.В. 

Школа 

вчителя 

другокласни

ка 

Формування ключових та 

предметних 

компетентностей в процесі 

реалізації Державного 

стандарту початкової 

загальної освіти  в 2 класі 

Михальчук Г.В. 

Школа 

вчителя 

третьокласн

ика 

Реалізація нових навчальних 

програм відповідно до нового 

Державного стандарту  в 3 

класі 

Михальчук Г.В. 

Школа Становлення професійної Михальчук Г.В. 
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молодого 

вчителя 
компетентності через 

систему практичних занять 

та ознайомлення з 

передовим педагогічним 

досвідом 

Авторська 

творча 

майстерня 

Дубіч Т.А. 

Використання інноваційних 

технологій для розвитку 

креативності вчителя 

Михальчук Г.В. 

Творча 

група 
Удосконалення сучасного 

уроку в початковій школі як 

засіб розвитку креативної 

особистості вчителя і учня 

за допомогою використання 

інноваційних технологій 

Михальчук Г.В. 

16.  
Завідуючі 

ЗОШ І ст. 

Епізодичний 

семінар-

практикум 

Компетентністно 

орієнтований підхід у 

контексті підвищення 

якості початкової освіти у 

малокомплектній школі 

Михальчук Г.В. 

17.  
Класні 

керівники 

РМО Формування класним 

керівником освітньо-

виховного простору школяра 

як засіб розвитку його 

ключових компетентностей 

Лещук О.П. 

Епізодичний 

семінар-

практикум 

Сучасні виховні технології в 

системі роботи шкільних 

МО класних керівників та 

новопризначених класних 

керівників 

Лещук О.П. 

18.  
Педагоги-

організатор

и 

РМО Роль педагогів-організаторів 

у формуванні ціннісних 

орієнтацій у процесі роботи 

дитячих організацій, клубів 

та об’єднань у ЗНЗ та ПНЗ 

Лещук О.П. 

Семінар-

практикум 
Інноваційні підходи в 

організації роботи гуртків 

національно-патріотичного 

виховання 

Лещук О.П. 

19.  
Психологи 

ЗНЗ, ДНЗ 

РМО Сприяння  повноцінному  

особистісному  й  

інтелектуальному  розвитку  

дітей  на  кожному  віковому  

етапі.  Забезпечення  

психологічного  супроводу  

навчально-виховного  

Матвійчук І.Г. 
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процесу.  Оптимізація  

діяльності  психологічної  

служби 

Семінар-

практикум 
Основи  першої  

психологічної  допомоги  

дітям, що  пережили  

психотравмуючу  подію 

Матвійчук І.Г. 

Творча 

група 

психологів 

ДНЗ 

Профілактика  агресивної  

та гіперактивної  поведінки  

дітей  дошкільного  віку 

Матвійчук І.Г. 

20.  
Шкільні 

бібліотекарі 

РМО Соціалізація особистості 

учня засобами роботи 

бібліотеки як інформаційно-

культурного центру 

загальноосвітнього 

навчального закладу 

Вовк Г.Б. 

Семінар-

практикум 
Інноваційні технології у 

роботі шкільної бібліотеки 

Вовк Г.Б. 

21.  
Вихователі 

ГПД 

РМО Формування життєвих 

компетентностей учнів в 

умовах ГПД 

Михальчук Г.В. 

Епізодичний 

семінар-

практикум 

Нормативно-правове 

забезпечення діяльності  

ГПД.   Управління 

практичною діяльністю у 

ГПД. 

Михальчук Г.В. 

22.  

Завідувачі, 

вихователі-

методисти 

ДНЗ 

РМО Науково-методична робота 

з педагогічними кадрами в 

контексті нових підходів до 

якості дошкільної освіти на 

засадах особистісно 

орієнтованого освітнього 

середовища 

Фанига Л.Я. 

Семінар-

практикум 
Комунікативно-мовленнєвий 

розвиток дошкільнят 

засобами інтерактивних 

методів навчання 

Фанига Л.Я. 

23.  
Учителі 

ОБЖ, ОЗ 

РМО Стимулювання творчої 

активності учнів на уроках 

основ здоров’я, ОБЖ шляхом 

використання інноваційних 

технологій 

Хільковець С.М. 

Семінар-

практикум 
Навчання дітей способам 

регулювання власної 

Хільковець С.М. 
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поведінки у навколишньому 

середовищі 

24.  
Учителі 

християнсь

кої етики 

РМО  Виховання християнсько-

етичних цінностей та 

моральних норм у школярів 

Сточанська Г.І. 

Епізодичний 

семінар-

практикум 

Зв'язок предмету 

християнської етики з 

іншими предметами та 

його роль у вихованні 

патріота 

Сточанська Г.І. 

25.  

Відповідаль

ні за 

туристсько

-краєзнавчу 

роботу 

РМО Туристсько-краєзнавча 

робота як дієва форма 

вивчення історії рідного 

краю, виховання патріота і 

гуманіста  

Лещук О.П. 

26.  

Педпрацівни

ки, залучені 

до 

проведення 

ЗНО 

Епізодичний 

семінар-

практикум 

Умови проведення ЗНО 2016 Стефанюк О.В. 
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін  

виконання 
Відповідальний  Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Взяти участь у серпневій 

розширеній колегії 

педагогічних працівників 

району. 

28 серпня 

2015 

Жеребецька О.М. 

Методисти РМК 

 

2 Провести засідання районних 

методичних об'єднань 

вчителів-предметників. 

Серпень Методисти РМК Плани 

засідань 

3 Вивчити питання про 

забезпечення учнів району 

підручниками. 

Протягом 

вересня 

2015р. 

Вовк Г.Б. Довідка 

4 Провести нараду заступників 

директорів шкіл з навчально-

виховної роботи. 

До 

01.09.2015 

р. 

 Жеребецька О.М.  

5 Завезти підручники, зробити 

розподіл по школах. 

Листопад  

2015 р. 

Вовк Г.Б.  

6 Опрацювати інструктивно-

нормативні документи, 

методичні рекомендації з 

питань організованого 

початку навчального року 

До 

01.09.2015р

. 

Методисти РМК  

7 Провести тарифікацію 

методистів РМК 

До  

05.09.2015 

р. 

 Жеребецька О.М.  

8 Спланувати роботу районних 

методоб’єднань, творчих груп 

вчителів, новопризначених 

вчителів, районних семінарів-

практикумів. 

До 10.09. 

2014р. 

 Жеребецька О.М. 

 методисти РМК 

Плани 

роботи 

9 Провести організаційне 

засідання ради районного 

методичного кабінету 

Серпень 

2015 

 Жеребецька О.М. Протокол  

10 Підготувати план роботи РМК 

на 2015-2016 роки 

До 

15.09.2015р

. 

 Жеребецька О.М. План  

11 Підготувати наказ про 

розподіл службових 

обов’язків між працівниками 

методкабінету. 

До 

15.09.2015р

. 

 Жеребецька О.М. Наказ 

12 Підготувати проект наказу про 

організацію та структуру 

методичної роботи в районі. 

До 

15.09.2015р

. 

 Жеребецька О.М. Наказ 
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13 Надати допомогу заступникам 

директорів шкіл у плануванні 

внутрішкільної методичної 

роботи. 

До 

20.09.2015р

. 

Методисти РМК  

14 Вивчити питання влаштування 

дітей-сиріт випускників шкіл 

та підготувати інформацію в 

департамент освіти і науки 

обласної 

державної адміністрації 

До 

01.10.2014р

. 

Бич В.В. Інформ. 

на раду 

РМК 

15 Провести урочисті збори, 

присвячені Дню працівників 

освіти 

30.09. 

2015р. 

Методисти РМК  

16 Зробити передплату 

періодичної преси. 

До 

03.10.2015р

. 

Вовк Г.Б.  

17 Скласти поіменні списки 

вчителів згідно з фахом, 

посадою 

До 

10.10.2015р

. 

Методисти РМК  

18 Скласти списки педагогічних 

працівників дошкільних 

установ на 2015-2016 н.р. 

До 

10.10.2015р

. 

Фанига Л.Я.  

