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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ У 2016 РОЦІ 

 

1.1. Мета, пріоритетні напрями і завдання науково-методичного центру у 2016 році 

 

Науково-методичний центр управління освіти Хмельницької міської ради здійснює свою 

діяльність у відповідності до ст. 12, 14, 19 Закону України «Про освіту», ст. 41, 42 Закону 

України «Про загальну середню освіту», ст. 25, 26 Закону України «Про дошкільну освіту», 

Положення про науково-методичний центр, затвердженого наказом управління освіти 

Хмельницької міської ради від 03.09.2010 року № 467-д, Державних та регіональних програм і 

проектів, у контексті реалізації Національної стратегії розвитку освіти на 2012-2021 роки. 

Спрямувати науково-дослідну та експериментальну роботу науково-методичного центру 

та навчальних закладів міста на реалізацію методичної проблеми: 

 

 «Методологічна переорієнтація процесу навчання та виховання на 
розвиток особистості учня, формування його основних компетентностей 
шляхом підвищення ефективності праці кожного вчителя, задоволення 
потреб педагогів в особистісному та професійному зростанні, розвитку 
професійних творчих можливостей педагогічних працівників» 

 

 

Серед пріоритетних напрямків освітньої, науково-методичної діяльності є наступні: 

 

 здійснення  науково-методичного та інформаційно-аналітичного обслуговування 

навчальних закладів міста для створення єдиного освітнього простору, забезпечення рівного 

доступу до якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; 

 

 трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична та 

психолого-педагогічна підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та 

експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів міста; 

 

 вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну  практику  досвіду  

використання інноваційних технологій і сучасних освітніх систем, методів та форм організації 

навчально-виховного процесу; 

 

 створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи 

педагогічних працівників, удосконалення форм і методів  підвищення їх професійного рівня;  

 

  оновлення 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, науково-популярної,  художньої та іншої літератури і 

періодичних педагогічних видань; 

 

 забезпечення науково-методичного супроводу впровадження у навчально-виховний 

процес освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту загальної 

початкової освіти, Державного стандарту базової і повної освіти, нових програм, підручників, 

посібників, викладання нових навчальних предметів та курсів, інноваційних форм надання 

освітніх послуг; 
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 забезпечення  науково-обґрунтованого моніторингу навчально-виховного процесу, 

використання його результатів у науково-методичній роботі з керівними та педагогічними 

кадрами; 

 

 формування системи методичних форм і засобів, які сприятимуть побудові нової 

моделі виховної роботи, спрямованої на формування патріотизму, громадянських та 

державницьких позицій у дітей та учнівської молоді; 

 

 взаємодія  з науковим  товариством Хмельницького територіального відділенням  

Малої  академії  наук  України,  участь у проведенні олімпіад із базових  дисциплін,  конкурсів-

захистів  науково-дослідницьких  робіт,  турнірів  тощо; удосконалення системи роботи з 

обдарованими та здібними дітьми;  

 

 організація інформаційно-комунікаційного обслуговування, використання   

інформаційно-комунікаційних  технологій у навчально-виховному процесі та діяльності  

навчальних  закладів; 

 

 інформаційно-методичне забезпечення організації проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації; 

 

 участь в роботі експертних комісій з атестації навчальних закладів міста; 

 

 сприяння розвитку шкільних бібліотек, поповненню портфоліо науково-

методичного центру; 

 

 забезпечення методичного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, 

різних форм інклюзивної освіти, роботи Хмельницької міської психолого-медико-педагогічної 

консультації; 

 

 забезпечення оптимального розвитку різних форм методичної роботи з 

педагогічними, керівними кадрами та їх резервом, сприяння самоосвітній роботі, в т.ч. через 

виконання докурсових завдань, післякурсового самонавчання. 
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РОЗДІЛ ІІ 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

2.1. Циклограма методичної роботи НМЦ 

 

        Тижні  

          місяця 

 

   Дні 

 

 

I тиждень 

 

II тиждень III тиждень IV тиждень 

Понеділок Нарада при завідуючій НМЦ 

Колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи 

Вівторок 

Інструктивно-

методичні наради з 

директорами шкіл 

Засідання 

міських МО 

вчителів-

предметників 

Інструктивно-

методичні наради 

з директорами 

шкіл 

Засідання 

творчих, 

динамічних 

груп 

Середа 

Семінари-практикуми, інструктивно-методичні наради для заступників 

директорів з навчально-виховної роботи.  

Вебінари для керівників навчальних закладів 

Четвер 

Інструктивно-

методичні наради 

заступників 

директорів з виховної 

роботи 

Інструктивно-

методичні 

наради для 

завідуючих 

ДНЗ 

Семінари-

практикуми для 

заступників з 

виховної роботи 

Інструктивно-

методичні 

наради для 

методистів ДНЗ 

 

П’ятниця День консультування; надання методичної допомоги на місцях 

 
2.2. Планування роботи науково-методичного центру 

 

Зміст  

роботи 

Термін 

виконання  

Відповідальний 

за проведення 

2.1.1. Скласти плани роботи НМЦ: 

- річний; Грудень Думанська Г.В. 

- місячний; Кожного 

місяця до 

25 числа 

Думанська Г.В. 

- тижневий. Щотижня Методисти НМЦ 

2.1.2. Спланувати колективні та групові форми методичної роботи: 

 - міських методичних об’єднань;  Вересень Методисти НМЦ 

 - семінарів: постійно діючих, проблемних, випереджуючих, 

практикумів;  

Вересень Методисти НМЦ 

- шкіл педагогічної майстерності, оперативного резерву, 

молодих керівників дошкільного закладу, педагогів-

організаторів, професійної адаптації молодих учителів, 

вдосконалення педагогічної майстерності; 

Вересень Методисти НМЦ 

 - творчих та динамічних груп, клубів;  Вересень Методисти НМЦ 

 - майстер-класів, тренінгів Вересень Методисти НМЦ 

2.1.3. Скласти графіки: 
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- курсів підвищення кваліфікації педагогічних і керівних 

працівників міста при ХОІППО на 2017 рік; 

Грудень Думанська Г.В. 

- масових методичних заходів; Грудень Думанська Г.В. 

- колективних, групових та індивідуальних форм методичної 

роботи 

Грудень Методисти НМЦ 

 

 

2.3. Діяльність щодо поліпшення якості роботи і професійної майстерності  

працівників науково-методичного центру 

 

1.  
Опрацювати алгоритм роботи над науково-

методичною проблемою 

Січень 
Думанська Г.В. 

2.  
Направити працівників НМЦ на курси підвищення 

кваліфікації у ХОІППО 

За окремим 

планом 

Думанська Г.В. 

3.  
Підготувати документацію для проведення атестації 

працівників НМЦ у 2016 році  

Березень 
Годлевська Т.П. 

4.  
Провести атестацію працівників  НМЦ: 

- Думанська Г.В. 

- Петричко І.П. 

- Новосядла С.В. 

- Дейнега О.О. 

Квітень 
Думанська Г.В. 

5.  
Підготувати аналітичні матеріали за підсумками 

роботи НМЦ у 2016 році 

Грудень 
Методисти НМЦ 

6.  
Провести співбесіди з методистами за підсумками 

виконання планів 

Щомісяця 
Думанська Г.В. 
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2.4. Структурно-функціональна модель методичної роботи  

науково-методичного центру 
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2.5. Науково-методичні проблеми методистів у 2016 році 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові методиста 

Функційні  

обов’язки 

Науково-методична  

проблема 

1. Думанська Г.В. Завідуюча НМЦ Підвищення професійного рівня 

керівних та педагогічних кадрів 

 

 

2. 

 

 

Басовський М.Г. 

 

Методист 

 з інформатики, 

технологій 

Організаційно-педагогічні основи 

підготовки учителя-практика для 

здобуття соціально-визначеного 

високого рівня професійної 

компетентності та результативності 

освітньої діяльності 

 

3. 

 

Войтович Г.І. 

Методист 

 практичних психологів 

та соціальних педагогів 

Надання системної допомоги дітям, 

що зазнали психологічної та 

психічної травми 

 

 

4. 

 

 

Годлевська Т.П. 

Методист 

 з обслуговуючої праці, 

організації атестації 

педагогічних працівників 

Від інноваційного змісту і 

технологій освіти через 

педагогічну майстерність вчителя – 

до формування особистості учня до 

життя в сучасних умовах 

Державного стандарту початкової, 

базової та повної загальної 

середньої освіти 

 

5. 

 

Дейнега О.О. 

Методист 

 з історії, географії, 

правознавства, економіки 

Створення умов особистісного та 

професійного розвитку вчителів 

суспільних дисциплін в умовах 

реалізації нового Державного 

стандарту повної загальної 

середньої освіти 

 

6. 

 

Євчук О.М. 

Методист  

з обслуговування 

комп’ютерної техніки,  

організація діяльності 

сайту управління освіти 

Упровадження комп’ютерно-

орієнтованих технологій і 

використання ПК у навчально-

виховний процес та управлінську 

діяльність 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Князюк І.В. 

 

 

 

 

Методист з української 

мови та літератури, 

зарубіжної літератури, 

польської мови, 

 з музичного мистецтва, 

художньої 

культури, етики, 

організації курсової 

підготовки, 

профорієнтаційної 

роботи,  

організації діяльності 

сайту управління освіти 

Методичний супровід формування 

та розвитку компетентності 

вчителів шляхом самоосвіти 

(художньо-естетичний цикл 

дисциплін).  

Створення умов для неперервного 

особистісного та професійного 

розвитку вчителів в контексті 

реалізації освітньої галузі 

 «Мова і література» 

8. Кулакова Л.О. Методист 

 з іноземних мов 

Використання інтерактивних та 

тестових технологій на уроках 

англійської мови 
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9. Лєпіхова Н.В. Методист  

з виховної роботи 

Забезпечення компетентнісного 

підходу у виховному процесі 

 

 

 

10. 

 

 

 

Марчук Т.М. 

 

 

Методист 

 з дошкільної освіти 

Забезпечення методичного 

супроводу здійснення науково-

методичної роботи в ДНЗ з питань: 

- розвиток педагогічної 

майстерності, творчої ініціативи 

педагогічних працівників; 

- проведення науково 

обґрунтованого моніторингу 

освітньої діяльності 

 

11. 

 

Новосядла С. В. 

Методист  

по роботі з обдарованими 

дітьми 

Модернізація науково-методичного 

забезпечення організації роботи з 

обдарованими дітьми   

 

12. 

 

Парфенюк А.В. 

Методист з біології, хімії, 

основ здоров’я, 

природознавства 

Упровадження інноваційних 

технологій в систему формування 

екологічних знань на уроках 

природничого циклу 

 

13. 

 

Пасічник Н.П. 

Методист  

з кадрових питань 

Удосконалення  системи науково-

методичної роботи в місті з 

кадрових питань 

 

 

14. 

 

 

Петричко І.П. 

Методист  

з початкової освіти, 

логопедів 

Науково-педагогічне забезпечення 

й підвищення професійного рівня 

педагогічних працівників 

початкових класів ЗНЗ міста 

 у відповідності до сучасної освіти  

в Україні 

 

 

15. 

 

 

Плаксій Г.Б. 

Методист 

 з фізики, астрономії 

Забезпечення науково-методичного 

супроводу викладання фізики у 8-х 

класах для реалізації вимог нових 

Державних стандартів та програм 

 

 

16. 

 

 

Погоржельський Е.Т. 

 

 

Методист  

із 

 «Захисту Вітчизни», 

фізичної культури 

Відповідність змісту, способів 

навчання віковим особливостям 

психофізичного розвитку учня на 

засадах ідей особистісно-

орієнтованого навчання в рамках 

реалізації основних положень 

Державних стандартів та нових 

програм 

 

17. 

 

Щур О.П. 

Методист  

з математики, 

методичний супровід 

міської фізико-

математичної школи 

Розвиток творчого потенціалу 

педкадрів у системі  

методичної роботи  

 

 

18. 

 

Петрук Н.О. 

 

Методист шкільних 

бібліотекарів  

Забезпечення інноваційної 

діяльності шкільних бібліотек 

щодо розвитку в учнів інтересу до 

читання 
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2.6. План засідань науково-методичного ради  

Тематика  

засідань 

Термін 

виконання  

Відповідальний 

за проведення 

І засідання 

1. Про погодження навчальних програм гурткової 

роботи у загальноосвітніх навчальних закладах. 

 

Січень 

 

Думанська Г.В. 

 

ІІ засідання 

1. Про розгляд матеріалів педагогічних працівників, 

керівників навчальних закладів, представлених на 

обласну постійно діючу педагогічну виставку «Освіта 

Хмельниччини на шляхах реформування – 2016». 

2. Про підсумки участі педагогів ЗНЗ у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016». 

 

Лютий 

 

Думанська Г.В. 

 

 

 

Думанська Г.В. 

 

ІІІ засідання 

1. Про стан підготовки навчальних закладів міста до 

державної підсумкової атестації.   

2. Про підсумки роботи творчих груп учителів-

предметників міста у 2015-2016 навчальному році. 

3. Про підсумки огляду-конкурсу художньої 

самодіяльності загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів у 2015-2016 н.р. 

 

 

 

 

 

Квітень 

 

Думанська Г.В. 

 

Методисти НМЦ 

 

 

Лєпіхова Н.В. 

ІV засідання 
1. Про підсумки роботи  міських предметних 

методичних об’єднань у 2015-2016 навчальному році та 

організацію науково-методичної роботи у 2016-2017 

навчальному році. 

2. Про структуру науково-методичної роботи з 

учителями міста у 2016-2017 навчальному році. 

3. Про роботу науково-методичного центру щодо 

науково-методичного забезпечення реалізації Програми 

розвитку освіти міста Хмельницького на 2012-2016 роки. 

 

 

 

 

 

Серпень 

 

Методисти НМЦ 

 

 

Методисти НМЦ 

 

Думанська Г.В. 

 

 

Методисти НМЦ 

V засідання 

1. Схвалення власних методичних розробок  

педагогічних працівників навчальних закладів міста, 

поданих на присвоєння педагогічного звання 

«вихователь-методист», «вчитель-методист» у 2017 році. 

2. Про функціонування сайту управління освіти. 

3. Схвалення локальних програм для здійснення гурткової 

роботи та надання додаткових освітніх послуг в дошкільних 

навчальних закладах 

 

 

 

 

Вересень  

 

Методисти НМЦ 

 

Думанська Г.В. 

 

Євчук О.М., 

Князюк І.В. 

Марчук Т.М. 

Євчук О.М. 

VІ засідання 
1. Про підсумки роботи НМЦ за 2016 рік та завдання на 

2017 рік. 

2. Затвердження плану роботи НМЦ на 2017 рік. 

3. Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

предметних олімпіад та І етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України. 

4. Про роботу Хмельницької ПМПК щодо організації 

діяльності та забезпечення методичного супроводу дітей 

з особливими освітніми потребами 

5. Про організацію методичної роботи в ДНЗ. 

 

 

 

 

Грудень 

 

Думанська Г.В. 

Думанська Г.В. 

Методисти НМЦ 

 

 

 

 

Рубаха О. А. 

 

 

Марчук Т.М. 
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2.7. План проведення інструктивно-методичних нарад з методистами 

 

№ 

з/п 

Зміст  

заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за проведення 

1.  Про підсумки участі школярів міста у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН України 

Січень Новосядла С.В. 

2.  Про результати участі школярів міста у ІІ етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіад та завдання щодо 

підготовки до ІII етапу Всеукраїнських предметних 

олімпіад 

Січень Новосядла С.В. 

3.  Про стан готовності до участі в ІІ етапі конкурсу-

захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН 

України 

Січень Новосядла С.В. 

4.  Про оновлення сайту управління освіти Протягом 

року 

Євчук О.М., 

Князюк І.В. 

5.  Про підсумки участі педагогічних працівників у 

міському етапі постійно діючої виставки «Освіта 

Хмельниччини  на шляху реформування» у 2016 році 

Лютий Методисти НМЦ 

6.  Про підсумки участі в ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2016» 

Лютий Методисти НМЦ 

7.  Про підсумки участі школярів міста у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН України 

Лютий Новосядла С.В. 

8.  Про результати участі школярів міста у ІІІ етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіад та завдання щодо 

підготовки до ІV етапу Всеукраїнських предметних 

олімпіад 

Березень Новосядла С.В. 

9.  Про організацію роботи волонтерських загонів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Квітень Лєпіхова Н.В. 

10.  Про забезпечення методичного супроводу 

закінчення навчального року та державної підсумкової 

атестації 

Квітень Методисти НМЦ 

11.  Про роботу міського штабу та загонів ЮІР у ЗНЗ Травень Лепіхова Н.В. 

12.  Про організацію діяльності Хмельницької 

психолого-медико-педагогічної консультації 

Червень Рубаха О.А. 

13.  Про підсумки державної підсумкової атестації з 

української мови, історії, математики та профільних 

предметів у 11-х класах. 