19 Уточнити списки дітей з 

багатодітних та 

малозабезпечених сімей 

До 

10.10.2015р

. 

Бич В.В.  

20 Провести об’їзд ДНЗ з метою 

вивчення стану організації 

харчування дітей та заготівлі 

продуктів 

До 

01.11.2015 

Фанига Л.Я.  

21 Забезпечити координацію 

діяльності з виховної роботи з 

ВП НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний 

коледж», НСО «Пласт», 

товариством захисту прав і 

гідності учнів «На терезах 

Феміди», міською 

громадською організацією 

 « Рідне місто», молодіжною 

християнською організацією   

«Українська молодь 

Христові», районним 

осередком Всеукраїнського 

товариства «Просвіта»  

ім. Т.Шевченка. 

Протягом 

року  

Лещук О.П. Заходи 

спільної 

діяльності 

22 Поповнити електронну базу До Сточанська Довідка 
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даних про використання у 

навчально-виховному процесі 

ІКТ педагогічними 

працівниками району.  

20.10.2015р

. 

Г.І. 

23 Організувати консультації для 

вчителів, які працюють з 

учнями за індивідуальним 

планом навчання. 

Протягом 

року 

Методисти РМК  

24 Надавати методичну допомогу 

вчителям Бережанської 

обласної комунальної 

загальноосвітньої школи-

інтернат І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

трудового навчання та 

профільних класів міських 

шкіл, Бережанського 

обласного 

гастроентерологічного 

санаторію. 

Протягом 

року 

Методисти РМК  

25 Створити та удосконалити 

програмне забезпечення, 

поповнити базу 

інформаційних банків даних: 

   

 - кадри; До 

1.01.2016 р. 

 Жеребецька О.М. Інформ. 

 - використання ІКТ у 

навчально-виховному 

процесі; 

До 

1.01.2016 р. 

Сточанська Г.І. Інформ. 

 - післядипломна освіта; До 

1.01.2016р. 

Рутковська Г.Г. Інформ. 

 - профільне навчання: 

освітня карта району; 

- поглиблене вивчення 

навчальних предметів: 

статистичні дані 

До 

1.01.2016 р. 

Рутковська Г.Г. Інформ. 

 - Обдаровані діти (за 

віковими категоріями та 

видами обдарованості) 

До 

1.01.2016 р. 

Олійник Л.М. Інформ. 

 - реєстр НКК Постійно Сточанська Г.І. Інформ. 

 - спортивний зал, 

спортивний майданчик; 

До 

1.01.2016 р. 

Хільковець С.М. Інформ. 

 - навчальна майстерня; До 

1.01.2016 р. 

Матвійчук І.Г. Інформ. 

 - міжнародна співпраця До  Жеребецька О.М. Інформ. 
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ЗНЗ району; 01.01.2016 

р. 

 - мережа груп 

продовженого дня в 

ЗНЗ; 

До 

01.10.2015 

р. 

Михальчук Г.В. Інформ. 

 - мережа вечірніх шкіл, 

класів; 

До 

1.10.2015 р. 

 Жеребецька О.М. Інформ. 

 - публікації 

педпрацівників району 

у фаховій періодиці; 

До 

1.02.2016р. 

Вовк Г. Б. Інформ. 

 - Книга педагогічної 

слави 

Віртуальна галерея 

освітянських здобутків 

(Заслужені вчителі, 

Заслужені працівники 

освіти); 

До 

1.02.2016р. 

Олійник Л.М. Інформ. 

 - Перспективні виховні 

системи у ЗНЗ та ПНЗ 

До 01.01 Лещук О.П. Інформ. 

 - Міжнародна співпраця 

ЗНЗ та ПНЗ району 

До 01.01  Лещук О.П. Інформ. 

 - використання 

інноваційних 

технологій педагогічних 

працівників ДНЗ 

До 

1.03.2016 

Фанига Л.Я. Інформ. 

26 Проаналізувати виконання 

державних та регіональних 

цільових програм: 

– впровадження авторської 

системи виховної роботи 

В.О.Киричука; 

– програм, спрямованих на 

розвиток 

здоров’язберігаючих 

компетенцій; 

– школа сприяння 

здоров’ю; 

– загальнодержавна 

програма «Національний 

план дій  щодо реалізації 

Конвенції ООН про 

права дитини» на період 

до 2016; 

– державна цільова 

Протягом 

року 

 

 

 

Матвійчук І.Г. 

Лещук О.П. 

 

 

Хільковець С.М. 

 

 

Хільковець С.М. 

 

Лещук О.П. 

 

 

 

 

 

 

Довідка 
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програма протидії 

торгівлі людьми на 

період до 2015; 

– державна програма 

забезпечення рівних прав 

жінок і чоловіків на 

період до 2016; 

– регіональна програма 

подолання дитячої 

безпритульності та 

бездоглядності на 2012-

2015 рр; 

– основні орієнтири  

виховання учнів 1-11  

класів ЗНЗ України; 

– заходи щодо посилення 

військово-патріотичного 

виховання учнівської 

молоді на період 2015-

2020 рр.; 

– районна програма 

«Молодь Бережанщини» 

на 2011-2015 рр. 

– районна цільова 

програма з підвищення 

рівня безпеки 

дорожнього руху на 

2013-2015 

– програма розвитку 

футболу в 

Бережанському районі на 

2015-2020 рр. 

– програма розвитку і 

функціонування 

української мови на 

2013-2017 рр.; 

– впровадження 

інклюзивної освіти 

– щоденник.ua; 

– освіта для сталого 

розвитку в дії; 

– Школа майбутнього; 

– вчителі в онлайні; 

– Відкритий світ; 

– Інтелект України; 

– Обласна програма 

Лещук О.П. 

 

 

 

Лещук О.П. 

 

 

 

Лещук О.П. 

 

 

 

 

Лещук О.П. 

 

Хільковець С.М. 

Лещук О.П. 

 

 

 

 

Лещук О.П. 

 

 

 

Хільковець С.М. 

 

 

 

 

Хільковець С.М. 

 

 

Олійник Л.М. 

 

 

 

Криса Н. П. 

Сточанська Г.І. 

 Бич В.В. 

 

 Жеребецька О.М.  

Сточанська Г.І. 

 

Михальчук Г.В. 
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ІІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ТА АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін  

виконання 
Відповідальний  Примітка 

1 Уточнити списки 

педпрацівників, які будуть 

проходити курси підвищення 

кваліфікації в 2016 

навчальному році  

До 15.10.2015 Матвійчук І.Г.  

2 Підготувати план-графік 

курсової підготовки на 2016 

рік 

До 15.10.2015 Матвійчук І.Г.  

3 Забезпечити явку вчителів на 

курси у відповідності до 

замовлення.  

Протягом 

року 

Методисти РМК  

4 Відповідно до плану роботи 

ТОКІППО направляти 

педагогів району та 

методистів на обласні 

методичні заходи  

Протягом 

року 

Жеребецька О.М. 

Методисти РМК 

 

5 На районних семінарах-

практикумах, засіданнях МО 

проводити звіти вчителів, які 

проходили курсову 

підготовку 

Протягом 

року 

Жеребецька О.М. 

Методисти РМК 

 

6 Підготувати наказ про 

створення районної 

атестаційної комісії  

До 20.09.2015 Рутковська Г.Г.  

7 Розробити заходи щодо 

атестації педагогічних 

працівників  

До 20.10.2015 Рутковська Г.Г.  

8 Скласти списки методистів, 

які підлягають черговій 

До 10.10.2015 Жеребецька О.М.  

підтримки осіб, які брали 

участь в 

антитерористичній 

операції, та членів сімей 

загиблих під час 

проведення АТО на 2015-

2019 роки 

 

 

Лещук О.П. 

27 Проводити засідання ради 

методичного кабінету згідно з 

планом 

Протягом 

року 

 Жеребецька О.М.  



 План роботи Бережанського районного 
методичного кабінету на 2015-2016 н.р. 

 

43 

 

атестації та подати до 

атестаційної комісії ІІІ рівня  

9 Вивчення роботи вчителів, 

що претендують на 

присвоєння вищої категорії, 

педагогічних звань  

Листопад-

березень 

Жеребецька О.М. 

Методисти РМК 

 

10 Вивчити роботу методистів 

РМК Лещук О.П., Михальчук 

Г.В., Олійник Л.М., 

Рутковської Г.Г., Фаниги 

Л.Я., Хільковця С.М.,  які 

підлягають черговій атестації 

у 2016 році 

Жовтень 

2015р. – 

березень 

2016 р. 

Жеребецька О.М. 

Члени АК 

Атестаційні 

листи 

11 Надавати індивідуальні 

консультації педагогічним 

працівникам, які 

охоплюються підвищенням 

кваліфікації шляхом 

дистанційного навчання.  

Протягом 

року 

Жеребецька О.М. 

Методисти РМК 

 

12 Взяти участь у проведенні 

творчих звітів вчителів, що 

атестуються  

Лютий 

2015 р. -

березень 2016 

Жеребецька О.М. 

Методисти РМК 

 

13 Провести нараду-семінар 

голів атестаційних комісій з 

питань атестації педкадрів.  

Січень  Рутковська Г.Г.  

14 Підготувати матеріали 

атестації вчителів, які 

претендують на присвоєння 

звання «Вчитель-методист» і 

подати у Тернопільський 

ОКІППО для схвалення 

науково-методичною радою  

Лютий  Методисти РМК  

15 Взяти участь у роботі 

шкільних атестаційних 

комісій; районної 

атестаційної комісії.  

До 10.04.2016 Методисти РМК  

16 Підвести підсумки атестації 

педкадрів. За їх наслідками 

підготувати узагальнюючий 

наказ  

До 18.04.2016 Рутковська Г.Г.  

17 Підготувати матеріали 

атестації для розгляду і 

надіслати в департамент 

освіти і науки  

До 08.05.2016 Рутковська Г.Г.  
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ІV. ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОГО ТА 

МЕТОДИЧНОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

№ 

з/

п 

Тема  
Категорія 

ПП 
Термін 

Відповідаль-

ний  

Місце 

проведення 

Конференції 

1 Участь у Міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Бережанська гімназія: 

сторінки історії» до 210-

іччя гімназії 

Вчителі 

історії 

17.09.201

5 

Бич В.В. Бережанський 

краєзнавчий 

музей 

2 Науково-практична 

конференція, присвячена 

митрополиту Андрею 

Шептицькому «Постать 

на тлі епохи» 

 

12 

Сточанська 

Г.І. 

РМК 

7 «Наша Україна у серці 

єдина» 

 

Завідув,  

Виховат.-

методисти 

ДНЗ, 

вихователі  

03 

 

Фанига Л.Я. 

Педагогічн. 

працівн. 

ДНЗ 

«Сонечко» 

ДНЗ 

«Сонечко» 

м.Бережани 

3 Науково-практична 

конференція до 171 

річниці від дня 

народження І. Пулюя та 

116 річниці від дня 

народження О. Смакули – 

вчених-фізиків, вихідців з 

Тернопільщини 

Вчителі 

фізики 

04 

Сточанська 

Г.І. 

РМК 

4 «Сім’я – перша школа 

морального зростання» 

Завідув., 

виховат.-

методисти 

ДНЗ, 

вихователі  

04 

ФанигаЛ.Я. 

Педагогічн. 

працівник. 

ДНЗ 

«Ромашка» 

ДНЗ 

«Ромашка» 

м.Бережани 

5 «П’ять мов любові » Завідув., 

виховат.-

методисти 

ДНЗ, 

вихователі  

04 

Фанига Л.Я. 

Педагогічн. 

працівн. 

ДНЗ 

«Росинка» 

ДНЗ 

«Росинка» 

М.Бережани 

6 « Теорія і методика 

освіти для сталого 

розвитку» 

Завідув. , 

Виховат.-

методисти 

ДНЗ, 

вихователі  

04 

Фанига Л.Я. 

Педагогічн. 

працівн. 

ДНЗ 

«Золотий 

ДНЗ 

«Золотий 

ключик» 

м.Бережани 
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ключик» 

Семінари 

І семестр 

1 Концепція національно-

патріотичного виховання 

дітей та молоді і роботи 

шкільного МО класних 

керівників 

Класні 

керівники 
27.08. 

2015 

Лещук О.П. Бережанська 

гімназія ім.    

Б. Лепкого 

2 Формування 

комунікативної 

компетентності 

молодших школярів 

Голови 

ШМО 

початкови

х класів 

9.10.2015 

Михальчук 

Г.В. 

Надрічнянсь 

ка ЗОШ І-ІІст 

3 Використання 

інноваційних технологій 

як засіб підвищення 

ефективності уроків 

історії та правознавства 

Вчителі 

історії та 

правознав

ства 

24.10. 

2015 

Бич В.В. Саранчуківсь

ка ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

4 Інноваційні технології у 

роботі шкільної 

бібліотеки 

Шкільні 

бібліотека

рі 

10 

Вовк Г.Б. Бережанська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 1 

5 Творча реалізація 

гуманістичних ідей 

В.Схомлинського у 

системі роботи в 

малокомплектній 

школі.(П.ш.№2 2015 р) 

Завідувачі 

ЗОШ І ст. 

23.10. 

2015 

Михальчук 

Г.В. 

Гутиська 

ЗОШ Іст., 

Рогачинська 

ЗОШ Іст. 

6 Основи  першої  

психологічної  допомоги  

дітям, що  пережили  

психотравмуючу  подію 

(ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР) 

Практичні 

психологи

,соціальні 

педагоги 

28.10. 

2015 

Матвійчук 

І.Г. 

Бережанська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 1 

7 Проектна діяльність на 

уроках фізики 

Вчителі 

фізики 10 

Сточанська 

Г.І. 

Бережанська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 2 

8 Використання хмарних 

технологій при вивченні 

інформатики 

Вчителі 

інформати

ки 

10 

Сточанська 

Г.І. 

Потуторська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

9 Забезпечення наступності 

та перспективності 

змістовних ліній 

дошкільної та початкової 

загальноосвітньої освіти 

Виховател

і 

короткотр

ивалих 

груп, 

новопризн

ачені. 

10 

Фанига Л.Я. ДНЗ 

«Сонечко» 

м.Бережани 

10 Внутрішкільний Директори 11 Бабій Н.М. Куропаницьк
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контроль в сучасних 

умовах як інструмент 

управління якістю 

навчання учнів 

шкіл Жеребецька 

О.М. 

ий НВК «ЗНЗ 

І-ІІІ ст. – 

ДНЗ» 

11 Організаційно-методичне 

забезпечення свідомого і 

системного використання 

самоаналізу в 

професійній діяльності 

вчителя 

Заступни- 

ки ЗНВР 

11 

Жеребецька 

О.М. 

Вербівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

12 Збереження національної 

культури Тернопільщини   

засобами впровадження 

народних ремесел на 

уроках трудового 

навчання 

Вчителі 

трудового 

навчання 
11 

Матвійчук 

І.Г. 

Котівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

13 Організація та методика 

викладання волейболу на 

уроках фізичної культури 

у 8 класі 

Вчителі 

фізичної 

культури 
11 

Хільковець 

С.М. 

Куропатниць

кий НВК 

«ЗНЗ І-ІІІ ст. 

– ДНЗ» 

14 Підвищення 

ефективності навчання 

засобами ІКТ та 

проектних технологій на 

уроках іноземної мови 

Вчителі 

іноземної 

мови 11 

Якимець О.І. Слов’ятинськ

ий  НВК «ЗНЗ 

І-ІІІ ст. – 

ДНЗ» 

15 Теоретико-методологічні 

основи виховання творчої 

особистості в умовах 

ПНЗ   

Методист

и ПНЗ 
11 

Лещук О.П. РМК 

16 Нормативно-правове 

забезпечення діяльності  

ГПД.   Управління 

практичною діяльністю у 

ГПД. 

Виховател

і ГПД 
24.11. 

2015 

Михальчук 

Г.В. 