Травень Методисти НМЦ 

14.  Про підсумки державної підсумкової атестації з 

навчальних предметів  у 9-х класах 

Червень Методисти НМЦ 

15.  Про підсумки діагностування педагогічних 

працівників та визначення структури методичної 

роботи на новий навчальний рік 

Червень Методисти НМЦ 

16.  Про підсумки атестації педагогічних кадрів у 2016 

році 

Червень Методисти НМЦ 

17.  Про підготовку методичних рекомендацій щодо 

особливостей викладання предметів у 2016-2017 

навчальному році 

Серпень Методисти НМЦ 

18.  Про програмне забезпечення варіативної частини  

робочих навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Серпень Методисти НМЦ 

19.  Про впровадження інформаційно-комунікаційних Серпень Методисти НМЦ 
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технологій в роботу методичних служб та навчальних 

закладів міста 

20.  Про підсумки проходження педагогічними 

працівниками курсової підготовки в ХОІППО та 

планування курсової підготовки на 2016 рік 

Червень, 

грудень 

Князюк І.В., 

Марчук Т.М. 

21.  Про формування міжшкільних факультативів для 

обдарованих учнів 

Вересень Методисти НМЦ 

22.  Про роботу науково-методичного центру із 

інформаційно-методичного забезпечення щодо 

інформаційно-видавничої діяльності. 

Про підготовку до друку матеріалів, підготовлених 

міськими творчими групами педагогічних працівників 

 

Вересень 

 

Методисти НМЦ 

23.  Про стан забезпечення  учнів початкової школи 

підручниками відповідно до нового Державного 

стандарту загальної початкової освіти 

Вересень Петрук Н.О. 

Петричко І.П. 

24.  Про виконання заходів Всеукраїнського тижня 

правової освіти 

Жовтень Дейнега О.О. 

Марчук Т.М. 

25.  Про підготовку та проведення І і ІІ етапів 

Всеукраїнських предметних олімпіад 

Жовтень Новосядла С.В. 

26.  Про надання методичної допомоги вчителям, що 

беруть участь у конкурсі «Учитель року – 2017» 

Жовтень Методисти НМЦ 

27.  Про підготовку та проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН України 

Листопад Новосядла С.В. 

28.  Про підсумки дослідно-експериментальної роботи Грудень Новосядла С.В. 

29.  Про виконання плану роботи НМЦ за 2016 рік Грудень Методисти НМЦ 

30.  Про планування роботи НМЦ на 2017 рік Грудень Методисти НМЦ 

 

2.8. План проведення інструктивно-методичних нарад  

із заступниками директорів з навчально-виховної роботи 

 

№ 

з/п 

Зміст  

заходу  

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за проведення 

1.  Про результати участі команд ЗНЗ у ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових 

дисциплін.  

Про результати проведення міської вистави 

педагогічних інновацій.  

Про результати проведення І етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт  МАН України у 

2015/2016 н.р.  

Січень Думанська Г.В., 

Новосядла С.В., 

методисти НМЦ 

2.  Про моніторинг навчальних досягнень учнів ЗНЗ  з 

предметів природничо-математичного циклу.  

Про підготовку до проведення ЗНО і ДПА в 2016 

році 

Лютий Думанська Г.В., 

Парфенюк А.В., 

методисти НМЦ 

3.  Про підсумки участі педагогічних працівників 

навчальних закладів міста в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016». 

Про організаційно-методичне забезпечення 

діяльності методичної служби навчальних закладів 

міста  

Березень Думанська Г.В., 

Войтович Г.І. 

4.  Моніторинг якості проведення атестації 

педагогічних працівників у навчальних закладах міста. 

Квітень Думанська Г.В., 

Годлевська Т.П., 
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Про порядок закінчення 2015/2016 навчального року методисти НМЦ 

5.  Про результати роботи з вивчення, узагальнення та 

поширення педагогічного досвіду  вчителів у 

навчальних закладах.  

Про результати проходження курсової 

перепідготовки педагогічних працівників навчальних 

закладів  

Травень Думанська Г.В., 

Князюк І.В. 

6.  Моніторинг результатів навчальних досягнень у 

ДПА учнів 4, 9 та 11 класів. 

Про виконання навчальних планів та програм.  

Про підсумки методичної роботи у навчальних 

закладах міста 

Червень Думанська Г.В., 

методисти НМЦ 

7.  Нормативно-правове забезпечення організованого 

початку  нового 2016/2017 навчального року. 

Пріоритетні напрями методичної роботи у 2016/2017 

н.р. та завдання на навчальний рік.  

Про забезпечення методичного супроводу реалізації 

Державного стандарту початкової, базової та повної 

загальної середньої освіти (8-і класи). 

Про стан забезпечення учнів закладів освіти  

підручниками та навчальними посібниками. 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо 

вивчення базових дисциплін у 2016/2017 навчальному 

році 

Серпень Думанська Г.В., 

методисти НМЦ 

8.  Про організацію проведення атестації педагогічних 

працівників у 2016-2017 н.р.  

Організація роботи щодо узагальнення ефективного 

педагогічного досвіду педагогів навчальних закладів 

міста. 

Про організацію роботи з обдарованими та здібними 

дітьми. 

Організація моніторингових досліджень у 2016-2017 

н.р. 

Вересень Думанська Г.В., 

Годлевська Т.П., 

Новосядла С.В., 

методисти НМЦ 

9.  Про проведення I (шкільного) етапу   

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 н.р. 

Про оновлення бази даних інноваційної діяльності 

освітніх закладів  

Жовтень Думанська Г.В.,  

Новосядла С.В., 

методисти НМЦ 

10.  Про проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2016/2017 н.р. 

Про організацію проведення міського етапу 

конкурсу «Учитель року – 2017». 

Ознайомлення з новинками педагогічної, методичної 

та психологічної  літератури 

Листопад Думанська Г.В.,  

Новосядла С.В., 

Петрук Н.О. 

методисти НМЦ 

11.  Про виконання плану курсової перепідготовки 

педагогічних працівників за 2016 рік.  

Про підготовку до міської виставки педагогічних 

інновацій.  

Про роботу з дітьми з особливими освітніми 

потребами 

Грудень Думанська Г.В.,  

Князюк І.В., 

Рубаха О.А., 

методисти НМЦ 
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2.9. План проведення інструктивно-методичних нарад 

 із завідуючими (методистами) дошкільних закладів 

 

№ 

з/п 

Зміст  

заходу  

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за проведення 

1.  Про стан та перспективи розвитку дошкільної освіти 

на 2016 рік 

Січень Марчук Т.М. 

2.  Про підсумки проведення 1( міського) туру обласного 

конкурсу на кращу методичну розробку «Реформування 

освіти Хмельниччини-2016» 

Лютий Марчук Т.М. 

3.  Про дієвість внутрішнього моніторингу освітнього 

процесу в ДНЗ (за результатами державної атестації 

ДНЗ) 

Березень Марчук Т.М. 

4.  Про стан здійснення моніторингових досліджень в 

ДНЗ: визначення рівня готовності дітей до школи, 

фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ 

Квітень Марчук Т.М. 

5.  Про результативність освітнього процесу за освітніми 

лініями Державного стандарту дошкільної освіти 

Травень Марчук Т.М. 

6.  Про пріоритетні напрями роботи дошкільних 

навчальних закладів  на 2016-2017 н. р. 

Червень Марчук Т.М. 

7.  Про план роботи НМЦ на 2016-2017 н. р. Серпень Марчук Т.М 

8.  Про методологічні засади здійснення атестації 

педагогічних працівників в навчальних закладах. Про 

проведення тижня педагогічної майстерності для 

вихователів-методистів 

Вересень Марчук Т.М. 

9.  Про здійснення підготовки педагогічних працівників 

до проходження підвищення кваліфікації при ХОІППО. 

Жовтень Марчук Т.М. 

10.  Про стан здійснення методичної роботи в ДНЗ (за 

результатами  державної атестації)  

Листопад Марчук Т.М. 

11.  Про проведення міської Ярмарки  педагогічних ідей.  

Презентація   творчих   доробків   педагогів міста 

Грудень Марчук Т.М. 

 

 

2.10. План проведення інструктивно-методичних нарад з керівниками міських методичних 

об’єднань 

 

№ 

з/п 

Зміст 

заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за проведення 

 

1.  

Методика аналізу контрольних робіт. Обговорення 

рекомендацій щодо поліпшення якості знань учнів. 

Організація роботи вчителя із учнями, які встигають на 

початковому рівні. 

Проведення тижня педагогічної майстерності 

Січень  

 

Методисти НМЦ 

2. Опрацювання інструктивно-методичних 

рекомендацій, наказів, листів МОНу та управлінь освіти 

щодо організованого закінчення навчального року, 

підготовки і проведення державної підсумкової атестації 

учнів випускних класів  та  незалежного  зовнішнього   

тестування  в  2016–17 н.р. 

Організація підготовки випускників школи  до 

зовнішнього  незалежного  тестування. 

Організація підготовки і проведення державної 

підсумкової атестації учнів. 

 

 

 

 

Лютий 

 

 

 

 

Методисти НМЦ 
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3.  Методика проведення  узагальнюючого повторення  

на  уроках узагальнення  знань  учнів. Організація  

повторення  і  систематизації  знань.  

Навчально-методичне забезпечення викладання 

навчальних предметів та його ефективне використання у  

навчально-виховному  процесі. 

 

 

Березень 

 

 

Методисти НМЦ 

4. Підсумки проведення та результатів І-ІV етапів 

Всеукраїнської  учнівської олімпіади з навчальних 

предметів, І-ІІІ етапів МАН України, конкурсів, турнірів 

та інтернет-олімпіад.  

Проведення  контрольних робіт за ІІ семестр,   

підсумків   моніторингу 

 

 

Квітень 

 

 

Методисти НМЦ 

5.  Проведення  літньої  навчальної практики та 

оздоровлення учнів.  

Підготовка і проведення творчого звіту роботи  

міського методичного об’єднання  за  2016-2017 н.р.  

Аналіз   роботи   творчих   та  динамічних   груп   

Обговорення пропозицій щодо планування   роботи 

методичного об’єднання, семінарів-практикумів, 

динамічних і творчих  груп  на  наступний  рік. 

Анкетування та діагностування вчителів щодо 

подальшого планування методичної   роботи   та   

підвищення   методичної   майстерності   вчителів 

 

 

 

 

 

Травень 

 

 

 

 

 

Методисти НМЦ 

6.  Аналіз роботи міських методичних об’єднань 

вчителів-предметників і підсумки навчально-виховної 

роботи за минулий 2015–2016 н.р. та  напрями  роботи  

на  новий  2016–2017 н. р. 

Особливості викладання навчальних предметів у 8-

ому класі за новими програмами та підручниками згідно 

з новими  Державними  стандартами  базової  і  повної  

загальної  середньої  освіти. 

Інформація  про  забезпечення  підручниками  в  

навчальних  закладах  міста. 

Аналіз діючих навчальних програм та обговорення 

календарно-тематичного   планування   на   2016–2017 

н.р. 

Обговорення та затвердження плану роботи міських 

методичних об’єднань вчителів математики на  

поточний  2015–2016 н. р. 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень 

 

 

 

 

 

 

 

Методисти НМЦ 

7.  Організація поглибленого вивчення навчальних 

предметів та реалізація допрофільного й профільного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах міста в 

2016–2017 н.р. 

Аналіз результатів державної підсумкової атестації та 

зовнішнього незалежного оцінювання  за  2015–2016 н.р. 

Ознайомлення  зі  структурою   методичної  роботи на  

2016–2017 н. р.   

Організація   роботи  з  молодими  вчителями  та   

допомога  їм 

 

 

 

 

Вересень 

 

 

 

 

Методисти НМЦ 

8.  Система роботи з обдарованими дітьми. 

Організація  та  проведення  в  навчальних  закладах  

міста  І (шкільного) етапу  Всеукраїнської  учнівської  

олімпіади  з  навчальних предметів.  

 

 

 

Жовтень 

 

 

 

Методисти НМЦ 
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Організація та проведення конкурсів, турнірів та    

інтернет-олімпіад.  

Заходи  щодо  організації роботи фізико-математичної 

школи та режим занять 

9.  Впровадження особистісно орієнтованих педагогічних 

технологій та інновацій в навчально-виховний процес.  

Аналіз викладання курсів за вибором, факультативів, 

індивідуальних та групових  занять.  

Організація  та  проведення  І етапу  МАН  України. 

Ознайомлення з Правилами проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Хмельницького 

територіального  відділення  МАН  України  в  2016–

2017 н.р. 

 

 

 

Листопад 

Методисти НМЦ 

 

 

Методисти НМЦ 

 

Новосядла С.В. 

 

Новосядла С.В. 

10.  Презентація   творчих   доробків   учителів міста. 

Організація курсової перепідготовки вчителів міста в 

2017 н.р. та корекція перспективного плану курсової 

перепідготовки вчителів 

 

Грудень 

 

Методисти НМЦ 

 

 

2.11. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм 

 

№ 

з/п 

Види  

роботи 

Термін 

виконання 

 

Відповідальний 
Форми 

узагальнення 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Національна Стратегія розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 

року. Схвалено Указом Президента 

України від 25.06.2013 р. № 344/2013: 

- моніторинг готовності дітей 

старшого дошкільного віку до 

навчання у школі; 

- моніторинг фізкультурно-

оздоровчої роботи в ДНЗ; 

- семінар-практикум для 

вихователів-методистів ДНЗ щодо 

питань організації та проведення 

моніторингових досліджень в ДНЗ; 

- конкурс на кращу модель школи 

ХХІ ст.; 

- семінари-тренінги з використання 

інформаційних ресурсів і 

технологій мовленнєвої 

компетенції учителів іноземних 

мов; 

- забезпечити виконання заходів 

НМЦ з реалізації основних 

напрямів та завдань Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні 

на період до 2021 року щодо освіти 

дітей з особливими потребами 

 

 

 

 

До 01.06. 2016 р. 

 

 

До 01.06. 2016 р. 

 

 

Березень, 2016 р. 

 

 

До 15.11.2016 р. 

 

До 30.11.2016 р. 

 

До 30.12.2016 р. 

 

 

До 30.12.2016 р. 

 

 

 

 

Марчук Т.М. 

 

 

Марчук Т.М. 

 

 

Марчук Т.М. 

 

 

Думанська Г.В. 

 

Думанська Г.В. 

 

Кулакова Л.О., 

Петричко І.П., 

Басовський М.Г. 

Рубаха О.А. 

 

 

 

 

Довідка, 

наказ 

 

Довідка, 

наказ 

 
Інформаційні 

матеріали 

 

Довідка, 

наказ 

Довідка, 

наказ 

Інформа-

ційні 

матеріали 

План 

роботи, 

довідка 
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2. 

Стратегія національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді, затверджена Указом 

Президента України від 13 жовтня 

2015 р. № 580/2015: 

- забезпечити виконання заходів 

 

 

 

 

 

До 30.12.2016 р. 

 

 

 

 

 

 

Думанська Г.В., 

Лєпіхова Н.В. 

 

 

 

 

 

Матеріали 

 

 

 

 

 

 

3. 

Концепція національно-

патріотичного виховання дітей і 

молоді, затверджена наказом МОН 

України від 16 червня 2015 року 

№641: 

- забезпечити виконання 

заходів; 

- провести семінари-

практикуми щодо реалізації 

основних положень Коцепції 

 

 

 

 

 

До 30.12.2015 р. 

 

За графіком 

 

 

 

 

 

 

 

Лєпіхова Н.В. 

 

Лєпіхова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомен-

дації 

Матеріали 

 

 

 

 

 

 

4. 

Загальнодержавна програма 

«Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права 

дитини на період до 2016 року»: 

- провести майстер-класи з вивчення 

курсів за вибором «Живи за 

правилами», «Права людини», 

«Основи демократі»; 

- продовжити роботу щодо 

ознайомлення учнів із Конвенцією 

ООН про права дитини, етапи її 

формування, основні її статті та їх 

реалізацію 

 

 

 

 

До 30.12.2015 р. 

 

 

 

Лютий-грудень 

2015 р. 

 

 

 

 

Дейнега О.О. 

 

 

 

Дейнега О.О. 

 

 

 

 

 

Рекомен-

дації 

 

 

Звіт  

про 

реалізацію 

програми 

 

 

 

 

 

5. 

Загальнодержавна  цільова 

соціальна програма протидії ВІЛ- 

інфекції / СНІДу на 2014-2018 рр.»: 

- продовжити роботу щодо реалізації 

програми; 

- взяти участь в інтерактивній 

виставці «Маршрут Безпеки»; 

- взяти участь в обласному етапі 

Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу «Молодь обирає 

здоров’я» 

 

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

Парфенюк А.В. 

 

 

 

Інформація 

про 

виконання 

 

 

 

 

 

6. 

Обласна програма розвитку освіти 

Хмельницької області на 2016-2020 

роки.  

- продовжити виконання проектів 

«Профільне навчання», «Обдарована 

дитина», «Дитина з особливими 

потребами», «Психологічний 

супровід освітнього процесу»; 

- забезпечити участь у заходах 

розділу «Виховання. Позашкільна 

освіта» 

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

 

Методисти НМЦ 

 

 

 

 

Лєпіхова Н.В. 