Бережанська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№2 

17 Виховання національної 

свідомості та 

самосвідомості, відчуття 

патріотизму та 

громадянської 

причетності до 

українського народу 

ЗДВР 

11 

Лещук О.П. Нараївська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

18 Інноваційні технології 

вивчення художньої 

культури 

Вчителі 

предметів 

художньо-

естетично

го циклу 

11 

Лещук О.П. Лапшинська   

ЗОШ І-ІІ ст. 
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19 Підвищення 

ефективності уроку та 

якості знань учнів з 

математики шляхом 

застосування різних 

форм, методів та 

прийомів 

Вчителі 

математик

и 

11 

Рутковська 

Г.Г. 

Бережанська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 1 

20 Розвиток пізнавальної 

активності та 

самостійності на уроках 

біології та хімії 

Вчителі 

хімії та 

біології 
11 

Гладка О.Е. 

Семчишин 

У.С. 

Мечищівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

21 Ефективність у 

прищепленні 

прогресивних 

і перспективних 

цінностей та життєвих 

пріоритетів. 

Завідув., 

Виховат.-

методисти 

ДНЗ, 

вихователі 

старших 

груп 

11 

Фанига Л.Я. ДНЗ 

«Золотий 

ключик» 

м.Бережани 

22 Умови проведення ЗНО 

2016 та результати ЗНО 

2015 з української мови в 

районі  

Педпраців

ники, 

залучені 

до 

проведння 

ЗНО, 

клсні 

керівники 

11 класів, 

куратори 

груп ВП 

НУБіП 

Ураїни 

«БАТК» 

11 

Стефанюк 

О.В. 

Бережанська 

гімназія ім. Б. 

Лепкого 

23 Застосування 

інноваційних технологій 

на уроках словесності 

Вчителі 

українськ

ої мови та 

літератури

, 

зарубіжно

ї 

літератури 

12 

Олійник 

Л.М. 

Потуторська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

24 Інноваційні підходи в 

організації роботи гуртків 

національно-

патріотичного 

спрямування  

Педагоги-

організато

ри 12 

Лещук О.П. Курянівська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

25 Навчання дітей способам Вчителі 12 Хільковець Бережанська 
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регулювання власної 

поведінки у 

навколишньому 

середовищі 

ОЗ С.М. ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 3 

26 Зв'язок предмету 

християнської етики з 

іншими предметами та 

його роль у вихованні 

патріота своєї країни 

Вчителі 

християнс

ької етики 12 

Сточанська 

Г.І. 

Бережанська 

гімназія ім. Б. 

Лепкого 

27 Заходи безпеки під час 

поводження з ручними 

гранатами. Вивчення 

прийомів правил метання 

ручних гранат. 

Виконання першої 

вправи з метання ручних 

гранат. 

Вчителі 

ЗВ 

6.12.2015 

Хільковець 

С.М. 

Саранчуківсь

ка ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

28 Розвиток креативного 

мислення учнів 

початкових класів 

засобами використання 

здоров’язберігаючих 

технологій. 

Вчителі 

початкови

х класів 18.12.201

5 

Михальчук 

Г.В. 

Рогачинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

29 Оптимальне поєднання 

традиційних і 

нетрадиційних форм та 

прийомів викладання 

географії та економіки 

Вчителі 

географії 

та 

економіки 

12 

Кулик В.В. Рекшинсьий 

НВК «ЗНЗ І-

ІІІ ст. – ДНЗ» 

30 Трудове виховання дітей 

дошкільного віку як 

педагогічна проблема 

сучасності 

(педагогічний вернісаж) 

Завідувачі

, 

вихователі

-

методисти 

ДНЗ,засту

пники з 

навчально

-виховної 

роботи,ви

хователі 

НВК 

12 

Фанига  

Л.Я. 

ДНЗ 

«Сонечко» 

м.Бережани 

ІІ семестр 

1 Комунікативно-

мовленнєвий розвиток 

дошкільників засобами 

інтерактивних методів 

навчання (теоретичний 

Завідув. 

Виховат.-

методисти 

ДНЗ,засту

пники з 

01 

Фанига  

Л.Я. 

ДНЗ « 

Золотий 

ключик» 

м.Бережани 
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семінар із презентаціями 

досвіду роботи) 

навч.-

виховної 

роботи, 

вихователі 

НВК 

2 Робота вчителя фізики з 

активізації пізнавальної 

діяльності учнів 

Вчителі 

фізики 02 

Сточанська 

Г.І. 

Божиківський 

НВК «ЗНЗ І-ІІ 

ст. – ДНЗ» 

3 Професійна 

компетентність педагога 

як одна з умов його 

успішної діяльності 

(семінар-тренінг) 

Заступник

и ЗНВР 

02 

Жеребецька 

О.М. 

Бережанська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 2 

4 Технології розвитку 

інтелектуально-

пізнавальних і творчих 

здібностей учнів 

Вчителі 

трудового 

навчання 
02 

Матвійчук 

І.Г. 

Бережанська 

гімназія 

ім..Б.Лепкого 

5 Особливості організації 

роботи вихователя групи 

продовженого дня з 

шестирічними 

першокласниками. 

Виховател

і ГПД 
 

02 

Михальчук 

Г.В. 

Саранчуківсь

ка ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

6 Формування сімейних 

цінностей в контексті 

реалізації Концепції 

національно-

патріотичного виховання 

дітей та молоді у 

навчальних закладах 

Тернопільської області 

ЗДВР 

02 

Лещук О.П. Мечищівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

7 Серія семінарів-тренінгів 

для педпрацівників, 

залучених до проведення 

ЗНО в районі: 

старші інструктори 

інструктори, чергові 

Педпраців

ники, 

залучені 

до 

проведенн

я ЗНО 

02 

Жеребецька 

О.М. 

Стефанюк 

О.В. 

Бережанська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 1 

8 Країнознавчий матеріал 

на уроках іноземної мови 

Вчителі 

іноземної 

мови 
03 

Якимець О.І. Куропатниць

кий НВК 

«ЗНЗ І-ІІІ ст – 

ДНЗ» 

9 Розвиток каліграфічних 

навичок шляхом 

використання 

різноманітних художніх 

технік.( П.Ш.№2 2015) 

Вчителі 

початкови

х класів 03 

Михальчук 

Г.В. 

Божиківський 

НВК «ЗНЗ І-ІІ 

ст – ДНЗ» 

10 Робота над зошитами з Вчителі 03 Сточанська Рогачинська 
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друкованою основою для 

учнів 5 класу 

інформати

ки 

Г.І. ЗОШ І-ІІІ ст. 

11 Основи безпеки 

харчування. Хвороби, до 

яких призводить неякісне 

харчування 

Вчителі 

ОЗ 
03 

Хільковець 

С.М. 

Жуківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

ім. Б. Лепкого 

12 Підвищення 

ефективності навчально – 

виховного процесу при 

викладанні географії на 

основі здійснення 

особистісно 

орієнтованого підходу до 

учнів 

Вчителі 

географії 

та 

економіки 
03 

Кулик В.В. Біщівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

13 Застосування історичного 

матеріалу на уроках 

математики як засобу 

формування патріотично 

свідомого громадянина 

України 

Вчителі 

математи- 

ки 
03 

Рутковська 

Г.Г. 

Рекшинський 

НВК «ЗНЗ І-

ІІІ ст. – ДНЗ» 

14 Люби і знай свій рідний 

край 

Виховат. 

молодш. 

середн. 

груп, 

муз.керів- 

ники, 

хореогра- 

фи, 

інструкт.з 

фіз. 

виховання 

 

03 

Фанига Л.Я. ДНЗ 

«Сонечко» 

м.Бережани 

15 Органічний зв'язок 

виховання з історією 

народу, його мовою, 

народним мистецтвом, 

ремеслами і промислами 

Педагоги-

організато

ри 03 

Лещук О.П. Рогачинська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

16 Використання місцевого 

історичного матеріалу 

для реалізації Концепції 

національно-

патріотичного виховання  

Директори 

шкіл 

04 

Бабій Н.М. 

Жеребецька 

О.М. 

Шибалинська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

17 Система  роботи  

працівників   соціально-

психологічної  служби  

району  з  батьками     з  

профілактики  вживання  

Практичні 

психологи

, соціальні 

педагоги 

04 

Матвійчук 

І.Г. 