 

 

 

План 

роботи 

 

 

 

Матеріали 

 Програма розвитку освіти міста    
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7. 

Хмельницького на 2012-2016 роки. 

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Хмельницької міської ради від 

29.02.2012 року №7: 

- розвивати сучасне навчально-

методичне забезпечення закладів 

освіти; 

- надавати методичну допомогу 

щодо проведення експери-

ментально-дослідницької діяльно-

сті гімназії №2, ТБЛ, ліцею №17, 

НВК №2, НВК №10;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- проводити моніторинги ефекти-

вності педагогічної діяльності 

учителів; 

- продовжити роботу щодо реалізації 

усіх напрямків програми 

 

 

 

 

До 30.12.2016 р. 

 

 

До 30.12.2016 р. 

 

 

 

 

До 30.12.2016 р. 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

Методисти НМЦ 

 

 

Методисти НМЦ 

 

 

 

 

Методисти НМЦ 

 

 

 

 

Матеріали 

 

 

План 

заходів 

 

 

 

Накази, 

довідки 

8.  Програма зайнятості населення 

міста Хмельницького на 2015-2017 

роки 

Протягом року Князюк І.В. Матеріали 
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РОЗДІЛ ІІІ 

 

РОБОТА ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ   

 

3.1. Координація діяльності з ХОІППО щодо організації курсової підготовки 

педагогічних  та керівних  кадрів. Докурсова робота 

 

№ 

з/п 

Зміст  

заходу  

Термін 

виконання 

Відповідальний  

за проведення 

1. Довести до керівників навчальних закладів план-

графік проходження курсової підготовки у 2016 році 

їхніми працівниками 

Січень Князюк І.В., 

Марчук Т. М 

2. Створити базу даних проходження курсової 

підготовки керівниками навчальних закладів та 

педагогічними працівниками (з урахуванням предметів, 

які викладають) 

Березень Князюк І.В., 

Марчук Т. М 

3. Забезпечити проходження курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників (згідно плану-

графіка) 

Протягом 

року 

Князюк І.В., 

Марчук Т. М. 

4. Підготувати замовлення на підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на 2017 рік 

Травень, 

червень 

Князюк І.В., 

Марчук Т. М. 

5. Проводити індивідуальні консультації для педагогів, 

які проходять курсову підготовку за індивідуальним 

графіком навчання, очною та заочною формами 

навчання 

Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

6. Вивчити результативність роботи вчителів, які 

пройшли курсову підготовку 

Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

7. Розробити перспективний план-графік проходження 

курсової підготовки на 2017 рік 

Вересень Князюк І.В., 

Марчук Т.М. 

 

3.2. План-графік курсів підвищення кваліфікації працівників освіти 

(відповідальні за проведення: Князюк І.В., Марчук Т.М.) 

 

№ 

з/п 

Терміни 

проведення 
Категорія слухачів Кількість слухачів 

І півріччя 2016 року 

1.  
25.01-12.02 

Вчителі біології та хімії - 

2.  Вчителі математики та фізики - 

3.  

25.01-05.02 

Директори І-ІІІ ст. 3 

4.  Вчителі української мови та літератури - 

5.  Вчителі початкових класів 1 

6.  Вчителі початкових класів 1 

7.  Вихователі ДНЗ - 

8.  Музичні керівники ДНЗ 8 

9.  Вчителі іноземної мови (англійська та німецька) - 

10.  Педагоги-організатори 2 

11.  

08.02-19.02 

Заступники директорів з виховної роботи та заступники з 

початкової освіти 
2 

12.  Вчителі зарубіжної літератури  9 

13.  Вихователі групи продовженого дня 6 

14.  Вчителі початкових класів - 

15.  Вихователі ДНЗ - 

16.  Вихователі ДНЗ - 

17.  Вчителі історії 4 

18.  Практичні психологи ЗНЗ 7 
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19.  Вчителі хімії 4 

20.  Керівники гуртків - 

21.  15.02-04.03 Вчителі математики та інформатики - 

22.  

22.02-11.03. 

Вчителі української мови і літератури та зарубіжної літератури 3 

23.  Завідувачі та вихователі  ДНЗ 5 

24.  Вчителі історії та правознавства  - 

25.  

22.02-04.03 

Заступники директорів з навчально-виховної роботи  5 

26.  Вчителі початкових класів - 

27.  Вчителі географії - 

28.  Вчителі фізичної культури - 

29.  Вихователі шкіл-інтернатів 1 

30.  
09.03-18.03 

Вчителі трудового навчання 4 

31.  Вчителі фізики 4 

32.  

14.03-18.03 

Вчителі художньої культури 3 

33.  Вчителі зарубіжна літератури - 

34.  Вчителі основ здоров’я (5-9 кл.) 2 

35.  Вчителі інформатики - 

36.  

21.03-25.03 

Вчителі індивідуального навчання 30 

37.  Вчителі природознавства - 

38.  Вчителі основ здоров’я (1-4 кл.)  15 

39.  

04.04-15.04 

Новопризначені керівники 3 

40.  Вчителі початкових класів - 

41.  Завідувачі ДНЗ - 

42.  Іноземна мова (англійська та французька) 1 

43.  

04.04-15.04 

Соціальні педагоги 7 

44.  Вчителі математики - 

45.  Вчителі біології - 

46.  Вчителі образотворчого мистецтва 6 

47.  Шкільні бібліотекарі 3 

48.  

18.04-29.04 

Директори І-ІІІ ст. - 

49.  Вчителі української мови та літератури - 

50.  Вчителі початкових класів - 

51.  Вихователі ДНЗ - 

52.  Вихователі ДНЗ - 

53.  Вчителі іноземної мови (англійська та німецька) 4 

54.  Практичні психологи ДНЗ 11 

55.  Вчителі трудового навчання 6 

56.  Вчителі математики - 

57.  Вчителі індивідуального навчання та інклюзивного навчання  - 

58.  

16.05-03.06 

Вчителі зарубіжної літератури та російської мови - 

59.  
Вчителі фізичної культури зі спецкурсом “Методика викладання 

футболу” 

- 

60.  Вихователі ДНЗ м. Хмельницького 29 

61.  Вчителі математики та фізики  - 

62.  Вчителі географії та економіки 5 

63.  

16.05-27.05 

Завідувачі та методисти М(Р)МК 5 

64.  Вчителі початкових класів - 

65.  Вчителі початкових класів - 

66.  Вчителі української мови та літератури - 

67.  Вихователі-методисти ДНЗ 6 

68.  
Вчителі предмета “Захист Вітчизни”  

(зі спеціалізацією) 

5 

69.  
30.05-03.06 

Вчителі індивідуального навчання - 

70.  Вчителі початкових класів, які читають інформатику - 

71.  06.06-24.06 Вчителі історії та правознавства  15 

72.  

06.06-17.06 

Вчителі української мови та літератури 25 

73.  Вчителі фізичної культури 18 

74.  Вчителі біології  6 

75.  Керівники гуртків  11 

76.  Вчителі музичного мистецтва 9 

77.  06.06-10.06 Вчителі математики 5 

78.  13.06-24.06 Директори І-ІІ ст. - 
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79.  Вчителі географії  - 

80.  20.06-24.06 Вчителі основ здоров’я  (1-4 кл.) - 

81.  

20.06-02.07 

Вчителі початкових класів  32 

82.  Вчителі інформатики - 

83.  Логопеди ДНЗ та логопеди ЗНЗ 27 

84.  Вчителі математики  23 

85.  

29.06-15.07 

Вчителі англійської мови (Канадські) 15 

86.  Вчителі англійської мови (Канадські) 15 

87.  Вчителі англійської мови (Канадські) 15 

88.  04.07-15.07 Вчителі початкових класів  30 

89.  04.07-08.07 
Вчителі початкових класів, які читають інформатику 

 

13 

 

 

ІІ півріччя 2016 року 

1.  

12.09-30.09 

Вчителі історії та географії - 

2.  Вчителі фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» - 

3.  Вчителі біології та хімії - 

4.  Вчителі фізики та астрономії (зі спеціалізацією астрономія)  2 

5.  

12.09-23.09 

Заступники директорів з навчально-виховної роботи  3 

6.  Вчителі початкових класів - 

7.  Вчителі початкових класів - 

8.  Вчителі української мови та літератури 1 

9.  Керівники гуртків ДНЗ 25 

10.  Педагоги-організатори 6 

11.  19.09-07.10 Вихователі ДНЗ м. Хмельницький 28 

12.  

26.09-30.09 

Вчителі основ здоров’я  (5-9 кл.) 2 

13.  Вчителі музичного мистецтва - 

14.  Вчителі початкових класів, які читають інформатику - 

15.  26.09-07.10 Заступники директорів з виховної роботи 3 

16.  

03.10-07.10 

Вчителі української мови та літератури 2 

17.  Вчителі художньої культури 3 

18.  
Вчителі, які читають предмети духовно-морального 

спрямування 

4 

19.  Вчителі зарубіжної літератури  - 

20.  Вчителі індивідуального навчання - 

21.  Вчителі початкових класів, які читають інформатику - 

22.  Вчителі екології 1 

23.  Вчителі трудового навчання - 

24.  17.10-04.11 Вчителі зарубіжної літератури та російської мови 7 

25.  

17.10-28.10 

Заступники директорів з навчально-виховної роботи 5 

26.  Вчителі початкових класів - 

27.  Вихователі групи продовженого дня 6 

28.  Вихователі ДНЗ - 

29.  Вихователі ДНЗ - 

30.  Вчителі англійської мови  - 

31.  Вчителі-дефектологи 6 

32.  

17.10-28.10 

Вчителі математики - 

33.  Вчителі фізики  1 

34.  Шкільні бібліотекарі (зі спеціалізацією) 4 

35.  24.10-28.10 Керівники гуртків 20 

36.  
31.10-18.11 

Вихователі ДНЗ м.Хмельницький 28 

37.  Вчителі історії та правознавства - 

38.  

31.10-11.11 

Директори І-І І ст.  - 

39.  Вчителі початкових класів - 

40.  Музичні керівники ДНЗ 6 

41.  Вчителі фізичної культури (зі спеціалізацією) 1 

42.  Вчителі хімії (зі спеціалізацією) 3+1 

43.  Вчителі трудового навчання 7 

44.  Керівники гуртків  - 

45.  07.11-18.11 Вчителі іноземної мови (англійська та німецька) 5 нім. 
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46.  

14.11-18.11 

Вчителі фізики 1 

47.  Вчителі біології 1 

48.  Вчителі географії 1 

49.  
Вчителі, які читають предмети духовно-морального 

спрямування 

1 

50.  Вихователі групи продовженого дня 17 

51.  

21.11-09.12 

Вихователі ДНЗ м.Хмельницький 27 

52.  
Вчителі трудового навчання та технологій (зі спеціалізацією 

технології та креслення) 

- 

53.  

21.11-02.12 

Директори І-ІІІ ст. 3 

54.  Завідувачі ДНЗ - 

55.  Вчителі початкових класів - 

56.  Вчителі початкових класів (зі спеціалізацією) 2 сп. 

57.  Практичні психологи ЗНЗ - 

58.  Вчителі зарубіжної літератури 6 

59.  Вчителі історії  4 

60.  Вчителі математики  - 

61.  Вихователі  шкіл-інтернатів  2 

62.  21.11-25.11 Вчителі інформатики - 

63.  28.11-02.12 Вчителі основ здоров’я (1-4 кл.) - 

64.  
05.12-16.12 

Інструктори фізичної культури ДНЗ 6 

65.  Вчителі української мови та літератури  - 

66.  

05.12-09.12 

Вчителі англійської мови - 

67.  Вчителі правознавства - 

68.  Вчителі російської мови - 

69.  Вчителі образотворчого мистецтва  3 

70.  Вчителі економіки 2 

71.  

12.12-16.12 

Вчителі німецької мови 1 

72.  Вчителі історії 3 

73.  Вчителі початкових класів, які читають інформатику - 

74.  Вчителі індивідуального навчання  - 

75.  Вчителі креслення та технологій 2 

76.  Вчителі природознавства - 

 

3.3. Проведення навчання, тренінгів тематичного (цільового) призначення 

 

Тематика тренінгів,   

навчання 

Термін 

виконання 

Відповідальний  

за проведення  

Тренінги: 

-  для вчителів основ здоров’я з правил безпечної 

поведінки на дорогах та залізниці; 

Відповідно 

до плану 

Парфенюк А.В. 

-  особистісного розвитку для музичних керівників ДНЗ;  Січень 

 

Марчук Т.М. 

- для вчителів англійської мови, працюючих в початковій 

школі; 

Березень Кулакова Л.О. 

- для вчителів математики з розв’язування завдань  

  «ДПА – 11»; 

Відповідно 

до графіка  

(4 заняття ) 

Щур О.П. 

- для вчителів математики з розв’язування завдань         

«ДПА – 9»; 

Відповідно 

до графіка  

(4 заняття ) 

Щур О.П. 

- для вчителів математики з розв’язування тестових 

завдань «ЗНО –2016» за новими правилами; 

Відповідно 

до графіка  

(3 заняття ) 

Щур О.П. 

- для вчителів фізики з охорони праці в кабінетах фізики, 

проведення навчання з безпеки життєдіяльності серед 

учнівських колективів; 

Відповідно 

до графіка  

(3 заняття) 

Плаксій Г.Б. 



 

 23 

- для вчителів історії  з розв’язування тестових завдань 

«ЗНО –2016»; 

Відповідно 

до графіка  

(3 заняття ) 

Дейнега О.О. 

- для психологів та соціальних педагогів з проблем 

надання комплексної психосоціальної допомоги соціально 

незахищеним категоріям дітей; 

Січень  Войтович Г.І. 

- для заступників директорів з виховної роботи щодо 

впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах 

програми виховної роботи з підлітками «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська позиція.» ; 

Протягом 

року 

Лєпіхова Н.В. 

- для вчителів інформатики «Безпечний Інтернет»; Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

- для вчителів інформатики «Хмарні технології»; Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

- для вчителів технічної праці «Розвиток технічного 

мислення. Розв’язування винахідницьких задач»; 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

- школа комп’ютерної грамотності бібліотекаря Протягом 

року 

Петрук Н.О. 

Навчання: 

- координаторів Всеукраїнського конкурсу «Левеня»; Лютий Плаксій Г.Б. 

- для вчителів фізики щодо оприлюднення 

педагогічного досвіду у фахових виданнях, на виставках 

тощо. Дотримання правил оформлення методичних 

посібників; 

Жовтень  Плаксій Г.Б. 

- координаторів Міжнародного математичного конкурсу 

«Кенгуру»; 

Жовтень 

Лютий 

Щур О.П. 

- координаторів Всеукраїнського конкурсу «Колосок»; Жовтень Парфенюк А.В. 

- координаторів Всеукраїнського інтерактивного конкурсу 

«Лелека»; 

Лютий Дейнега О.О. 

- координаторів учнівського самоврядування;  Квітень Лєпіхова Н.В. 

- триденні навчально-методичні заняття з вчителями 

предмета «Захист Вітчизни» під час зимових  канікул та на 

початку навчального року;  

Січень, 

серпень 

Погоржельський 

Е.Т. 

Заняття з елементами тренінгу для вихователів-методистів 

ДНЗ з проблеми «Профілактична робота з батьками дітей 

ран віку»;   

Лютий, 

квітень 

(2 заняття) 

Марчук Т.М. 

Заняття з елементами тренінгу для педагогів, що надають 

додаткову освітню послугу: елективний курс «Логіка для 

дошкільнят»  

Відповідно 

до графіку  

(4 заняття, 

початок з 

вересня) 

Марчук Т.М. 

 

 

3.4. Дистанційне навчання 

 

Види роботи Термін  Відповідальний 

Ознайомити педагогічних працівників міста з  

методичними рекомендаціями щодо проходження курсів 

підвищення кваліфікації за заочною, заочно-варіативною 

та дистанційною формами навчання 

Протягом року Князюк І.В. 

Оновлювати матеріали, розміщені на сайті управління 

освіти, науково-методичного супроводу дистанційного 

навчання  

Протягом року Новосядла С.В. 
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3.5. Післякурсова робота 

 

Види роботи Термін  Відповідальний 

Надавати методичну  допомогу слухачам після 

проходження курсової підготовки 

Міжкурсовий 

період 
Методисти 

Продовжити практику виступів і звітів педагогічних 

працівників після проходження курсової підготовки в 

педагогічних колективах, на засіданнях шкільних та 

міських методичних об’єднань 

Міжкурсовий 

період 
Методисти 

Проводити індивідуальні консультації для вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста та педагогів  

дошкільних навчальних закладів щодо самоосвіти 

Міжкурсовий 

період 
Методисти 

Вивчити результативність роботи вчителів, які 

пройшли курси підвищення кваліфікації за участю у 

районних та шкільних семінарах із проблемними 

питаннями та з досвіду роботи 

Міжкурсовий 

період 
Методисти 

 

3.6. Методичний супровід атестації педагогічних працівників 

 

№ 

з/п 

Види  

роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний за 

проведення 

1. Алгоритм періоду вивчення 

досвіду вчителів на присвоєння 

звання «учитель – методист» 

 

Протягом року 

 

Годлевська Т.П. 

2. Методична картка участі у 

підвищенні науково-теоретичного 

рівня та фахової майстерності 

 

Протягом року 

 

Годлевська Т.П. 

3. Нормативно-методичні засади 

атестації  

Протягом року Годлевська Т.П. 

4. Надавати методичні рекомендації 

керівникам закладів освіти щодо 

проведення атестації педагогічних 

працівників 

 

Протягом року 

 

Годлевська Т.П. 

5. Здійснювати консультування 

педагогів загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладів з 

питань проходження атестації 

 

Протягом року 

 

Годлевська Т.П. 

Марчук Т.М. 

6. Розробити презентації з питання 

підвищення кваліфікаційної категорії, 

присвоєння педагогічних звань 

До 01.12. 

2016 року 

 

Методисти НМЦ 
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РОЗДІЛ IV 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

4.1. Форми і зміст науково-методичної роботи 

 

4.1.1. Семінари: 

Вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів міста з питань: 

Організація вивчення та поширення перспективного 

педагогічного досвіду 

Квітень Марчук Т.М. 

Впровадження нових форм організації та управління 

фізкультурно-оздоровчою роботою в дошкільному закладі 

Листопад Марчук Т.М. 

Директорів навчальних закладів з питань: 

Стратегія управління якістю освіти в навчальному закладі Лютий Дупляк Т.В., 

Думанська Г.В. 

Інноваційний розвиток сучасного навчального закладу: 

досвід, пошуки, практика, здобутки 

Квітень  Дупляк Т.В., 

Думанська Г.В. 

Запровадження технологій школоцентричного 

менеджменту в управлінській діяльності 

Листопад 

 

Дупляк Т.В., 

Думанська Г.В. 

Управлінська майстерність – комплекс якостей керівника 

навчального закладу 

Грудень  Дупляк Т.В., 

Думанська Г.В. 

Заступників директорів з навчально-виховної роботи початкових класів з питань: 

Науково-методичний супровід формування шкільного 

освітнього простору сучасного закладу освіти  

Лютий Думанська Г.В., 

Петричко І.П. 

Самооцінювання професійної діяльності педагога як 

інструмент зростання педагогічної майстерності 

Квітень Думанська Г.В., 

Петричко І.П. 

Технологія моніторингових досліджень стану та 

ефективності методичної роботи у загальноосвітньому 

навчальному закладі 

Жовтень Думанська Г.В., 

Петричко І.П. 

Сучасні аспекти вивчення системи роботи вчителя та 

поширення передового педагогічного досвіду 

Грудень Думанська Г.В., 

Петричко І.П. 

Заступників директорів з навчально-виховної  та науково-методичної роботи з питань: 

   

Модернізація системи методичної роботи в умовах 

реформування освіти 

Січень  Дупляк Т.В., 

Думанська Г.В. 

Використання хмарних технологій у процесі управління 

навчальним закладом 

Березень  Дупляк Т.В., 

Думанська Г.В. 

Аналіз уроку в системі контрольно-аналітичної діяльності 

заступника директора навчального закладу 

Жовтень Дупляк Т.В., 

Думанська Г.В. 

Організаційно-методичний супровід учнів навчальних 

закладів до участі в інтелектуально-розвивальних конкурсах 

Грудень Дупляк Т.В., 

Думанська Г.В. 

Заступників директорів з виховної  роботи з питань: 

Ведення документації з організації соціального захисту 

дітей пільгових категорій у загальноосвітніх навчальних 

закладах 

Лютий  Лєпіхова Н.В. 

Формування професійної мобільності заступника 

директора з виховної роботи 

Березень Лєпіхова Н.В. 

Управління інноваційними процесами в умовах 

формування  виховного простору ЗНЗ 

Квітень Лєпіхова Н.В. 

Система роботи класного керівника щодо профілактики 

жорстокого поводження в учнівському колективі 

Жовтень Лєпіхова Н.В. 
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Сучасний виховний захід: інтерактивні технології 

виховання 

Грудень Лєпіхова Н.В. 

Заступників директорів з науково-методичної роботи та керівників наукових робіт: 

III міський семінар-практикум «Навчаючись навчаємо» Жовтень-

листопад 

Новосядла С.В. 

Завідувачів психолого-медико-педагогічних консультацій з питання: 

Рання психодіагностика, корекція та реабілітація дітей з 

особливими освітніми потребами 

Жовтень Рубаха О.А. 

 

Вчителів-предметників: 

Раннє виявлення порушень мовлення у дітей та створення 

оптимальних умов для навчання та виховання у 

логопедичних  групах ДНЗ 

Січень 

 

Рубаха О.А., 

Шпак Р.В. 

-  формування предметних компетентностей школярів 

засобами  сучасних технологій  на уроках української 

мови та літератури: 
«Розвиток інформаційної компетентності учнів як умова 

досягнення високої якості шкільної мовної освіти»; 

«Формування та розвиток комунікативної компетентності 

учнів на уроках української мови»; 

«Метод навчальних проектів як засіб реалізації 

компетентнісного підходу в навчанні мови»  

 

 

 

Лютий 

 

Травень 

 

Листопад 

 

 

 

Князюк І.В. 

 

Князюк І.В. 

 

Князюк І.В. 

- використання здоров’язберігаючих  технологій  на 

уроках української мови та літератури: 

«Сучасний урок і його здоров’язберігаючі аспекти»; 

«Моделювання уроків з використанням 

здоров’язбережувальних технологій»; 

«Використання різних типів здоров’язбережувальних 

технологій на уроках української мови та літератури» 

 

 

Березень 

Травень 

 

Жовтень 

 

 

Князюк І.В. 

Князюк І.В. 

 

Князюк І.В. 

- навчання іноземних мов у початковій школі: 
«Принципи, прийоми та методи роботи з учнями 4-го 

класу на уроках іноземної мови»; 

«Навчання фонетичного та лексичного матеріалу з 

використанням вербальної та здорової наочності»; 

«Розвиток комунікативних здібностей молодших 

школярів за допомогою ІКТ»; 

«Розвиток навичок письма на уроках англійської мови  в 

4-х класах» 

 

Січень 

 

Лютий 

 

Березень 

 

Квітень 

 

 

Кулакова Л.О. 

 

Кулакова Л.О. 

 

Кулакова Л.О. 

 

Кулакова Л.О. 

- виконання практичних робіт з економіки та 

розв’язування економічних задач: 

«Розв’язування економічних задач в 10 класі»; 

«Розв’язування економічних задач в 11 класі»; 

«Виконання практичних робіт з економіки» 

 

 

Лютий 

Квітень 

Жовтень 

 

 

Дейнега О.О. 

Дейнега О.О. 

Дейнега О.О. 

- нове у законодавстві України: 

«Законодавство про боротьбу з корупцією»; 

«Зміни у законодавстві України»

 

Березень 

Листопад 

 

Дейнега О.О. 

Дейнега О.О. 

- семінар-практикум «Впровадження превентивних 

програм в роботу класного керівника»: 

«Сучасні підходи та реалізація проблеми превентивного 

виховання в ЗНЗ»; 

«Шляхи створення умов для впровадження інноваційних 

технологій з питань превентивного виховання»; 

«Функції та рівні превентивного виховання, методичні 

поради щодо впровадження превентивних програм на 

 

 

Січень 

 

Березень 

 

Травень 

 

 

Парфенюк А.В. 

 

Парфенюк А.В. 

 

Парфенюк А.В. 
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виховних годинах». 

Втілення ідей відродження національної культури, 

українських національних традицій на уроках 

обслуговуючої праці та в позаурочній роботі 

Протягом 

року 

Годлевська Т.П. 

Формування потреб і здібностей до образотворчого 

мистецтва в процесі художнього осмислення світу 

Протягом 

року 

Годлевська Т.П. 

- семінар-практикум «Особлива дитина: навчання і 

виховання»: 

«Корекційна робота із слабозорими учнями на уроках та в 

позаурочний час» 

 

Квітень 

 

 

Петричко І.П. 

Рубаха О.А. 

- навчально-виховна діяльність молодших школярів в 

умовах групи продовженого дня: 

«Розвиток творчих здібностей молодших школярів  у 

групі продовженого дня»; 

«Організація дозвілля молодших школярів у групі 

продовженого  дня»; 

«Системно-діяльнісний підхід як основа організації 

навчально-виховної   діяльності учнів в умовах роботи 

групи продовженого дня»; 

«Формування культури здоров’я учнів 1-4 класів 

засобами  інноваційних технологій у групі продовженого 

дня» 

 

 

Лютий 

 

 

Квітень 

 

Жовтень 

 

Грудень 

 

 

Петричко І.П. 

 

 

Петричко І.П. 

 

Петричко І.П. 

 

Петричко І.П. 

Упровадження нового Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти в галузі «Математика» 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

Школа   олімпійського   резерву Протягом 

року 

Щур О.П. 

Гуманізація навчально-виховного процесу на уроках та в 

позаурочний час 

Протягом 

року 

Погоржельский Є.Т. 

Підвищення пізнавальної та рухової активності учнів – 

впровадження здорового способу життя 

Протягом 

року 

Погоржельский Є.Т. 

Шкільна бібліотека як інформаційний центр навчального 

закладу 

Протягом 

року 

Петрук Н.О. 

4.1.2. Семінари: 

Вчителів-предметників: 

- «Школа і музей: працюємо разом» (керівники шкільних 

музеїв історико-краєзнавчого напрямку) 

Протягом 

року 

Дейнега О.О. 

- Творча група вчителів,  які впроваджують програму 

«Захисти себе від ВІЛ» 

Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

- Творча група вчителів хімії «Олімпієць» Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

Творча майстерня «Запровадження концепції 

національно-патріотичного виховання на уроках хімії» 

Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

-  «Організація практичної діяльності учнів на уроках 

біології за новим Державним стандартом» 

Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

- Творча майстерня «Екологічне навчання і виховання на 

уроках природничих дисциплін та в позаурочний час» 

Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

- «Використання комп’ютерних і мультимедійних 

технологій, програм та педагогічних програмних засобів 

при проведенні уроків  математики» 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

- «Особистісно орієнтований підхід до навчання і 

виховання здібних і обдарованих учнів як засіб формування 

інтелектуально творчої особистості» 

Протягом 

року 

Князюк І.В. 

- «Оновлення методичних стратегій викладання Протягом Князюк І.В. 
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зарубіжної літератури у 6 класі» року 

- «Роль медіа-освіти на уроках зарубіжної літератури» Протягом 

року 

Князюк І.В. 

- «Сучасний урок як засіб формування особистості 

школяра»; 

Протягом 

року 

Князюк І.В. 

- «Диференційований підхід на уроках фізичного 

виховання» 

Протягом 

року 

Погоржельский Є.Т. 

- «Мотивація школярів на уроках предмета «Захист 

Вітчизни» 

Протягом 

року 

Погоржельский Є.Т. 

- «Методика викладання фізичної культури в 1-4 класах за 

новою програмою» 

Протягом 

року 

Погоржельский Є.Т. 

- перехід на нові навчальні програми, 7-й клас згідно 

нового  Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти, розробка модулів 

Протягом 

року 

Годлевська Т.П. 

«ІКТ  навчання у процесі викладання інформатики» Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

- «Теорія і практика використання сучасних 

інформаційних технологій у навчальному процесі на уроках 

інформатики» 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

- «Реалізація діяльнісного підходу у вивченні фізики за 

новими Державними стандартами (у тому числі і через 

експериментальну діяльність учнів)» 

Лютий  

листопад 

Плаксій Г.Б. 

- «Шкільна бібліотека як інформаційний центр 

навчального закладу» 

Протягом 

року 

Петрук  Н.О. 

 

Заступників директорів з науково-методичної роботи та керівників наукових робіт: 

 

III міський семінар-практикум «Навчаючись навчаємо» 

Жовтень-

листопад 

Новосядла С.В. 

Практичних психологів та соціальних педагогів: 

Система пропедевтичної роботи соціально-психологічної 

служби з проблем різних видів насильства 

Жовтень Войтович Г.І. 

 4.1.3. Творчі лабораторії:  

Вихователів-методистів з проблеми організації та 

здійснення моніторингових досліджень в дошкільному 

закладі (ДНЗ №№ 10, 35, 38, 40) 

Протягом 

року 

Марчук Т.М. 

 

Вихователів-методистів з проблеми «Пошук та 

узагальнення перспективного досвіду педагогів ДНЗ міста» 

(ДНЗ №№ 1, 21, 26, 43, 54) 

Протягом 

року 

Марчук Т.М. 

 

Музичних керівників дошкільних навчальних закладів з 

проблеми «Складання парціальної програми: Музикотерапія 

в дитячому садку. Здоров’язберігаючі технології»(ДНЗ №№ 

5, 6, 21, 33, 34, 37, 43, 54,56)  

Протягом 

року (з 

періодичністю 

засідань – за 

потребою) 

Марчук Т.М. 

 

Творча лабораторія учителів англійської мови «Готуємося 

до зовнішнього незалежного оцінювання» 

Протягом 

року 

Кулакова Л.О. 

Педагогічна лабораторія учителів англійської мови, які 

працюють у 7-х класах за новим державним стандартом 

Протягом 

року 

Кулакова Л.О. 

«Методика та пошук» (з методики викладання 

математичних курсів за вибором та факультативів, занять у 

фізико-математичній школі) 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

«Впровадження нового Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти» (7 клас) 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

«Ефективна взаємодія учасників навчального процесу в 

єдиному освітньому просторі» 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 
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«Реалізація компетентнісного підходу у вивченні фізики 

за новою програмою» 

Протягом 

року 

Плаксій Г.Б. 

Творча лабораторія «Використання ІКТ для підготовки і 

проведення уроків фізики в 7-х класах» 

Протягом 

року 

Плаксій Г.Б. 

«Методика та пошук» (з методики викладання фізики у 

фізико-математичній школі) 

Протягом 

року 

Плаксій Г.Б. 

«Формування у учнів навичок моделювання з метою 

підготовки до експериментального туру Всеукраїнської 

олімпіади з фізики» 

Протягом 

року 

Плаксій Г.Б. 

«Розробка дидактичного матеріалу до уроків хімії 8 класу 

за новими Державними стандартами та новими 

програмами»  

Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

«Створення інформаційного ресурсу шкільних бібліотек» Протягом 

року 

Петрук Н.О. 

4.1.4. Динамічні групи: 

«Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної 

компетентності учнів на уроках української мови та 

літератури» 

Протягом 

року 

Князюк І.В. 

«Розвиток комунікативної компетенції учнів під час 

вивчення російської мови» 

Протягом 

року 

Князюк І.В. 

«Навчання письма на уроках англійської мови» Протягом 

року 

Кулакова Л.О. 

«Іду на урок історії» Протягом 

року 

Дейнега О.О. 

«Особистісно орієнтований підхід до навчання і 

виховання здібних та обдарованих дітей у контексті 

життєвої компетентності» 

Протягом 

року 

Петричко І.П. 

«Актуальні проблеми викладання та особливості 

навчання учнів  математики  в  профільних  класах та класах 

поглибленого вивчення математики» 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

«Перший раз у 7-й клас» (за новими програмами та 

підручниками згідно нового Державного стандарту базової  і  

повної загальної середньої освіти) 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

«Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках 

технічної праці» 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

«Методика роботи з обдарованими дітьми в підготовці до 

олімпіади з трудового навчання» 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

«Формування навичок ефективного використання ІКТ на 

уроках трудового навчання» 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

«Навчання винахідництва й основ технічної творчості на 

уроках трудового навчання, в гуртковій роботі та наукових 

секціях МАН» 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

«Учнівські проекти як мотивація до пошукової учнівської 

діяльності» 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

«Робота факультативів, гуртків, позакласна робота з 

інформатики та ІКТ» 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

«Інноваційні технології на уроках фізичної культури» Протягом 

року 

Погоржельский Є.Т. 

«Нестандартні форми уроків з предмета «Захист 

Вітчизни» 

Протягом 

року 

Погоржельский Є.Т. 

«Впровадження у навчально-виховний процес 

соціального проекту Microsoft  «Безпека дітей в Інтернеті» 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

«Використання ІКТ для підготовки і проведення уроків Протягом Плаксій Г.Б. 
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фізики в 7-х класах» року 

«Моніторинг у роботі шкільного бібліотекаря» Протягом 

року 

Петрук Н.О. 

4.1.5. Майстер-класи: 

«Формування картографічної компетенції учнів – 

запорука якісної освіти» 

Протягом 

року 

Дейнега О.О. 

«Впровадження комп’ютерно-комунікативних техно-

логій на уроках біології»   

Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

«Використання ІКТ при вивченні суспільних дисциплін» Протягом 

року 

Дейнега О.О. 

«Провідні методологічні підходи у навчанні математики в 

сучасній школі» 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

«Саморозвиток і самореалізація  особистості  вчителя – 

шлях  до  вершин  педагогічної майстерності» 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

«Застосування хмарних технологій в навчальному процесі 

при викладанні математики» 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

«Сучасні способи і методи організації навчального 

процесу на уроках інформатики» 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

«Виготовлення подільської забавки» Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

«Хореографія в дошкільному закладі» (для музичних 

керівників) 

Відповідно 

до графіку 

роботи 

Марчук Т.М. 