Слов’ятинськ

ий НВК «ЗНЗ 

І-ІІІ ст. -ДНЗ» 
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дітьми  та  підлітками  

алкогольних  напоїв  та  

тютюнопаління  учнів 

18 Формування та розвиток 

музичного мислення 

учнів в процесі слухання 

та художнього аналізу 

музичних творів 

Вчителі 

предметів 

художньо-

естетично

го циклу 

04 

Лещук О.П. Вербівська  

ЗОШ І-ІІ ст. 

19 Особливості викладання 

футболу у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах (8-9 

кл.) 

Вчителі 

фізичного 

виховання 04 

Хільковець 

С.М. 

Божиківський  

НВК «ЗНЗ І-ІІ 

ст. – ДНЗ» 

20 Науково-методичний 

супровід проектування 

соціально активного 

громадянина і патріота 

Методист

и  ПНЗ 
04 

 Лещук О.П.  РМК 

21 Розвиток сенсорних 

здібностей у дітей 

раннього віку. 

Виховател

і груп 

раннього 

віку 

04 

Фанига Л.Я. ДНЗ 

«Ромашка» 

м.Бережани 

22 Використання  

здоров’язбережувальних  

ігрових технологій на 

заняттях фізичної 

культури в різновіковій 

групі 

 

Виховател

і  

різновіков

их груп 

04 

Фанига Л.Я. ДНЗ  

«Росинка» 

м.Бережани 

 

23 Розвиток дослідницьких 

навичок учнів під час 

вивчення історичних 

джерел та історичних 

пам’яток архітектури 

Вчителі 

історії та 

правознав

ства 

04 

Бич В.В. Підвисоцька 

ЗОШ І-ІІ ст. 

24 Організація проектного 

навчання на уроках 

української мови та 

літератури, зарубіжної 

літератури 

Вчителі 

укр. мови 

та 

літерат., 

зарубіжн. 

літератури 

04 

Олійник 

Л.М. 

Котівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

25 Застосування методів та 

прийомів активізації 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів на 

уроках захисту Вітчизни 

(ОБЛАСНИЙ семінар) 

Методист

и ЗВ РМК 

Вчителі 

ЗВ 
04 

Хільковець 

С.М. 

Бережнська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 1 

26 Формування основних 

груп компетентностей 

Вчителі 

хімії та 
04 

Гладка О.Е. 

Семчишин 

Надрічнянськ

а ЗОШ І-ІІ ст. 
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учнів на уроках хімії та 

біології та в позакласній 

роботі 

біології У.С. 

27 Бібліотека в 

інформаційному 

середовищі школи 

Шкільні 

бібліотека

рі 

04 

Вовк Г.Б. Лапшинська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

28 Мала батьківщина – 

частина святої землі 

України. 

Виховат.рі

зновіко 

вих груп 

ДНЗ, НВК 

05 

 

 

Фанига Л.Я. ДНЗ 

«Дзвіночок» 

с.Жуків 

Круглі столи 

1 Новітні технології та 

методи обслуговування 

читачів 

Шкільні 

бібліотека

рі 

11 

Вовк Г.Б. РМК 

2 Розширюємо методичну 

палітру вчителя. Яким 

має бути урок 

словесності 

Вчителі 

укр. мови 

та 

літерат., 

зарубіжн. 

літератури 

02 

Олійник 

Л.М. 

РМК 

3 Пошуково-теоретичні 

аспекти 

наступності,перспективн

ості дошкільної та 

початкової  ланок освіти  

на сучасному етапі 

Керівники

, 

вихователі 

ДНЗ, 

вчителі 

початкови

х 

класів,пси

холог 

02 

Фанига Л.Я.  Рекшинський   

НВК «ЗНЗ І-

ІІІст.-ДНЗ» 

4 Позакласна робота з 

математики: досягнення і 

проблеми 

Вчителі 

математи 

ки 

03 

Рутковська 

Г.Г. 

РМК 

5 Екологічна освіта і 

виховання: стан та 

перспективи розвитку в 

Бережанському районі 

Вчителі 

біології, 

хімії, 

екології 

03 

Семчишин 

У.С. 

РМК 

6  Шляхи реалізації 

Концепції національно-

патріотичного виховання 

учнівської молоді 

 Заступни 

ки 

директора 

ЗНВР, 

заступни 

ки ДВР, 

педагоги-

організато

ри 

04 

 Лещук О.П.  РМК 
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Педагогічні читання 

1 Патріотичне виховання в 

контексті розвитку 

духовного потенціалу 

особистості дитини 

дошкільного віку 

Педагогіч

ні 

працівник 

ки 

12 

Фанига Л.Я. 

 

ДНЗ 

«Дзвіночок» 

с.Шибалин 

2 160 років від дня 

народження Софії 

Русової 

Виховат.-

методисти 

вихователі  

02 

 

Фанига Л.Я. ДНЗ «Злотий 

ключик» 

м.Бережани 

3 Літнє 

оздоровлення.Нетрадицій

ні методи оздоровлення в 

дошкільному 

навчальному закладі. 

Фіз.інстру

ктори, 

вихователі 

ДНЗ,НВК 

 

06 

 

Фанига Л.Я. 

 

ДНЗ «Сонечко» 

м.Бережани 

 

 

Авторська творча майстерня 

1 Авторська майстерня 

О.Різник 

Патріотичний 

вишкільний  табір 

«Лисоня» імені Івана 

Гавдиди 

1 рік 

Керівники 

гуртків 

ПНЗ 

Педагоги-

куратори 

Лідери 

учнівсько 

го 

самовряду

вання  

Протя 

гом року 

Лещук О.П. БТШ 

2 Авторська майстерня 

вчителя початкових 

класів Бережанської ЗОШ 

І-ІІІ ст № 1 Дубіч Т.А. 

Вчителі 

початко 

вих 

класів, 

завідувачі 

шкіл І ст. 

Протя 

гом року 

Михальчук 

Г.В. 

Бережанська 

ЗОШ І-ІІІ ст 

№1 
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V. ВИВЧЕННЯ, АНАЛІЗ ТА МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ РАЙОНУ 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін  

Форма 

узагальнення 
Відповідальні  Примітка 

1 Вивчити готовність 

шкіл до початку 

2015-2016 н.р. 

(згідно з 

закріпленими 

школами)  
 

09  
 

інформація   
 

Методисти 

РМК 

 

2 Проаналізувати 

навчальні плани 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

До 

5.09. 

2015р. 

Методисти 

РМК 

  

3 Провести аналіз 

використання 

варіативної складової 

навчальних планів 

(відповідно до фаху)  
 

09  
 

аналітичні 

таблиці в 

розрізі шкіл  
 

Методисти 

РМК  
 

 

4 Проаналізувати хід 

реалізації в школах 

району проекту «Освіта 

для стійкого розвитку в 

дії»  

09  інформація  Бич В.В.  

5 Провести аналіз стану 

комплектування та 

наповнюваності груп у 

ДНЗ  

09  інформація  Фанига Л.Я.  

6 Проаналізувати 

охоплення дітей 5-

річного віку навчально-

виховним процесом. 

До 

20.09. 

2015р. 

Проект наказу Фанига Л.Я.  

7 Зробити аналіз мережі 

дошкільних закладів на 

початок навчального 

року 

До 

20.09. 

2015р. 

Фанига Л.Я. Інформація   

8 Проаналізувати рівень 

запровадження 

профільного та 

поглибленого навчання 

у ЗНЗ  

09  Інформація Рутковська 

Г.Г. 

 

9 Взяти участь у 

моніторингу якості 

освіти відповідно до 

Протя 

гом 

року  

інформація  Стефанюк О.В.  
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плану ОКІППО  

10 Забезпечити експертне 

вивчення освітньо-

кваліфікаційного, 

науково-методичного 

забезпечення 

навчально-виховного 

процесу, якості та 

результативності 

навчально-виховної 

роботи педагогічних 

працівників, умов для 

здійснення освітньої 

діяльності при 

викладанні української 

мови та літератури і 

історії (відповідно до 

перспективного плану) 

11  довідка  Олійник Л.М. 

Бич В.В. 