 «Екологія душі. Пісочна терапія як 

здоров’язбережувальна технологія в дошкільному закладі» – 

Заняття з елементами тренінгу для практичних психологів 

дошкільних навчальних закладів 

Відповідно 

до графіку 

роботи 

Марчук Т.М. 

«Організація і проведення Всеукраїнського місячника 

шкільних бібліотек» 

Квітень  Петрук Н.О. 

«Формування в учнів практичних умінь і навичок на 

уроках астрономії» 

Протягом 

року 

Плаксій Г.Б. 

«Організація експериментальної роботи учнів на уроках 

фізики та позаурочний час» 

Протягом 

року 

Плаксій Г.Б. 

4.1.6. Дискусійні клуби: 

«Відроджуємо історичну пам’ять» Протягом 

року 

Дейнега О.О. 

«Камертон» (учителі музичного мистецтва) Протягом 

року 

Князюк І.В. 

«Творчий неспокій» (учителі початкових класів) Протягом 

року 

Петричко І.П. 

4.1.7. Школи професійної адаптації та наставництва вчителя: 

«Школа молодого спеціаліста» (вихователів-методистів, 

практичних психологів, вчителів-логопедів, музичних 

керівників дошкільних навчальних закладів) 

Протягом 

року 

Марчук Т.М. 

Школа наставництва для вихователя: 

«Експериментально-дослідницька діяльність в ДНЗ: Дитина 

у природному довкіллі»  

Протягом 

року 

Марчук Т.М. 

«Шлях до професійного успіху» (молоді вчителі 

математики) 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

«Шлях до професійного успіху» (молоді вчителі  

музичного мистецтва) 

Протягом 

року 

Князюк І.В. 

«Пройди шлях від учня до майстра» (молоді та Протягом Басовський М.Г. 
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малодосвідчені вчителі трудового навчання) року 

«Підвищення професійної кваліфікації та педагогічної 

майстерності молодих учителів фізичного виховання» 

Протягом 

року 

Погоржельский Є.Т. 

«Школа молодого вчителя іноземних мов» Протягом 

року 

Кулакова Л.О. 

«Школа передового педагогічного досвіду вчителів хімії»  Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

«Школа передового педагогічного досвіду вчителів 

біології» 

Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

«Школа творчого зростання вчителів основ здоров’я» Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

«Школа молодого вчителя початкових класів» Протягом 

року 

Петричко І.П. 

«Школа вчителя першокласника» Протягом 

року 

Петричко І.П. 

«Школа вчителя другого класу» Протягом 

року 

Петричко І.П. 

«Школа вчителя третього класу» Протягом 

року 

Петричко І.П. 

«Школа вчителя четвертого класу» Протягом 

року 

Петричко І.П. 

Школа педагогічної майстерності «Сучасні способи і 

методи організації навчального процесу на уроках  

трудового навчання з використанням інформаційних 

технологій» 

Протягом 

року 

 

Басовський М.Г. 

4.1.8. Круглі столи: 

Співпраця психолого-медико-педагогічних консультацій з 

шкільними психолого-медико-педагогічними комісіями в 

сучасних умовах розвитку освіти 

Протягом 

року 

 

Рубаха О.А. 

Круглий стіл з керівниками методичних об’єднань 

вчителів-логопедів дошкільних навчальних закладів міста  

 «Раннє виявлення порушення мовлення у дітей та 

створення оптимальних умов для навчання та виховання в 

логопедичних групах ДНЗ» 

Протягом 

року 

Рубаха О.А., 

Шпак Р.В. 

«Розвиток творчих здібностей  учнів та їх залучення до 

дослідницької діяльності» 

«Навчально-методичне забезпечення викладання фізики в 

8-х класах за новими програмами»; 

«Різноманіття форм позакласної роботи з астрономії в 

школі» 

Квітень   

 

Вересень  

 

Жовтень  

 

 

Плаксій Г.Б. 

«Сучасний урок з обслуговуючої праці» Травень Годлевська Т.П. 

Круглий стіл зі шкільними бібліотекарями на тему «Роль 

сучасної шкільної бібліотеки для забезпечення якісного 

навчання дітей англійської мови» 

 

 Березень 

 

Петрук Н.О. 

4.1.9. Методичні об’єднання: 

 

- вихователів дошкільних груп та для дітей раннього віку 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Марчук Т.М. 

 

- учителів української мови та літератури 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Князюк І.В. 
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- учителів зарубіжної літератури та російської мови 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Князюк І.В. 

- учителів початкових класів та вихователів груп 

продовженого дня 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Петричко І.П. 

 

- учителів-логопедів 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Петричко І.П. 

 

- учителів  математики 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Щур О.П. 

 

- учителів музичного мистецтва 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Князюк І.В. 

 

- учителів художньої культури 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

Князюк І.В. 

 

- учителів хімії 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Парфенюк А.В. 

 

- учителів біології 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Парфенюк А.В. 

 

- учителів основ здоров’я  

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Парфенюк А.В. 

 

- учителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми 

потребами 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

Рубаха О.А.,  

Панчук Н.В. 

 

- учителів інформатики  

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Басовський М.Г. 

 

- учителів технічної праці 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Басовський М.Г. 

 

- учителів історії 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

Дейнега О.О. 

 

- учителів правознавства 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Дейнега О.О. 

 

- учителів географії 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Дейнега О.О. 

 

- учителів економіки 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Дейнега О.О. 
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- учителів іноземних мов 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Кулакова Л.О. 

 

- учителів фізики та астрономії 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Плаксій Г.Б. 

 

- класних керівників 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Лєпіхова Н.В. 

 

- шкільних бібліотекарів 

Протягом 

року (згідно з 

планами 

роботи) 

 

Петрук Н.О. 

 4.1.10. Консультпункти: 

- консультаційний центр з надання допомоги вчителям 

хімії та біології у пошуках та використанні сучасної 

інформації 

Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

- з питань створення дитячо-юнацьких об’єднань у ЗНЗ та 

ПНЗ 

Протягом 

року 

Лєпіхова Н.В. 

- з питань методичного супроводу виховного процесу Протягом 

року 

Лєпіхова Н.В. 

- науково-практичний консультпункт з підготовки 

учнівських науково-дослідницьких робіт МАН України 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

- постійно діючий консультпункт  з питань викладання 

математики 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

- постійно діючий консультпункт з питань підготовки 

учнів до олімпіад, ДПА і ЗНО 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

- постійно діючий консультпункт з питань використання  

ІКТ в роботі шкільного бібліотекаря 

Протягом 

року 

Петрук Н.О. 

- постійно діючий консультпункт з питань ведення 

бібліотечної ділової документації 

Протягом 

року 

Петрук Н.О. 

- постійно діючий консультпункт для молодих та 

малодосвідчених вчителів 

Протягом 

року 

Плаксій Г.Б. 

- постійно діючий консультпункт з підготовки учнівських 

науково-дослідницьких робіт МАН України 

Протягом 

року 

Новосядла С.В. 

- індивідуальні та групові консультації з методики 

викладання музичного мистецтва та художньої культури 

Протягом 

року 

Князюк І.В. 

- науково-практичний консультпункт з підготовки 

учнівських науково-дослідницьких робіт МАН України 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

- постійно діючий консультпункт з питань ефективної 

інтеграції сучасних комп’ютерних та інтернет технологій у 

процес навчання й управління навчальним процесом у 

школах і дошкільних навчальних закладах міста 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

- постійно діючий консультпункт з питань підготовки до 

ЗНО 

Протягом 

року 

Дейнега О.О. 

- науково-практичний консультпункт з підготовки 

учнівських науково-дослідницьких робіт МАН України 

Протягом 

року 

Дейнега О.О. 

- для вихователів-методистів, практичних психологів ДНЗ 

з питань методичного та психологічного супроводу 

освітнього процесу 

Протягом 

року 

Марчук Т.М. 

4.1.11. Інтернет-семінари: 

- участь в обласних Інтернет-семінарах Протягом Методисти НМЦ 
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року 

- централізоване управління комп’ютерною інфра-

структурою та безпекою 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

впровадження хмарних технологій для організації роботи 

з учителями, учнями та батьками 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

впровадження хмарних технологій для організації роботи 

з обдарованими учнями 

Березень Щур О.П. 

- проектування навчального процесу з фізики у 7-8 

класах, орієнтованого на формування екологічної 

компетентності учнів 

Травень   Плаксій Г.Б. 

- моніторинг у роботі вчителя фізики Жовтень  Плаксій Г.Б. 

4.1.12.  Засідання круглих столів: 

- шкільних бібліотекарів на тему «Дні Михайла 

Грушевського в Україні» 

  Вересень Петрук Н.О. 

- шкільних координаторів з питань діяльнісного підходу 

до реалізації програми «Добрик – Всесвіт» 

Лютий Лєпіхова Н.В. 

- організація науково-дослідницької роботи учнів; 

проблеми підготовки учнів до конкурсів, конференцій   

Жовтень Думанська Г.В., 

Методисти НМЦ  

- організація корекційної роботи в дошкільному закладі: 

проблемі підготовки практичних психологів ДНЗ до її 

здійснення 

Вересень Марчук Т.М. 

4.1.13. Науково-практичні конференції, педагогічні читання: 

Дидактичні принципи побудови системи самостійних 

робіт учнів на уроках фізики 

Лютий Плаксій Г.Б. 

4.1.14. День науково-методичного центру в навчальних закладах міста:  

Дотримання чинного законодавства з питань організації 

освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах 

Протягом 

року 

Методисти МНЦ 

4.1.15. Консультації: 

Для заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи з питань: 

- психології розвитку ініціативності та підприємливості 

учнів на уроках з підприємницьким тлом (польсько-

український проект) (для заступників директорів з 

навчально-виховної роботи) 

Лютий Войтович Г.І. 

- організація та проведення  конкурсу-огляду художньої 

самодіяльності загальноосвітніх навчальних закладів (для 

заступників директорів з виховної роботи) 

За потреби Лєпіхова Н.В. 

 

- організація та проведення  державних свят у ЗНЗ (для 

педагогів-організаторів) 

За потреби Лєпіхова Н.В. 

 

Для вихователів-методистів дошкільних навчальних 

закладів:  

Протягом 

року 
(за потреби) 

Марчук Т.М. 

- організація та проведення атестації педагогів в ДНЗ Протягом 

року 
(за потреби) 

Марчук Т.М. 

- організація та проведення конкурсу на кращу методичну 

розробку (до педагогічної виставки) 

Протягом 

року 

(за потреби) 

Марчук Т.М. 

- підготовка конкурсних робіт на конкурс з правової 

освіти 

Протягом 

року 
(за потреби) 

Марчук Т.М. 

- з питань здійснення моніторингових досліджень в 

навчальному закладі 

Протягом 

року 
(за потреби) 

Марчук Т.М. 
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- з питань психологічного супроводу освітнього процесу, 

взаємодії з практичним психологом 

Протягом 

року 
(за потреби) 

Марчук Т.М. 

- з питань алгоритму здійснення вивчення, узагальнення 

та впровадження в освітній процес педагогічних надбань 

За потреби Марчук Т.М. 

Для вчителів-предметників: 

- для вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін щодо 

впровадження нового Державного стандарту 

Протягом 

року 

Дейнега О.О. 

- для вчителів географії щодо проведення практичних 

робіт у 6-10 класах 

Протягом 

року 

Дейнега О.О. 

- для вчителів правознавства щодо впровадження методу 

проектів при викладанні правознавства у школі 

Протягом 

року 

Дейнега О.О. 

- порядок  атестації педагогів у дошкільному закладі; 

присвоєння педагогічних звань 

 

 

 

 

Протягом 

року  
(за потреби) 

 

 

 

 

 

 

Марчук Т.М. 

- ведення ділової документації практичними психологами 

дошкільних закладів; по питанням здійснення діагностичної 

та корекційної діяльності; складання статистичних звітів 

- для інструкторів з фізичного виховання з методики 

фізичного виховання та здійснення корекційної роботи  

- для медичних сестер, музичних керівників, практичних 

психологів, інструкторів з фізичної культури по питанням 

забезпечення здоров’язбережувального та здоров’я-

формувального спрямування освітнього процесу 

- для вчителів-логопедів логопедичних пунктів при ЗНЗ з 

питання ведення мовної картки учня-логопата 

Вересень- 

жовтень 

Петричко І.П. 

для вчителів математики, які викладають у 7-их та 8-их 

класах за новим Державним стандартом 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

- для вчителів іноземних мов, які викладають у 4-х класах 

за новим Державним стандартом  

За  

потреби 

Кулакова Л.О. 

- для вчителів німецької, французької та англійської мов 

як другої іноземної, які викладають у 7-х класах за новим 

Державним стандартом 

За  

потреби 

Кулакова Л.О. 

Для керівників шкільних методичних об’єднань: 

- удосконалення системи методичної роботи в 

навчальному закладі 

Травень  Методисти НМЦ 

 

4.2. Підготовка методичних посібників і матеріалів 

 

Підготувати і випустити: 

4.2.1. Збірники: 

Запровадження   нового  Державного   стандарту базової  і  

повної  середньої  світи  та  нових  програм 

Травень  Щур О.П. 

Комунікативно-ситуативні вправи на уроках музичного 

мистецтва 

Лютий-

березень 

Князюк І.В. 

Календарне планування уроків української мови та 

літератури в 8-му класі за новим Державним стандартом 

Квітень-

травень 

Князюк І.В. 

Уроки української літератури в 8-му класі за новим 

Державним стандартом 

Квітень-

травень 

Князюк І.В. 

Уроки з історії України у 8-х класах за новим Державним 

стандартом базової  і  повної  середньої  світи   

Листопад Дейнега О.О. 

Збірник  експериментальних завдань з фізики для 

підготовки до олімпіад  

Протягом 

року 

Плаксій Г.Б. 
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Збірник практичних вправ та експериментальних завдань з 

астрономії, у тому числі і для підготовки до олімпіад  

Протягом 

року 

Плаксій Г.Б. 

Моніторингові дослідження в дошкільному навчальному 

закладі 

Протягом 

року 

Марчук Т.М. 

4.2.2. Методичні порадники:  

Використання інноваційних технологій в навчально-

виховному процесі ДНЗ 

Протягом 

року 

Марчук Т.М. 

Щодо викладання предмета біології за новим Державним 

стандартом  

Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

Щодо викладання предмета основ здоров’я за новим 

Державним стандартом 

Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

Щодо викладання предмета хімії за новим Державним 

стандартом 

Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

Щодо викладання фізики в 8-х класах за новим 

Державним стандартом 

Протягом 

року 

Плаксій Г.Б 

Викладання факультативів та курсів за вибором з 

математики для забезпечення до профільного і профільного 

навчання 

Вересень Щур О.П. 

Щодо календарного планування уроків алгебри і геометрії   

в 8-му класі за новим Державним стандартом  

Серпень  Щур О.П. 

Щодо організації роботи шкільних методичних об’єднань 

вчителів математики  

Квітень Щур О.П. 

Для вчителів української мови та літератури щодо 

викладання предметів у 8-му класі за новим Державним 

стандартом  

Серпень Князюк І.В. 

Щодо викладання предмета історії у 8 класі за новим 

Державним стандартом 

Серпень Дейнега О.О. 

Для вчителів зарубіжної літератури щодо викладання 

предмета в 8 класі за новим Державним стандартом 

Серпень  Князюк І.В. 

Щодо викладання предметів у початковій школі за новою 

програмою  

Серпень Петричко І.П. 

Медіа презентації до уроків трудового навчання та 

технології 

Грудень Годлевська Т.П. 

4.2.3. Методичні бюлетені: 

Розробка уроків з біології  у 8 класах за новим Державним 

стандартом 

Лютий Парфенюк А.В. 

Використання сучасних технологій на уроках математики  Травень Щур О.П. 

Проектування і самоаналіз  уроку з використанням 

інноваційних технологій  

Травень Плаксій Г.Б. 

Хмарні технології в освіті Травень Басовський М.Г. 

Про проведення тижня  інформатики Березень Басовський М.Г. 

4.2.4. Тематичні папки: 

Про проведення тижня безпечного Інтернету Лютий Басовський М.Г. 

Організація волонтерських загонів «Спадкоємці 

перемоги» 

Листопад Лєпіхова Н.В. 

На допомогу психологам та соціальним педагогам з 

проблем ефективної системи роботи, соціально-

психологічної служби з проблем надання системної 

допомоги дітям, що зазнали психологічної і психічної 

травми 

Квітень Войтович Г.І. 

Перехід учнів 8-х класів на новий Державний стандарт 

щодо вивчення біології  

Червень Парфенюк А.В. 
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Перехід учнів 8-х класів на новий Державний стандарт 

щодо вивчення хімії 

Червень Парфенюк А.В. 

Запровадження   нового  Державного   стандарту. Нові 

підходи. Тенденції. Перспективи 

Травень Щур О.П. 