 

11 Проаналізувати 

результати курсової 

підготовки вчителів у 

2015 році  
 

12  
 

інформація  
 

Матвійчук 

І.Г. 
 

 

12 Проаналізувати 

результати роботи 

вчителів, що 

атестуються у 

2015/2016 н.р.  

12-03  інформаційні 

матеріали  

Методисти 

РМК 

 

13 Забезпечити експертне 

вивчення освітньо-

кваліфікаційного, 

науково-методичного 

забезпечення 

навчально-виховного 

процесу, якості та 

результативності 

навчально-виховної 

роботи педагогічних 

працівників, умов для 

здійснення освітньої 

діяльності при 

викладанні математики 

та фізики(відповідно до 

перспективного плану) 

03 довідка Рутковська 

Г.Г. 

Сточанська Г.І. 

 

14 Про підсумок роботи 

четвертого року за 

Державними 

04-05  довідка   
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стандартами початкової 

освіти.  

15 Вивчити стан 

виконання навчальних 

програм згідно з 

закріпленими за 

методистами школами 

05  довідки  Методисти 

РМК 

 

16 Вивчити стан 

підготовки навчальних 

закладів до проведення 

ДПА у випускних 

класах  

05  інформація Методисти 

РМК 

 

17 Забезпечити експертне 

вивчення освітньо-

кваліфікаційного, 

науково-методичного 

забезпечення 

навчально-виховного 

процесу, якості та 

результативності 

навчально-виховної 

роботи педагогічних 

працівників, умов для 

здійснення освітньої 

діяльності при 

викладанні іноземної 

мови (відповідно до 

перспективного плану) 

05 довідка Якимець О.І.  

18 Узагальнити та внести в 

картотеку ППД досвід 

роботи творчо 

працюючих вчителів (за 

відповідним списком)  

06  Узагальню-

ючі матеріали  

Методисти 

РМК 

 

19 Проводити 

індивідуальні 

консультації з питань 

організації навчально-

виховного процесу, 

самоосвіти 

Єдині 

методи

чні дні 

 Методисти 

РМК 
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VІ. ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, ПОШИРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО 

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

РАЙОНУ 

№ 

з/п 
Вивчення досвіду 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Форма 

узагальнення 

1 Путера Л.Є., вчитель 

математики Бережанської ЗОШ 

І-ІІІ ст № 1 

«Застосування інноваційних 

технологій на уроках 

математики» 

До 

01.09.2016 

Рутковська Г.Г. Опис досвіду 

2 Дворський В.Д., вчитель фізики 

та астрономії Бережанської 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 «Проектна 

діяльність на уроках фізики» 

До 

01.09.2016 

Сточанська Г.І. Опис досвіду 

3 Перунов Р.О., вчитель фізики, 

астрономії та інформатики 

Рогачинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

«Підготовка зошитів з 

друкованою основою для 

роботи вчителя інформатики» 

До 

01.09.2016 

Сточанська Г.І. Опис досвіду 

4 Демчук Н.М., вчитель 

української мови та літератури 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 

«Вивчення засобів емотивності 

на уроках української мови та 

літератури з метою формування 

мовленнєвих компетенцій 

учнів» 

До 

01.09.2016 

Олійник Л.М. Опис досвіду 

5 Кузьмінчук Л.М., бібліотекар 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст № 3 

«Бібліотека – центр інформації і 

духовного збагачення учнів» 

До 

01.09.2016 

Вовк Г.Б. Опис досвіду 

6 Музика Г.М., вчитель хімії та 

біології Потуторської ЗОШ І-ІІІ 

ст «Педагогічне управління 

творчістю учнів на уроках хімії 

і біології» 

До 

01.09.2016 

Гладка О.Е. Опис досвіду 

7 Засєдко Н.І., вчитель історії та 

правознавства Саранчуківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. «Використання 

інноваційних технологій як 

засіб підвищення ефективності 

уроків історії та правознавства» 

До 

01.09.2016 

Бич В.В. Опис досвіду 

8 Брик Н.М., вчитель початкових До Михальчук Г.В. Опис досвіду 
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клсів Бережанської ЗОШ І- ІІІ 

ст .№ 2  «Методи і прийоми  

запам’ятовування словникових 

слів» 

01.09.2016 

9 Гривнак Г.Я., вчитель 

Бережанської ЗОШ І-ІІ Іст. №1 

« Система роботи з формування 

навичок читання та уміння 

працювати з текстом» 

До 

01.09.2016 

Михальчук Г.В. Опис досвіду 

10 Вітковська Н.Р., вчитель 

географії вищої кваліфікаційної 

категорії Лапшинської ЗОШ І-ІІ 

ст. 

«Інтегровані уроки як одна із 

форм інноваційних технологій 

навчання в умовах 

малокомплектної сільської 

школи ». 

До 

01.09.2016 

Кулик В.В. Опис досвіду 

11 Федишин  М.М., психолог  

Рекшинського  НВК «ЗНЗ І-ІІІ 

ст. – ДНЗ»  «Формування  та  

розвиток  комунікативних  

здібностей  учнів  з  метою  їх  

швидкої  адаптації  до  вимог  

сучасного  світу.» 

До 

01.09.2016 

Матвійчук І.Г. Опис досвіду 

12 Шаль Г.С., заступник директора 

з виховної роботи Бережанської 

ЗОШ І-ІІІ ст..№ 1  

«Превентивне  виховання  та  

профілактична  робота  з  

подолання  злочинності  серед  

неповнолітніх» 

До 

01.09.2016 

Лещук О.П. Опис досвіду 

13 Петріва І.Т., педагог-

організатор Вербівської ЗОШ І-

ІІІ ст.   

«Формування високо 

патріотичної  національно 

спрямованої особистості  через  

художньо- естетичне  

виховання» 

До 

01.09.2016 

Лещук О.П. Опис досвіду 

14 Кулакова О.І., керівника гуртка 

Бережанського будинку 

творчості школяра, переможець 

Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних 

працівників ПНЗ «Джерело 

До 

01.09.2016 

Лещук О.П. Опис досвіду 
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творчості» у номінації 

«Керівник гуртка»  

15 Грицишин І.І., вчитель 

трудового навчання 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 

«Ефективність використання 

навчально-матеріальної бази 

шкільної майстерні на уроках 

трудового навчання» 

До 

01.09.2016 

Матвійчук І.Г. Опис досвіду 
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VІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЧИТЕЛІВ - 

ПРЕДМЕТНИКІВ ШКІЛ РАЙОНУ 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 Методичні рекомендації щодо 

проведення атестації 

педагогічних працівників у ЗНЗ 

09 Рутковська Г.Г. 

 

2 Методичні рекомендації щодо 

планування міжшкільних МО 

вчителів математики 

09 Рутковська Г.Г. 

 

3 Методичні рекомендації про 

зміни до ведення записів у 

класних журналах 1-4 класів 

09 Михальчук Г.В. 

 

4 Методичні рекомендації «Про 

організацію освітньої роботи  в 

дошкільних навчальних 

закладах у 2015-2016 н.р.» 

09 Фанига Л.Я. 

 

5 Методичні рекомендації щодо 

гранично допустимого 

навчального навантаження на 

дитину  у ДНЗ  різних типів та 

форм власності 

09 Фанига Л.Я. 

 

6 Консультаційна робота  

практичного психолога з 

надання першої психологічної 

допомоги  дітям, що пережили  

психотравмуючу  подію 

(методичні рекомендації) 

10 Матвійчук І.Г. 

 

7 Формування єдиних вимог щодо  

ведення документації 

(методичні рекомендації) 

10 Матвійчук І.Г. 

 

8 Методичні рекомендації щодо 

застосування нових програм для 

1-3, 4 класів 

10 Михальчук Г.В. 

 

9 Методичні рекомендації до 

примірного індивідуального 

плану стажування молодого 

вчителя 

10 Сточанська Г.І. 

 

10 Методичні рекомендації щодо 

викладання іноземної мови у 4 

та 7 класах 

10 Якимець О.І. 