Планування  і організація роботи шкільного методичного 

об’єднання вчителів математики 

Червень   Щур О.П. 

Перехід учнів 8-х класів на новий Державний стандарт 

щодо вивчення географії 

Вересень Дейнега О.О. 

Формування практичних компетенції при використанні 

астрономічних карт, атласів, фотографій. 

Серпень Плаксій Г.Б. 

На допомогу вчителю іноземних мов щодо підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання 

Квітень Кулакова Л.О. 

4.2.5. Методичні рекомендації: 

- до викладання варіативного модуля «Технологія ручного 

розпису тканини (батику)» (10-11 класи) 

Лютий Годлевська Т.П. 

- використання портфоліо на уроках технологій в 10-11 

класах 

Лютий Годлевська Т.П. 

- навчально-практичні матеріали до викладання 

варіативного модуля «Технологія клаптикового шиття 

(печворку)» (10-11 класи)  

Лютий Годлевська Т.П. 

- з організації та проведення ДПА у 2015-2016 

навчальному році  

Березень Плаксій Г.Б. 

- щодо викладання фізики в 8-х класах за новими 

програмами, оцінювання різних видів робіт 

Серпень-

вересень 

Плаксій Г.Б. 

- щодо організації та проведення ДПА з математики в 

2015-2016 навчальному році 

Квітень Щур О.П. 

щодо планування  і організації роботи шкільного 

методичного об’єднання вчителів математики 

Серпень Щур О.П. 

- щодо викладання математики в 8-их класах за новою 

програмою і підручниками 

Серпень Щур О.П. 

- щодо проведення ДПА  у четвертих класах у 2015-2016 

навчальному році 

Квітень Петричко І.П. 

- щодо проведення ДПА  з хімії та біології у 2015-2016 

навчальному році 

Квітень Парфенюк А.В. 

- щодо проведення ДПА  з історії у 2015-2016 

навчальному році 

Квітень Дейнега О.О. 

- щодо проведення ДПА  з географії  у 2015-2016 

навчальному році 

Квітень Дейнега О.О. 

- щодо проведення ДПА з художньої культури у 2015-

2016 навчальному році 

Квітень Князюк І.В. 

- з впровадження ІКТ у навчальний процес  «Партнерство 

в навчанні» 

Грудень Басовський М.Г. 

- щодо планування  і організації роботи шкільного 

методичного об’єднання вчителів початкових класів 

Серпень Петричко І.П. 

- щодо організації роботи вчителя англійської мови в 8-х 

класах у 2015-2016 навчальному році за новою програмою 

Серпень Кулакова Л.О. 

- з питань здійснення інноваційної діяльності в 

навчальному закладі, організації поширення педагогічного 

досвіду педагогів ДНЗ 

Травень Марчук Т.М. 

4.2.6. Інтернет-сайти: 

- продовжити наповнення сайту управління освіти  Протягом 

року 

Князюк І.В. 

- продовжити наповнення сайту «Захист Вітчизни» Протягом Погоржельський Е.Т. 
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вчителів методичного об’єднання міста року 

- продовжити наповнення альманаху «Хмельницький 

крізь призму часу» 

Протягом 

року 

Плаксій Г.Б. 

Євчук О.М. 

- продовжити наповнення сайту вчителів фізики  Протягом 

року 

Плаксій О.Б. 

- продовжити наповнення сайту вчителів іноземних мов Протягом 

року 

Кулакова Л.О. 

- продовжити наповнення веб-сторінки «Початкова 

школа» 

Протягом 

року 

Петричко І.П. 

- продовжити наповнення персонального сайту методиста 

НМЦ управління освіти матеріалами для вчителів 

математики міста 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

- продовжити наповнення веб-сторінки на сайті 

управління освіти для вчителів математики 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

продовжити наповнення блогу методиста шкільних 

бібліотекарів 

Протягом 

року 

Петрук Н.О. 

- продовжити наповнення веб-сторінки «Дошкільна 

освіта» 

Протягом 

року 

Марчук Т.М. 

- продовжити наповнення репозитарію науково-

методичного центру управління освіти Хмельницької 

міської ради 

Протягом 

року 

Євчук О.М. 

4.2.7. «Банк даних»: 

- поповнити банк даних педагогічних працівників міста Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

- поповнити банк даних  «Обдаровані діти» Протягом 

року 

Новосядла С.В. 

- поповнити банк даних учнів Хмельницької міської  філії 

МАН України 

Протягом 

року 

Новосядла С.В. 

- створити банк даних учителів суспільних дисциплін, які 

мають переможців олімпіад та конкурсів обласного та 

всеукраїнських рівнів 

Протягом 

року 

Дейнега О.О. 

- поновити банк даних ППД, кадрового, освітньо-

кваліфікаційного забезпечення міста  

Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

- поновити банк даних дітей з порушеннями  

психофізичного розвитку 

Протягом 

року 

Рубаха О.А., 

Шпак Р.В. 

- поновити банк даних дітей, які навчаються за 

індивідуальною програмою 

Протягом 

року 

Рубаха О.А., 

Шпак Р.В. 

- поновити банк даних дітей з особливими освітніми 

потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах 

загальноосвітніх шкіл 

Протягом 

року 

Рубаха О.А., 

Шпак Р.В. 

- створити анотований каталог педагогічних надбань 

педагогів дошкільної освіти 

Протягом 

року 

Марчук Т.М. 

поновити банк  даних  обдарованих  дітей з математики; Протягом 

року 

Щур О.П. 

- поновити банк  даних  творчо працюючих вчителів 

математики 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

створити каталог сайтів вчителів математики Протягом 

року 

Щур О.П. 

- поповнити  банк даних матеріалів переможців міської 

педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах 

реформування» 

Грудень  Методисти НМЦ 
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4.3. Проведення оглядів та конкурсів 

 

4.3.1. Провести огляди: 

роботи дошкільних навчальних закладів: 

- готовності методичних кабінетів дошкільних 

навчальних закладів до нового навчального року 

Серпень Марчук Т.М. 

роботи загальноосвітніх навчальних закладів: 

- кімнат денного відпочинку учнів 1-х класів на ГПД Серпень Петричко І.П. 

- класних кімнат початкової школи Серпень Петричко І.П. 

- шкільних бібліотек щодо організації Всеукраїнського 

місячника шкільних бібліотек 

Жовтень Петрук Н.О. 

- кабінетів фізики щодо відповідності вимогам 

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх 

навчальних закладів та іншим нормативно-правовим 

документам щодо кабінетів математично-природничого 

спрямування 

Вересень Плаксій Г.Б. 

4.3.2. Провести конкурси-огляди: 

- роботи дошкільних навчальних закладів:   

Міський конкурс на кращу організацію правової освіти в 

дошкільному закладі 

Жовтень Марчук Т.М. 

Міський конкурс-захист на кращий проект сучасної 

моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю» 

Протягом 

року 

Марчук Т.М. 

- роботи загальноосвітніх навчальних закладів: 

Забезпечення участі вчителів інформатики у конкурсі 

«Вчитель-новатор» 

листопад-

грудень 

Басовський М.Г. 

Обласний конкурс на кращу модель громадського 

самоврядування в закладах освіти 

листопад Лєпіхова Н.В. 

Міський на кращий освітній сайт (проводиться у два 

етапи) 

січень-

березень 

Басовський М.Г. 

Євчук О.М. 

Всеукраїнський конкурс «Книгоманія – 2016» січень-

квітень 

Петрук Н.О. 

Всеукраїнський конкурс «Інноваційний урок фізичної 

культури та урок фізичної культури з елементами 

футболу» 

протягом 

року 

Погоржельський Е.Т. 

Конкурс на кращий управлінський проект: «Новітні 

форми шкільної методичної роботи» 

грудень 

січень 

Думанська Г.В. 

 

Всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі 

навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю» 

протягом 

року 

Думанська Г.В. 

 

Міський етап огляду-конкурсу колективів художньої 

самодіяльності загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів міста 

Квітень  Лєпіхова Н.В. 

Міський огляд-конкурс кабінетів інформатики Жовтень Басовський М.Г. 

Міський конкурс-огляд  шкільних майстерень Листопад Басовський М.Г. 

Міський конкурс-огляд кабінетів географії Жовтень Дейнега О.О. 

Міський конкурс-огляд кабінетів математики  Листопад Щур О.П. 

 

4.4. Вивчення роботи науково-методичного центру з актуальних проблем розвитку 

освітньої галузі, ефективності науково-методичної роботи навчальних закладів  

 

4.4.1. Провести обласні семінари: 

- для директорів: 

- Навчально-методичний семінар «Використання Лютий Думанська Г.В., 
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хмарних технологій у процесі управління навчальним 

закладом» 

НВК №10 

- для учителів: 

Семінар для учителів хімії та біології «Професійна 

компетентність педагогів – вимога сьогодення» 

Лютий Думанська Г.В., 

Парфенюк А.В. 

Семінар-практикум учителів базових дисциплін з питань 

використання хмарного сервісу Office 365 у навчально-

виховному процесі 

Квітень Думанська Г.В., 

Басовський М.Г. 

Науково-практичний семінар для учителів математики з 

питань актуальних проблем викладання та особливостей 

навчання учнів у профільних класах і класах поглибленого 

вивчення математики 

Листопад Думанська Г.В., 

Щур О.П. 

- для методистів виховної роботи:   

Семінар керівників методичних об’єднань шкільних 

європейських клубів з питань «Діяльність дитячих та 

юнацьких об’єднань на основі євроклубу» 

Квітень Думанська Г.В., 

Лєпіхова Н.В., 

Дейнега О.О. 

- для завідувачів ПМПК:   

Рання психодіагностика та реабілітація дітей з 

особливими освітніми потребами 

Жовтень Думанська Г.В., 

Рубаха О.А. 

4.4.2. Вивчення досвіду роботи НМЦ: 

Хмельницького НМЦ з питань здійснення науково-

методичного супроводу щодо розвитку виховного 

простору для формування про соціальної поведінки 

школярів 

Листопад Думанська Г.В., 

Лєпіхова Н.В. 

 

4.5. Вивчення роботи навчальних закладів щодо підвищення рівня фахової майстерності, 

кваліфікаційних стандартів педагогічних працівників 

 

4.5.1. Вивчити роботу ДНЗ та ЗНЗ: 

- роботу дошкільних навчальних закладів:   

На запит управління освіти Хмельницької міської ради 

(до державної атестації навчальних закладів): 

ДНЗ №48, 39 

    Лютий 

Березень 

 

 

Марчук Т.М. 

роботу загальноосвітніх навчальних закладів:   

Стан виховної роботи в групах продовженого дня (НВК 

№2, СЗОШ №6, НВК №9, ЗОШ №13, ЗОШ №21)  

Січень-

лютий 

Лепіхова Н.В. 

Стан викладання біології в 7 класах (ТБЛ, СЗОШ №15, 

ЗОШ №21, ЗОШ №24, СЗОШ №29) 

Березень Парфенюк А.В. 

Стан викладання фізики у 7 класах (ТБЛ, НВК №6, 

СЗОШ №12, СЗОШ №8, СЗОШ № 15) 

Лютий-

березень 

Плаксій Г.Б. 

Стан викладання фізики у 7 класах (НВК № 9, НВК № 7, 

НВК № 4, СЗОШ № 19, СЗОШ № 27) 

Листопад-

грудень 

Плаксій Г.Б. 

Стан викладання української мови у 3 класах (НВК №2, 

НВК №6, СЗОШ №12, ліцей №17, ЗОШ №22) 

Квітень Петричко І.П. 

 Стан викладання англійської мови  у 7-х класах  (НВК 

№2,  ТБЛ, НВК №6,  НВК №9,  НВК №4 ). 

Квітень, 

травень 

Кулакова Л.О. 

Стан викладання історії в 6-х класах (НВК № 7, ЗОШ 

№14, СЗОШ № 15, гімназія № 1, ЗОШ № 21, СЗОШ № 27) 

Квітень Дейнега О.О. 

Стан викладання інформатики в 7-х класах (НВК № 9, 

НВК № 10, ЗОШ № 14, СЗОШ № 15, ЗОШ № 20, ЗОШ 

№21) 

Квітень Басовський М.Г. 

Стан викладання хімії в 8-х класах (СЗОШ №15, СЗОШ 

№29, НВК №2, СЗОШ №7, СЗОШ №12) 

Листопад Парфенюк А.В. 
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Стан викладання української мови у 10 класах  (НВО 

№5, СЗОШ №6, НВК №10, СЗОШ №12, гімназія №1) 

Квітень Князюк І.В. 

Стан викладання факультативів та курсів за вибором з 

математики для забезпечення допрофільного і профільного 

навчання та поглибленого вивчення математики 

Грудень  Щур О.П. 

Стан проведення профорієнтаційної роботи (НВК №2, 

СЗОШ №8,  СЗОШ №27, ЗОШ №14, ЗОШ №21, НВК №4 ). 

Березень Князюк І.В. 

Стан рівня досягнень учнів 6-их класів Травень  Щур О.П. 

Стан викладання фізичної культури у 1-11 класах  Листопад- 

грудень 

Погоржельський Е.Т. 

4.5.2. Підготувати проекти наказів: 

- роботи дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів: 

  

Про моніторинг готовності дітей старшого дошкільного 

віку до навчання у школі. 

Червень  Марчук Т.М. 

Про організацію методичної роботи в 2016-2017 

навчальному році. 

Серпень Марчук Т.М. 

Про конкурс на кращий проект здійснення правової 

освіти в дошкільному закладі 

Вересень  Марчук Т.М. 

Міський конкурс-захист на кращий проект сучасної 

моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю» 

Протягом 

року 

Марчук Т.М. 

Про проведення міського конкурсу-захисту методичних 

розробок на обласну педагогічну виставку «Дошкільна 

освіта – 2017». 

Грудень  Марчук Т.М. 

Про стан виховної роботи в групах продовженого дня 

(НВК №2, СЗОШ №6, НВК №9, ЗОШ №13, ЗОШ №21) 

Лютий  Лепіхова Н.В. 

Про моніторинг реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання 

Травень Лєпіхова Н.В. 

Про стан викладання фізики у 7-х класах (НВК № 9, 

НВК № 7, НВК № 4, СЗОШ № 19, СЗОШ № 27) 

Лютий-

березень 

Плаксій Г.Б. 

Про стан викладання фізики у 7 класах (НВК № 9, НВК 

№ 7, НВК № 4, СЗОШ № 19, СЗОШ № 27) 

Листопад-

грудень 

Плаксій Г.Б. 

Про результати проведення міського конкурсу-захисту  

методичних розробок на обласну педагогічну виставку 

«Дошкільна освіта – 2016». 

лютий Марчук Т.М. 

Про стан викладання біології в 7 класах (ТБЛ, СЗОШ 

№15, ЗОШ №21, ЗОШ №24, СЗОШ №29) 

Березень Парфенюк А.В. 

Про стан викладання основ здоров’я в 6-х класах 

(СЗОШ № 1, СЗОШ № 7, СЗОШ № 12, ЗОШ № 13, НВО № 

23). 

Жовтень Парфенюк  А.В. 

Про стан проведення профорієнтаційної роботи (НВК 

№2, СЗОШ №8,  СЗОШ №27, ЗОШ №14, ЗОШ №21, НВК 

№4 ). 

Березень Князюк І.В. 

Про підсумки  проведення конкурсу огляду моделей 

виховної  роботи ЗНЗ 

Квітень Лєпіхова Н.В. 

Про стан викладання української мови у 10 класах  

(НВО №5, СЗОШ №6, НВК №10, СЗОШ №12, гімназія 

№1) 

Квітень Князюк І.В. 

Про моніторинг  рівня знань, умінь і навичок з фізики у 

8-х класах (СЗОШ № 1, НВК № 2, НВО № 5, СЗОШ № 6, 

СЗОШ № 7, НВК № 9, НВК № 10, СЗОШ № 15, СЗОШ № 

19, ЗОШ № 20, ЗОШ № 22, ЗОШ № 24, ЗОШ № 25, НВК № 

7, СЗОШ № 27, НВО № 28, СЗОШ № 29, НВК № 4). 

Квітень   Плаксій Г.Б.  
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Про моніторинг стану ведення документації шкільних 

бібліотек (гімназія №2, колегіум, НВК №10, СЗОШ №19, 

ЗОШ №22). 

Травень  Петрук Н.О. 

Про моніторинг стану вивчення і задоволення 

читацького попиту в шкільних бібліотеках (СЗОШ №20, 

ЗОШ №24, НВК №7, СЗОШ №27, НВО №1). 

Грудень  Петрук Н.О. 

Про стан викладання фізики у 7 класах (ТБЛ, НВК №6, 

СЗОШ №12, СЗОШ №8, ЗОШ №21) 

Квітень  Плаксій Г.Б. 

Про стан викладання історії у 6-х класах (НВК № 7, 

ЗОШ № 14, СЗОШ № 15, гімназія № 1, ЗОШ № 21, СЗОШ 

№ 27) 

Квітень Дейнега О.О. 

Про стан викладання географії у 7-х класах (НВК № 9, 

гімназія № 2, колегіум, ЗОШ № 22, НВО № 23, ЗОШ № 24) 

Жовтень Дейнега О.О. 

Про стан викладання української мови у 3 класах (НВК 

№2, НВК №6, СЗОШ №12, ліцей №17, ЗОШ №22) 

Травень Петричко І.П. 

Про результати атестації педагогічних працівників 

м.Хмельницького у 2015-2016 н.р. 

Травень Годлевська Т.П. 

Про стан рівня знань учнів 7-х класів з обслуговуючої 

праці (СЗОШ № 1, ТБЛ, СЗОШ № 6, СЗОШ № 7, НВК № 

9, СЗОШ № 12, ЗОШ № 18) 

Грудень Годлевська Т.П. 

Про моніторинг фізичного розвитку учнів основної 

групи з фізичної культури загальноосвітніх навчальних 

закладів (СЗОШ № 1, НВК № 2, НВК № 6, НВК № 9, 

СЗОШ № 12, НВО № 23, НВО № 28, СЗОШ № 29, СЗОШ 

№ 30, НВК № 31) 

Травень Погоржельський Е.Т. 

Про моніторинг навчальних досягнень учнів 3-х класів з 

англійської мови (розвиток мовлення) 

      Травень Кулакова Л.О. 

Про моніторинг реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання 

Червень Лєпіхова Н.В. 

Про організацію змістовного дозвілля під час весняних 

канікул 2015-2016 н.р. в ЗНЗ та ПНЗ 

Березень Лепіхова Н.В. 

Про моніторинг рівня знань, умінь і навичок учнів 10-х 

класів з інформатики (НВК № 2, НВК № 4, СЗОШ № 12, 

ліцей № 17, ЗОШ № 18, НВО № 23, ЗОШ № 25, СЗОШ № 

29) 

Березень Басовський М.Г. 

Про стан викладання інформатики в 7-х класах (НВК № 

9, НВК № 10, ЗОШ № 14, СЗОШ № 15, ЗОШ № 20, ЗОШ 

№ 21). 

Квітень Басовський М.Г. 

Про стан викладання англійської мови  у 7-х класах  

(НВК №2,  ТБЛ, НВК №6,  НВК №9,  НВК №4 ). 

 

Червень 

 

Кулакова Л.О. 

Стан викладання факультативів та курсів за вибором з 

математики для забезпечення допрофільного і профільного 

навчання та поглибленого вивчення математики 

Грудень Щур О.П. 

Про стан формування базових знань з математики в 

учнів 6-их класів 

Травень Щур О.П. 

Про підсумки роботи Хмельницької міської психолого-

медико-педагогічної консультації за 2015-2016 навчальний 

рік. 

Червень  Рубаха О.А. 

Про атестацію педагогічних працівників м. 

Хмельницького у 2017 році 

Серпень  Годлевська Т.П. 

Про моніторинг викладання основ здоров’я в 6-х класах. Жовтень Парфенюк  А.В. 

Про моніторинг викладання географії в 7-х класах Листопад Дейнега О.О. 

Про стан викладання хімії в 8-х класах (СЗОШ №15, Листопад Парфенюк А.В. 
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СЗОШ №29, НВК №2, СЗОШ №7, СЗОШ №12) 

Про моніторинг знань, умінь і навичок учнів 4-х класів з 

літературного читання 

Листопад Петричко І.П. 

Про моніторинг рівня знань учнів 7-х класів з 

обслуговуючої праці 

Грудень Годлевська Т.П. 

Про організацію змістовного дозвілля під час зимових 

канікул 2015-2016 н.р. в ЗНЗ та ПНЗ 

Грудень Лепіхова Н.В. 

Про підсумки проведення I-го етапу МАН України у 

2016-2017 н.р. 

Грудень Новосядла С.В. 

Про підсумки проведення II-го етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2016-2017 н.р. 

Грудень Новосядла С.В. 

Про стан викладання фізичної культури у 1-11 класах  Грудень Погоржельський Е.Т. 

 

 

РОЗДІЛ V 

 

ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ  ТА   ПОШИРЕННЯ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО   ПЕДАГОГІЧНОГО   ДОСВІДУ 

 

5.1. Розпочати вивчення досвіду: 

Кирилюк Т.Ф., НВК №2 – «Шукаю, проектую, віршую… 

Сходинки літературної творчості молодших школярів» 

Протягом 

року 

Петричко І.П. 

Ільчук Н.Л., ДНЗ №37 – «Експерементально-дослідницька 

діяльність з дітьми ДНЗ: Дитина у природному довкіллі» 

Протягом 

року 

Марчук Т.М. 

Стукалової І.В.,  колегіум – «Методика розв’язування 

олімпіадних  задач з інформатики» 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

Мартинюк О. В., СЗОШ №21 – «Запровадження 

інноваційних технологій на уроках біології» 

Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

Журбик В.О., НВО №5 – «Впровадження технології 

виготовлення подільської забавки» 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

Бреза С.В., ліцей №17 – «Нестандартні форми роботи на 

уроках хімії» 

Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

Дунець І.В., СЗОШ №15 – «Використання інтерактивних 

технологій на уроках математики» 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

Гринчук В.В., НВК №4 –  «Впровадження системно- 

діяльністного підходу на уроках математики» 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

Ковтун А.І., НВК №4 –  «Формування навико-

теоритичного мислення і матеріального світогляду на уроках 

математики» 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

Гуменюк О.В., СЗОШ №8 – «Формування громадського 

виховання та громадянськості на сучасному етапі організації 

освітнього простору»  

Протягом 

року 

Дейнега О.О. 

Бубнова Н.Д., колегіум – «Формування картографічних 

компетентностей учнів на уроках географії» 

Протягом 

року 

Дейнега О.О. 

Поляк С.Ю., ліцей №17 – «Експериментальні та прикладні 

завдання для учнів 7-х класів» 

Протягом 

року 

Плаксій Г.Б. 

Гуменюк О.А., СЗОШ №29 – «Варіативний модуль. 

Технологія виготовлення швейних виробів (машинним 

способом) 5-6 клас» 

Протягом 

року 

Годлевська Т.П. 

Харісов В.М., СЗОШ №29 – «Методика проведення занять 

з ковзанярської підготовки в позаурочний час» 

Протягом 

року 

Погоржельський Е.Т. 

5.2. Завершити вивчення й узагальнення досвіду: 

Філіпчук Ж.І., СЗОШ №15 – «Формування навички Протягом Петричко І.П. 
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швидкого читання у молодших школярів» року 

Папуги Н.В., ТБЛ – «Формування предметних 

компетентностей на уроках біології» 

Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

Міхалець А.В., вихователя-методиста ДНЗ № 57«Рідна 

мова – Божа благодать» 

Протягом 

року 

Марчук Т.М. 

Духовне, моральне і патріотичне виховання дітей 

дошкільного віку 

Протягом 

року 

Марчук Т.М. 

Никитюк Н.С., НВК №2 – «Використання ІКТ при вивченні 

математики» 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

Клюки М.А., колегіум, – «Технологія тестового контролю 

знань та підготовки до ЗНО» 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

Логіко-пізнавальний розвиток дошкільників Протягом 

року 

Марчук Т.М. 

Швеця В.В., СЗОШ №20 – «Активізація розумової 

діяльності на уроках української мови та літератури» 

Протягом 

року 

Князюк І.В. 

Ситнік О.М., СЗОШ №15 – «Впровадження інноваційних 

технологій навчання у розвиток творчих здібностей учнів на 

української мови та літератури» 

Протягом 

року 

Князюк І.В. 

Горленко Г.О., гімназія №1 – «Діяльнісний метод навчання 

як спосіб формування ключових компетентностей учнів» 

Протягом 

року 

Дейнега О.О. 

Лисякевич С.О., ЗОШ №18 – «Шляхи підвищення 

ефективності та якості уроку англійської мови» 

Протягом 

року 

Кулакова Л.О. 

Тястова Л.В., СЗОШ №1 – «Інтерактивні технології на 

уроках англійської мови в середніх класах» 

Протягом 

року 

Кулакова Л.О. 

Демешко О.В., колегіум 44ро. В.Козубняка – «Організація 

роботи у фізико-математичній школі» 

Протягом 

року 

Плаксій Г.Б. 

Карповець О.В., гімназія №2 – «Формування предметних 

компетенцій у діяльнісному середовищі на уроках фізики» 

Протягом 

року 

Плаксій Г.Б. 

5.3. Забезпечити методичну інструментовку і поширити матеріали перспективного 

педагогічного досвіду: 

Медулич В.В., НВК № 10 – «Впровадження хмарних 

технологій в навчальному процесі при викладанні 

математики» 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

Коцемір Л.М., ліцей №17 – «Кабінет математики – творча 

лабораторія вчителя» 

Протягом 

року 

Щур О.П. 

Савіцького О.М., гімназія №2  – «Робота факультативів, 

гуртків, позакласна робота з інформатики, робота з 

обдарованими дітьми» 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

Данька В.М., гімназія №2  – «Учнівські проекти як 

мотивація пошукової учнівської діяльності»                                                          

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

Доміна В.В., НВО №28 – «Формування громадянської 

компетентності молодших школярів у контексті національно-

патріотичного виховання» 

Протягом 

року 

Петричко І.П. 

Галкіної І.А., СЗОШ №12 – «Тренування учнів у виконанні 

творчих екзаменаційних завдань за допомогою американської 

системи “Four square method of writing” 

Протягом 

року 

Кулакова Л.О. 

Кушляк В.В., СЗОШ №8 – «Використання різних видів 

читання на уроках англійської мови для розвитку чотирьох 

видів мовленнєвої діяльності» 

Протягом 

року 

Кулакова Л.О. 

Тихонюк Н.С., гімназія №2 – «Використання інтерактивної 

дошки на уроках біології» 

Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

Ратушняк О.І., ЗОШ №13 – «Технологічне забезпечення 

навчально-виховного процесу на уроках географії» 

Протягом 

року 

Дейнега О.О. 
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Станецька В.В., ЗОШ №24 – «Створення «поля 

креативності» як умова розвитку творчого потенціалу 

школярів на уроках образотворчого мистецтва» 

Протягом 

року 

Годлевська Т.П. 

Матковська Н.В., НВК №4 – «Використання проблемної 

ситуації як засобу формування творчих здібностей учнів на 

уроках трудового навчання» 

Протягом 

року 

Годлевська Т.П. 

Козубай Л.І., НВК №10 – «Технологія виготовлення 

вишитих виробів. Розробки уроків. 6 клас» 

Протягом 

року 

Годлевська Т.П. 

Пущало О.В., СЗОШ №12 – «Варіативний модуль. 

Технологія виготовлення іграшок з гофрокартону» 

Протягом 

року 

Годлевська Т.П. 

Романюк О.С., НВК №4 – «Реалізація загально-

розвивального підходу у навчанні за допомогою інтегрованих 

уроків» 

Протягом 

року 

Плаксій Г.Б. 

5.4. Організувати огляди-захисти перспективного педагогічного досвіду:  

Вікарна Н.Д., СЗОШ №27 – «Використання інтерактивних 

методів навчання як один із шляхів активізації пізнавальної 

діяльності учнів на уроках зарубіжної літератури» 

Протягом 

року 

Князюк І.В. 

Мисик Т.В., гімназія №2 – «Впровадження проекту 

«Відкритий світ на уроках хімії» 

Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

Тихонюк Н.С., гімназія №2 – «Впровадження проекту 

«Відкритий світ на уроках біології» 

Протягом 

року 

Парфенюк А.В. 

Лисякевич С.О., ЗОШ №18 – «Шляхи підвищення 

ефективності та якості уроку англійської мови» 

Протягом 

року 

Кулакова Л.О. 

Черватюк Т.В., СЗОШ №1 – «Розвивальний потенціал 

нестандартних уроків у початкових класах» 

Протягом 

року 

Петричко І.П. 

Біла М.Л., СЗОШ №1 – «Гуманна школа починається з 

гуманного вчителя» 

Протягом 

року 

Петричко І.П. 

Білого В.В., СЗОШ №15 – «Впровадження у навчально-

виховний процес соціального проекту Microsoft  «Безпека 

дітей в Інтернеті» 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

Романюк О.С., НВК №4 – «Реалізація загально-

розвивального підходу у навчанні за допомогою інтегрованих 

уроків» 

Протягом 

року 

Плаксій Г.Б. 

5.5. Організаційні заходи постійно діючої виставки: 

Проведення підсумків результатів участі навчальних 

закладів у виставці 

Січень Думанська Г.В., 

Методисти НМЦ 

Проведення міського етапу педагогічної виставки «Освіта 

Хмельниччини на шляхах реформування»  

Січень, 

лютий  

Думанська Г.В., 

Методисти НМЦ 

Оновлення матеріалів педагогічної виставки «Освіта 

Хмельниччини на шляхах реформування» 

Лютий Думанська Г.В., 

Методисти НМЦ 

Робота експертних комісій з оцінювання поданих на 

педагогічну виставку робіт 

Лютий Методисти НМЦ, 

члени експертних 

комісій 

Забезпечення функціонування міського етапу постійно 

діючої педагогічної виставки 

Протягом 

року 

Методисти НМЦ 
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РОЗДІЛ   VІ 

 

МОНІТОРИНГ ТА ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 

6.1. Організувати та провести моніторингові дослідження: 

 

Міжнародне моніторингове дослідження якості освіти 

 

Відповідно 

до плану 

МОН 

України 

 

Методисти НМЦ 

Всеукраїнське моніторингове дослідження якості 

навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних 

закладів 

 

Відповідно 

до плану 

МОН 

України 

 

Методисти НМЦ 

Всеукраїнське моніторингове дослідження стану 

позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Відповідно 

до плану 

МОН 

України 

 

Методисти НМЦ 

 

Всеукраїнське моніторингове дослідження стану 

превентивної освіти дітей та учнівської молоді 

 

Відповідно 

до плану 

МОН 

України 

 

Методисти НМЦ 

Регіональне моніторингове дослідження якості 

профільного навчання у старшій школі 

Січень, 

лютий 

Методисти НМЦ 

Регіональне моніторингове дослідження стану 

національного виховання, творчого розвитку учня і його 

соціалізації 

Лютий, 

грудень 

 

Лєпіхова Н.В. 

Регіональне моніторингове дослідження з питань якості 

засвоєння учнями навчального змісту біолого-хімічної освіти 

у 6, 7 класах міста Хмельницького 

Квітень, 

жовтень 

 

Парфенюк  А.В. 

Регіональний моніторинг викладання предметів художньо-

естетичного циклу та здійснення естетичного виховання 

школярів  

Вересень, 

жовтень 

Князюк І.В., 

Годлевська Т.П., 

Лєпіхова Н.В. 

Моніторинг викладання географії в 7-х класах (НВК № 9, 

гімназія № 2, колегіум, ЗОШ № 22, НВО № 23, ЗОШ № 24) 

Жовтень Дейнега О.О. 

Моніторинг викладання основ здоров’я в 6-х класах 

(СЗОШ № 1, СЗОШ № 7, СЗОШ № 12, ЗОШ № 13, НВО № 

23). 

Жовтень Парфенюк  А.В. 

Моніторинг фізичного розвитку учнів основної групи з 

фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів 

(СЗОШ № 1, НВК № 2, НВК № 6, НВК № 9, СЗОШ № 12, 

НВО № 23, НВО № 28, СЗОШ № 29, СЗОШ № 30, НВК № 

31) 

 

Травень 

 

Погоржельський Е.Т. 

Моніторинг реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання 

Травень Лєпіхова Н.В. 

Моніторинг рівня знань учнів 7-х класів з обслуговуючої 

праці (СЗОШ № 1, ТБЛ, СЗОШ № 6, СЗОШ № 7, НВК № 9, 

СЗОШ № 12, ЗОШ № 18) 

Грудень Годлевська Т.П. 

Моніторинг державної підсумкової атестації. Травень-

червень 

Щур О.П. 

Моніторинг результатів ЗНО. Серпень  Щур О.П. 

Моніторинг  рівня знань, умінь і навичок з фізики у 8-х 

класах (СЗОШ № 1, НВК № 2, НВО № 5, СЗОШ № 6, СЗОШ 

№ 7, НВК № 9, НВК № 10, СЗОШ № 15, СЗОШ № 19, ЗОШ 

№ 20, ЗОШ № 22, ЗОШ № 24, ЗОШ № 25, НВК № 7, СЗОШ 

Березень  Плаксій ГБ.  
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№ 27, НВО № 28, СЗОШ № 29, НВК № 4).  

Моніторинг рівня знань, умінь і навичок учнів 10-х класів 

з інформатики (НВК № 2, НВК № 4, СЗОШ № 12, ліцей №17, 

ЗОШ № 18, НВО № 23, ЗОШ № 25, СЗОШ № 29) 

Березень Басовський М.Г. 

Моніторинг стану ведення документації шкільних 

бібліотек (гімназія №2, колегіум, НВК №10, СЗОШ №19, 

ЗОШ №22). 

Березень-

квітень 

Петрук Н.О. 