 

11 Зразки тестів диференційованих 

завдань контрольних та 

лабораторних робіт з фізики 

(методичні рекомендації) 

11 Сточанська Г.І. 
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12 Методичні рекомендації  з 

питань національно-

патріотичного виховання в ДНЗ 

11 Фанига Л.Я. 

 

13 Організація дослідницької 

роботи на екологічній стежині 

(методичні рекомендації) 

11 Семчишин У.С. 

 

14 Розвиток творчих здібностей 

учнів шляхом удосконалення 

методики розв’язування задач 

(методичні рекомендації) 

11 Гладка У.С. 

 

15 Організація роботи практичних  

психологів з батьками 

(методичні рекомендації) 

12 Матвійчук І.Г. 

 

16 Блог-технології на уроках 

української мови та літератури 

(методичні рекомендації) 

12 Олійник Л.М. 

 

17 Буклет «Учитель року 2016» 12 Бич В.В.  

18  Учнівське самоврядування в 

школі 

(з досвіду роботи Бережанської 

гімназії)  

Методичний посібник 

(електронний) 

До 01.12 Лещук О.П. 

 

19 Організація військово-

патріотичного виховання у 

загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних 

закладах.  

Методичний посібник 

(електронний) 

01 Лещук О.П. 

 

20 Дидактичні вимоги до 

складання плану-конспекту 

уроків (методичні рекомендації) 

03 Сточанська Г.І. 

 

21 Шкільні  музеї  Бережанщини 

Методичний посібник 

(електронний) 

03 Лещук О.П. 

 

22 Окремі аспекти підготовки 

вчителя і учнів до ЗНО та ДПА з 

української мови (методичні 

рекомендації) 

04 Олійник Л.М. 

 

23 Рекомендації для вчителів 

математики з питань проведення 

ДПА 

04 Рутковська Г.Г. 

 

24 Методичні рекомендації про  

проведення ДПА в 4 класі 
04 Михальчук Г.В. 
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25 Особливі аспекти проведення 

ЗНО та ДПА з історії України 

для учнів 11 класу (методичні 

рекомендації) 

04 Бич В.В. 

 

26 Методичний посібник на 

допомогу керівникам ЗНЗ 

району та педагогічним 

працівникам «Документація 

фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно-масової роботи в 

школі» 

Гурткова робота з військово-

патріотичного виховання 

«Юний стрілок». 

04 
Хільковець 

С.М. 

 

27 Методичні рекомендації щодо 

організації літніх мовних 

таборів 

04 Якимець О.І. 

 

28 Видатні математики і 

Бережанщина (добірка 

матеріалів за результатами 

роботи творчої групи вчителів 

математики) 

05 Рутковська Г.Г. 

 

29 Інноваційні моделі систем 

виховної діяльності школи.  

Методичний посібник 

(електронний) 

05 Лещук О.П. 

 

30 Дитячі  і  молодіжні  організації  

Бережанщини 

Методичний посібник 

(електронний) 

06 Лещук О.П. 
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VІІІ. МАСОВІ ЗАХОДИ 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін  

Форма 

узагальне-

ння 

Відповідальний  

Відмітка 

про 

виконання  

1 Організувати та провести 

в районі Всеукраїнський 

тиждень дошкілля. 

20-

27.09.2

015р. 

довідка Фанига Л.Я.  

2 Конкурс-рейд «Увага! 

Діти – на дорозі». 
09 

Проект 

наказу 

Хільковець 

С.М. 

 

3 Підготувати проект наказу 

«Про проведення І, ІІ 

етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 

2015-2016 н. р.» 

До 

01.10. 

2015р. 

наказ  Жеребецька 

О.М. 

 

4 Провести Перший урок та 

Тиждень святкування  

24-ої річниці незалежності 

України.  

09 проект 

наказу  

 Жеребецька 

О.М. 

Лещук О.П. 

 

5 Провести районну 

Спартакіаду серед 

допризовної молоді з 

метою перевірки стану 

готовності юнаків до 

служби в Збройних Силах 

України 

13.10. 

2014р. 

Проект 

наказу про 

підсумки 
Хільковець 

С.М. 

 

6 Підготувати проект наказу 

про проведення районного 

етапу конкурсу «Учитель 

року 2016» 

До 

15.10. 

2015 

Проект 

наказу 

Жеребецька 

О.М. 

 

7 Провести в районі ІІ етап 

VІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської і студентської 

молоді ім. Т. Шевченка 

10 
Проект 

наказу 
Олійник Л.М. 

 

8 Провести в районі ХV 

Міжнародний конкурс з 

української мови ім. П. 

Яцика 

11 
Проект 

наказу 
Олійник Л.М. 

 

9 Провести районний етап 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року 2016», 

забезпечити участь 

переможців в обласному 

11 Проект 

наказу 

 

 

Жеребецька 

О.М. 
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етапі конкурсу у 

номінаціях: 

- історія 

- англійська мова 

- математика 

- захист Вітчизни 

 

 

Бич В.В. 

Якимець О.І. 

Рутковська Г.Г. 

Хільковець 

С.М. 

10 Підготувати і провести ІІ 

етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 

До 

27.12. 

2015 

Проект 

наказу 

Жеребецька 

О.М. 

Методисти 

РМК 

 

11 Провести у навчальних 

закладах району 

всеукраїнський тиждень 

права 

12 Довідка  Бич В.В.  

12 Провести спортивні 

змагання згідно з 

календарем плану 

фізкультурно-оздоровчої 

та спортивно-масової 

роботи на 2015-2016 н.р. 

Протяг

ом 

року 

Проект 

наказу про 

підсумки 

Хільковець 

С.М. 

 

13 Провести XХ районну 

Спартакіаду учнівської 

молоді Бережанщини 

Протяг

ом 

року 

Проект 

наказу про 

підсумки 

Хільковець 

С.М. 

 

14 Провести районне 

військово-спортивне свято 

«Нумо - хлопці», 

присвячене  річниці Дня 

Збройних Сил України 

06.12. 

2015р. 
довідка 

Хільковець 

С.М. 

 

15 Забезпечити участь 

школярів району у 

туристсько-краєзнавчій 

експедиції «Твій рідний 

край» 

12 Проект 

наказу 

Кулик В.В.  

16 Провести конкурс на 

кращу навчально-

матеріальну базу із 

«Захисту Вітчизни» 

03-04 

Проект 

наказу про 

підсумки 

Хільковець 

С.М. 

 

17 Провести 3-х денні 

навчально-польові збори з 

випускниками 11-х класів 

05 Наказ 
Хільковець 

С.М. 

 

18 Районний фестиваль 

ДЮП. 

Районний огляд ЮІР. 

Районні змагання юних 

05 
Проект 

наказу 

Хільковець 

С.М. 
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рятувальників 

19 Взяти участь у підготовці 

та проведенні 

Всеукраїнських 

фізкультурно-оздоровчих 

акцій: 

    

- «Олімпійське лелеченя» 02 Проект 

наказу 

Хільковець 

С.М. 

 

- фестивалю школярів 

«Нащадки козацької 

слави» 

11 Проект 

наказу 

Лещук О.П.  

Хільковець 

С.М. 

 

- дитячо-юнацької 

військово-спортивної гри 

Українського козацтва 

«Сокіл» («Джура») 

05-06 Проект 

наказу 

Хільковець 

С.М. 

Методисти 

РМК 

 

- музично-хореографічний 

фестивалю “Галицький 

калейдоскоп “ на тему: 

«Колисав мою колиску 

вітер рідного 

Поділля…»Б.Лепкий 

06 Інформа 

ція 

Фанига Л.Я.  

20 Забезпечити участь у 

міжнародних та 

інтерактивних конкурсах 

природничо-

математичного 

спрямування : 

- «Колосок» 

 

- «Кенгуру» 

 

- «Левеня» 

 

- «Соняшник» 

 

- «Геліантус – 

природознавство 

для дорослих» 

- «Бобер» 

 

 

За 

положе

нням 

 

Інформа 

ція  

 

 

 

 

 

 

Михальчук Г.В. 

 

Рутковська Г.Г. 

 

Сточанська Г.І. 

 

Олійник Л.М. 

 

Кулик В.В. 

 

 

Сточанська Г.І. 

 

21 Організувати та провести 

перший етап 

Всеукраїнських конкурсів 

педагогічної майстерності: 

- педагогічних 

За 

графі 

ком 

МОН 

 

 

 

 

Проект 
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працівників ПНЗ 

«Джерело 

творчості»; 

- «Парк педагогічної 

майстерності» 

- «Класний керівник 

року» 

наказу Лещук О.П. 

 

 

Лещук О.П. 

 

Лещук О.П. 

22 Підготувати і провести 

районні, забезпечити 

участь школярів  в 

обласних етапах конкурсів 

мистецького спрямування: 

-флешмоб «Дух, що тіло 

рве до бою» 

 -фестиваль-конкурс 

патріотичної прози і 

поезії, творів 

образотворчого мистецтва 

та фотографій «Свята 

Покрова»; 

-конкурс читців творів 

Б.Лепкого 

-акція «Засвіти свічку» 

-фестиваль фольклорних 

колективів «Від Романа 

до Йордана»; 

-волонтерська акція 

«Миколай про тебе не 

забуде» 

-конкурс волонтерських 

вертепів «Возвеселімся всі 

разом нині»; 

- Тризна за героями 

Крут,Євромайдану і АТО; 

-фестиваль-конкурс 

дитячих драматичних 

колективів «Діти 

Мельпомени»; 

-конкурс читців, солістів-

вокалістів, малюнка, 

фотографії «Іду з 

дитинства до Тараса»; 

-фестиваль-конкурс 

«Хореографічна мозаїка»; 

-фестиваль   духовної 

Згідно з 

графі 

ком 

МОНУ 

 

 

22-

23.09  

 

 

10-11 

 

 

 

11 

 

28.11 

 

12 

 

 

18-

19.12 

 

 

 

 

 

 

29.01 

 

 

02 

 

 

03 

 

 

03 

 

 

04 

Проекти 

наказів, 

листи, 

інформації 

 

 

 

 

Лещук О.П. 
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пісні     «Молитва за 

Україну»; 

-реквієм «Дзвони 

Чорнобиля»; 

-флешмоб «Квіти 

пам’яті»; 

-районне Свято Героїв 

«Герої не вмирають»; 

-Останній дзвінок 

-дитячий фестиваль 

«Розпочни канікули з 

Бережанського замку» 

 

 

 

26.04 

 

08.05 

 

27.05 

 

30.05 

 

01.06 
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ІХ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ЗНО 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Виконавці 

Форма 

узагальнення 

1. Здійснити систему заходів для 

організації та проведення в 

районі зовнішнього 

незалежного оцінювання 

випускників ЗНЗ. 

Протягом 

навчального 

року  

Стефанюк О.В. Проекти 

розпоряджен

ня РДА,  

наказу 

відділу освіти 

2. Провести наради для 

керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів І-ІІІ 

ступенів по питанню  пробного 

та основного тестування 

зовнішнього незалежного 

оцінювання якості освіти 

За графіком Жеребецька 

О.М., 

Стефанюк О.В. 

Протоколи 

3. Підготовка матеріалів для 

утворення ППТ та ПТ 

Вересень-

жовтень, 

2015. 

Січень-

квітень, 

2016 

РМК, відділ 

освіти, 

керівники ЗНЗ 

Пропозиції  

до наказу 

ІФРЦОЯО 

 

4. Проведення семінарів для 

залучених в роботі пункту 

пробного тестування та пункту 

тестування зовнішнього 

незалежного оцінювання якості 

освіти 

За графіком Стефанюк О.В. Протоколи 

5. Робота з електронною базою 

даних залучених працівників в  

пунктах тестування 

зовнішнього незалежного 

оцінювання якості освіти 

Протягом 

навчального 

року 

Стефанюк О.В. Введення 

даних в 

електронну 

програму 

6. Ознайомлення через районні 

засоби масової інформації 

випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів, їх батьків 

та громадськості району з 

умовами реєстрації, 

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання якості 

освіти 

постійно Стефанюк О.В. статті 

7. Сприяння в реєстрації 

випускників ЗНЗ 2016 для 

участі в пробному та 

основному тестуванні 

зовнішнього незалежного 

Згідно з 

термінами 

Стефанюк О.В.  
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оцінювання якості освіти 

8. Забезпечення участі в онлайн- 

конференціях з питань 

зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Згідно з 

термінами 

Стефанюк О.В.  

9. Он-лайн нарада ТОКІППО 

методистів з моніторингу та 

заступників директорів  з 

навчально-виховної роботи 

ЗНЗ щодо організації 

моніторингових досліджень 

якості освіти 

09 Методисти 

ТОКІППО 

Онищук Л.З. 

Олійник О.Й. 

 

10. Он-лайн нарада ТОКІППО 

методистів з моніторингу та 

заступників директорів  з 

навчально-виховної роботи 

ЗНЗ щодо організації 

моніторингових досліджень 

якості освіти 

09 Стефанюк 

 О.В., 

заступників 

директорів  з 

навчально-

виховної 

роботи 

 

11. Моніторинг впровадження 

Програми діяльності 

методичної служби 

області на 2014-2018 рр. 

Згідно 

графіка  

Стефанюк О.В., 

методисти РМК 

Звітні 

матеріали 

12. Підбір та підготовка 

працівників, що 

залучатимуться для роботи у 

ППТ, ПТ: 

-підбір педагогічних 

працівників, створення 

електронних баз 

«Інструктори», «Чергові», 

«Відповідальні за ПТ».  

--організація навчання 

залучених у ЗНО 

Жовтень, 

2015- 

Травень,  

2016 

 

Стефанюк О.В., 

керівники ЗНЗ 

Пропозиції  

до наказу 

ІФРЦОЯО 

 

 

 

 

 

 

 

Тренінги 

13. Участь у нарадах для 

відповідальних за ЗНО у 

системі ЗНЗ, ПТНЗ, та ВНЗ І-ІІ 

р.а.: 

-установча нарада; 

-організаційно-

інструктивні наради. 

 

Згідно з 

графіком 

Стефанюк О.В. 

 

 

 

 

Методичні 

матеріали 

14. Участь у проведенні семінарів-

навчань з питань ЗНО (зміст, 

формат тестових завдань та 

процедура проведення) для 

Згідно з 

графіком 

Стефанюк О.В. 
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різних категорій педагогічних 

працівників у системі середньої 

освіти. 

15. Організація та проведення PR- 

кампанії щодо питань ЗНО для 

педагогічних працівників, 

учнів ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а., 

випускників минулих років, 

громадськості  

Згідно з 

графіком 

Стефанюк О.В. 

 

 

16. Моніторинг підручників 

«Алгебра», 7 клас  і  

«Геометрія», 7 клас, вибраних 

для використання в 2015-2016 

н.р. у ЗНЗ Бережанського 

району згідно з Переліком. 

04 Рутковська Г.Г., 

Стефанюк  О.В. 

Анкетування 

17. Проведення пробних сесій: 

-інформаційна робота; 

-база даних учасників 

пробних сесій; 

Згідно  з 

графіком 

УЦОЯО 

 

Стефанюк 

 О.В. 

 

Аналітичні 

матеріали 
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X. ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ 

БАЗИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін  Виконавець  Примітка  

1 Забезпечити підготовку 

кошторисів проведення 

масових заходів з учнями та 

педагогічними працівниками  

За потреби 

протягом 

року 

 Жеребецька О.М. 

Методисти РМК 

 

2 Забезпечити працівників 

методкабінету необхідними 

канцелярськими товарами 

Протягом 

року 

 Жеребецька О.М.  

3 Закупити зошити, ксероксний 

папір для проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних 

предметів 

10  Жеребецька О.М.  

4 Придбати переносний 

мультимедійний комплекс для 

проведення масових заходів з 

учнями та педагогами району 

Протягом 

2015-2016 

н.р. 

 Жеребецька О.М.  

5 Привести матеріально-технічну 

базу РМК до вимог, необхідних 

для реалізації програми 

діяльності методичної служби. 

Протягом 

року 

 Жеребецька О.М.  

6 Провести ремонт кабінету № 4     07-08  Жеребецька О.М.  

 