Моніторинг стану вивчення і задоволення читацького 

попиту в шкільних бібліотеках (СЗОШ №20, ЗОШ №24, НВК 

№7, СЗОШ №27, НВО №1). 

Листопад Петрук Н.О. 

Моніторинг знань, умінь і навичок учнів 4-х класів з 

літературного читання. 

Листопад Петричко І.П. 

Моніторинг готовності дітей старшого дошкільного віку 

до навчання у школі. 

Травень-

червень 

Марчук Т.М. 

Моніторинг навчальних досягнень учнів 3-х класів з 

англійської мови (розвиток мовлення) 

Квітень-

травень 

Кулакова Л.О. 

6.2. Організувати навчання керівних і педагогічних кадрів з проблем моніторингу якості 

освіти: 

Проведення навчально-методичних семінарів керівників 

шкіл. 

Протягом 

року  

Думанська Г.В. 

Проведення  навчально-методичних  семінарів для  

заступників з навчально-виховної роботи. 

Протягом 

року 

Думанська Г.В. 

Методисти НМЦ 

6.3. Створити банк моніторингу якості освіти: 

- аналітично-інформаційних даних; Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

- графічного супроводу. Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

6.4. Інформувати освітян, учнів, їхніх батьків і громадськість щодо моніторингу якості 

освіти: 

Проведення інструктивно-інформаційних нарад з 

керівними та педагогічними кадрами. 

Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

Розміщення  матеріалів щодо організації і проведення 

моніторингів на сайті управління освіти Хмельницької 

міської ради. 

Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

Складання звітів про результати моніторингових 

досліджень для ХОІППО. 

Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

Підготовка проектів наказів щодо моніторингів якості 

освіти. 

Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

6.5. Провести організаційно-підготовчі заходи щодо зовнішнього незалежного 

оцінювання: 

Систематизувати нормативно-правові документи щодо 

організації та проведення ЗНО. 

Жовтень Думанська Г.В. 

Підготувати методичні листи відповідальним керівникам 

шкіл щодо підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, реєстрації його учасників. 

Протягом 

року 

Думанська Г.В. 

6.6. Організувати і провести інструктивно-методичні наради і семінари: 

Керівників навчальних закладів з питань аналізу 

результатів проведеного в 2016 році ЗНО, навчальних 

досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів  

та завдань щодо його проведення в 2017 році. 

Вересень Думанська Г.В. 

Заступників директорів з навчально-виховної роботи з 

питань організації інформаційно-інструктивної та науково-

методичної роботи з педагогічними кадрами шкіл щодо 

Лютий Думанська Г.В. 



 

 48 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання в 2016 

році. 

Організувати реєстрацію учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Січень, 

лютий  

Думанська Г.В. 

6.7. Організувати консультування та надати методичну допомогу: 

- керівникам навчальних закладів та вчителям-

предметникам з проблем сучасного розвитку освіти, 

організації навчально-виховного процесу, досягнень 

психолого-педагогічних наук; 

Протягом 

року 

Думанська Г.В., 

методисти НМЦ 

- організація функціонування телефону гарячої лінії.  
Протягом 

року 

Думанська Г.В. 

6.8. Інформувати освітян і громадськість щодо організації та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання: 

- підготувати інформації щодо організації та проведення 

ЗНО на колегії та нараді для керівників ЗНЗ; 

Протягом 

року 

Думанська Г.В. 

- підготувати прес-релізи щодо проведення ЗНО і 

опублікувати в міській газеті «Проскурів»; 

Протягом 

року 

Думанська Г.В. 

- підготувати та розмістити публікації з питань ЗНО в 

міській газеті «Проскурів»; 

Протягом 

року 

Думанська Г.В. 

- організувати виступи та інтерв’ю з питань ЗНО на 

міському телебаченні;  

Протягом 

року 

Думанська Г.В. 

- підготувати та розмістити інформацію про ЗНО на сайті 

управління освіти Хмельницької міської ради; 

Протягом 

року 

Думанська Г.В. 

- підготувати і видати інформаційний вісник «Результати 

зовнішнього незалежного оцінювання – 2016» та його 

електронний аналог. 

Протягом 

року 

Думанська Г.В. 

6.9. Підготувати звітні матеріали за результатами проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання: 

- Вінницького регіонального Центру оцінювання якості 

освіти; 

Липень, 

серпень  

Думанська Г.В. 

- Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

Липень, 

серпень 

Думанська Г.В. 

6.10. Створити банк зовнішнього незалежного оцінювання: 

- нормативно-правових документів щодо підготовки та 

проведення ЗНО; 

Протягом 

року 

Думанська Г.В. 

- програм підготовки до ЗНО; Протягом 

року 

Думанська Г.В. 

- зразків предметних тестів; Протягом 

року 

Думанська Г.В. 

- результатів учасників ЗНО навчальних закладів міста. Протягом 

року 

Думанська Г.В. 
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РОЗДІЛ VІІ 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

7.1. Науково-дослідна проблема науково-методичного центру: 

Спрямувати науково-дослідну та експериментальну роботу науково-методичного центру та 

навчальних закладів міста відповідно до методичної проблеми: 

 «Методологічна переорієнтація процесу навчання та виховання на розвиток особистості 

учня, формування його основних компетентностей шляхом підвищення ефективності 

праці кожного вчителя, задоволення потреб педагогів в особистісному та професійному 

зростанні, розвитку професійних творчих можливостей педагогічних працівників». 

7.2. Координація діяльності експериментальних навчальних закладів: 

«Розвиток позитивної навчальної мотивації учнів»              

(для психологів та соціальних педагогів) 

Протягом 

року 

Войтович Г.І. 

«Варіативний компонент базової середньої освіти в умовах 

профільності навчання» (на базі ТБЛ) 

Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

«Формування ключових компетентностей обдарованої 

дитини» (на базі ліцею №17) 

Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

«Розвиток освітньо-інформаційного середовища навчально-

виховного комплексу засобами мережевих технологій та 

дистанційної освіти» (на базі НВК №2) 

Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

«Науково-методичні засади впровадження фінансової 

грамотності у навчально-виховний процес навчальних 

закладів» (на базі ліцею  №17, СЗОШ №15) 

Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

«Хмарні сервіси в освіті» (на базі НВК №10) Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

 

«Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-

зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в 

середньому загальноосвітньому навчальному закладі» (на базі 

ЗОШ №22) 

Протягом 

року 

 

Методисти НМЦ 

 

 

РОЗДІЛ   VІІІ 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ І ОБДАРУВАНЬ УЧНІВ 

ТА РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ОСВІТЯН 

 

8.1. Провести заходи: 

- міський етап конкурсу учнівської творчості, присвячений  

Шевченківським дням 

Січень-

березень 

2016 року 

Князюк І.В. 

 

- Всеукраїнський конкурс дитячої творчості до 25-річчя 

Незалежності України «Так! Я люблю Україну!» 

Січень-

серпень 

2016 року 

Методисти НМЦ 

- літературно-музичну композицію для учнів хорової школи 

«Краса природи нескінченна» 

Січень Методисти НМЦ 

- концерт ансамблю бандуристів «Мрія» – «Ой ти, 

зимонька-зима» 

Січень Методисти НМЦ 

- літературно-музичний вечір вихованців театру пісні 

«Злагода» – «Життя і творчість Назарія Яремчука» 

Січень Методисти НМЦ 

- фестиваль «Зимові візерунки», приурочений Дню 

Соборності України 

Січень Методисти НМЦ 

- літературно-музичний вечір учнів класу гітари «У світі 

романсу» 

Січень Методисти НМЦ 

- міський конкурс літературних творів «Афганістан вчив, Січень Методисти НМЦ 
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Афганістан карав, Афганістан випробовував» 

- змагання з баскетболу серед юнаків та дівчат 

загальноосвітніх навчальних закладів в залік 68-ї  

Спартакіади школярів міста 

Січень Методисти НМЦ 

- свято мов народів світу «Мова – душа народу» Лютий Методисти НМЦ 

- хореографічну виставу «Вінок Кобзареві» Березень Методисти НМЦ 

- III Всеукраїнський конкурс-фестиваль юних вокалістів 

«Пісня над Бугом» 

Березень  Методисти НМЦ 

- Всеукраїнський етап Міжнародного математичного 

конкурсу «Кенгуру» 

Грудень   Щур О.П. 

- Міжнародний етап математичного конкурсу «Кенгуру» Квітень Щур О.П. 

- міський етап конкурсу «Майбутнє лісу в твоїх руках» Квітень Парфенюк А.В. 

- міський  конкурс «Молодь обирає здоров’я» Квітень Парфенюк А.В. 

- міський етап конкурсу «Свіжий вітер» Квітень Парфенюк А.В. 

- марафон робітничих професій 9-11 класів Квітень Методисти НМЦ 

- змагання  «Старти надій» серед учнів 7-х класів  в залік            

Спартакіади школярів міста 

Квітень Методисти НМЦ 

- міські змагання дитячо-юнацької, військово-спортивної, 

патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл» 

Квітень Методисти НМЦ 

- міські змагання з техніки пішохідного туризму серед 

учнівської молоді міста 

Квітень Методисти НМЦ 

- декаду днів інформування про Європейську інтеграцію 

України 

Травень Дейнега О.О. 

- заходи, приурочені до Міжнародного Дня захисту дітей Червень Методисти НМЦ 

- свято для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування до Міжнародного Дня захисту дітей 

Червень Методисти НМЦ 

- конкурс методичних розробок учителів зарубіжної 

літератури, присвячений видатним та ювілейним датам 

Жовтень, 

листопад  

Князюк І.В. 

- інтернет-олімпіади з математики Жовтень, 

листопад 

Щур О.П. 

 

- інтернет-олімпіади з  інформатики Жовтень, 

грудень 

Басовський М.Г. 

- міський етап Всеукраїнського інтерактивного 

природничого конкурсу «Колосок» 

Листопад  Парфенюк А.В. 

- міський  етап  предметних олімпіад Листопад – 

грудень  

Методисти НМЦ 

- міський етап Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка 

Грудень Князюк І.В. 

- міський етап конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

робіт членів МАН 

Грудень Методисти НМЦ 

- міський етап Міжнародного конкурсу знавців української 

мови ім. П.Яцика 

Грудень  Князюк І.В. 

Петричко І.П. 

8.2. Забезпечити участь: 

- у конкурсі знавців польської мови Березень Князюк І.В. 

- у Всеукраїнському інтерактивному фізичному конкурсі 

«Левеня» 

Березень – 

вересень 

Плаксій Г.Б. 

- шкільних бібліотек у міських та обласних конкурсах, які 

проводяться дитячими та юнацькими бібліотеками міста 

Протягом 

року 

Петрук Н.О. 

- у Всеукраїнській природознавчій грі «Геліантус» Березень – 

вересень 

Методисти НМЦ 

- у благодійній акції Всеукраїнського фонду «Серце до 

серця» 

Квітень Методисти НМЦ 
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- у  загальноміських заходах в рамках проведення місячника 

екологічного виховання 

Квітень Методисти НМЦ 

- у щорічній акції «16 днів проти насильства» Листопад  Войтович Г.І. 

- у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі 

«Колосок – 2016»   (І і ІІ етапи) 

Квітень – 

листопад 

Парфенюк А.В. 

- у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» Протягом 

року 

Князюк І.В. 

- у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

- у міських та обласних заходах щодо профілактики 

негативних проявів у молодіжному середовищі, формування 

навичок здорового способу життя 

Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

- участь практичних психологів та соціальних педагогів у 

тренінгах, спецкурсах та ділових іграх з проблем підвищення 

рівня ефективності їх діяльності 

Протягом 

року 

Войтович Г.І. 

8.3. Організувати проведення заходів: 

- міські змагання з баскетболу серед юнаків 

загальноосвітніх навчальних закладів «Різдвяні канікули» 

Січень Методисти НМЦ 

- робота навчально-тренувальних зборів щодо підготовки 

учасників ІІІ етапу  Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Січень, 

лютий  

Методисти НМЦ 

- тренінг учасників конкурсу «Учитель року» Січень, 

лютий 

Методисти НМЦ 

- участь школярів у загальноміських заходах до Дня 

Захисника Вітчизни 

Лютий Методисти НМЦ 

- концерт для учасників Великої Вітчизняної війни в  

госпіталі «Уклін низький, вам ветерани» 

Лютий Методисти НМЦ 

- зустріч з воїнами-інтернаціоналістами до Дня виведення 

військ з Афганістану 

Лютий Методисти НМЦ 

- літературно-музичний вечір учнів студії естрадного співу 

«Перлинки Поділля» «Маруся Чурай» 

Лютий Методисти НМЦ 

- «Віденський бал у Хмельницькому» для учнівської молоді Лютий Методисти НМЦ 

- міські змагання з шахів «Біла тура» серед  учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста  

Лютий Методисти НМЦ 

- учнів навчальних закладів у Всеукраїнському 

інтерактивному конкурсі «Кришталева сова – 2016» 

Лютий Дейнега О.О. 

- проведення міського конкурсу захисту сучасної моделі 

навчального закладу «Школи сприяння здоров’ю» 

Лютий  Методисти НМЦ 

- учнів навчальних закладів у Всеукраїнському 

інтерактивному конкурсі юних істориків «Лелека – 2016» 

Березень  Дейнега О.О. 

- тематична виставка в рамках конкурсу «Учитель року» Березень  Методисти НМЦ 

- фестиваль читців, присвячений Шевченківським дням 

«Живи, Кобзаре, в пам’яті людській!» 

Березень Методисти НМЦ 

- шоу-програма театру пісні «Злагода» –  «Квіти для мами» Березень Методисти НМЦ 

- змагання з волейболу серед юнаків та дівчат 

загальноосвітніх навчальних закладів в залік Спартакіади 

школярів міста 

Березень Методисти НМЦ 

- VII фестиваль з брейк дансу «Jet B Session» Березень Методисти НМЦ 

- змагання  з сучасних танців «Кубок  «Степ-данс – 2016» Березень Методисти НМЦ 

- змагання з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 

загальноосвітніх навчальних закладів в залік Спартакіади 

школярів міста 

Березень Методисти НМЦ 

- міський етап військово-патріотичної гри «Зірниця» Квітень Методисти НМЦ 
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- свято до Всесвітнього Дня танцю «До  танцю 

запрошують…» 

Квітень Методисти НМЦ 

- звітний концерт хорової школи «Тоніка» Квітень Методисти НМЦ 

- звітний концерт театру пісні «Злагода» Квітень Методисти НМЦ 

- звітний концерт студії естрадного співу «Перлинки 

Поділля» 

Квітень Методисти НМЦ 

- учасників конкурсу «Юних програмістів» Квітень Басовський М.Г. 

- учасників обласного конкурсу юних природодослідників Квітень – 

вересень 

Парфенюк А.В. 

- змагання з футболу серед юнаків загальноосвітніх 

навчальних закладів в залік Спартакіади школярів міста 

Травень Погоржельський Е.Т. 

- учасників Інтернет-олімпіади з математики Жовтень Щур О.П. 

- учасників заочної Інтернет-олімпіади з інформатики Вересень-

листопад 

Басовський М.Г. 

-участь у міському конкурсі юних програмістів Травень Басовський М.Г. 

- участь в обласному конкурсі мультимедійних технологій Жовтень Басовський М.Г. 

- участь в обласному заочному конкурсі комп’ютерної 

графіки та анімації 

Жовтень, 

листопад 

Басовський М.Г. 

- учасників заочного конкурсу «Юних математиків» Листопад Щур О.П. 

Сприяти участі учнів області у Всеукраїнських турнірах 

юних географів, інформатиків, біологів, економістів, 

математиків імені професора М.Й.Ядренка, хіміків, фізиків 

Січень-

квітень 

Дейнега О.О. 

Басовський М.Г. 

Парфенюк А.В. 

Щур О.П. 

Плаксій Г.Б. 

- Міжнародний день толерантності Листопад  Методисти НМЦ 

- учасників заочного конкурсу юних екологів Грудень Парфенюк А.В. 

- участь в обласних заходах щодо профілактики негативних 

проявів у молодіжному середовищі, формування навичок 

здорового способу життя 

Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

- виставку матеріалів-переможців обласної педагогічної 

виставки для участі в роботі колегій, конференцій, семінарів 

Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

- участь у конкурсах для початкової школи «Пізнайко» та 

«Добрик крокує планетою»  

Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

- виставку-конкурс кращих заходів, проведених шкільними 

бібліотеками у 2016 році під час Всеукраїнського місячника 

шкільних бібліотек 

Січень-

березень 

Петрук Н.О. 

- змагання серед старших дошкільників дошкільних 

навчальних закладів до Дня захисту дітей 

Травень Марчук Т.М. 
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РОЗДІЛ ІХ 

 

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

9.1. Організаційно-методичне забезпечення діяльності психологічної служби  

 

№ 

з/п 

Зміст Терміни Хто  

 виконує 

1. Організаційно-методичні наради з проблем: 

 - аналіз рівня ефективності діяльності соціально-

психологічної служби навчальних закладів за 2015-

2016 н. р.; 

- планування діяльності соціально-психологічної 

служби на 2016-2017 н.р.; 

- організація діяльності психологічної служби 

щодо виявлення та наукового супроводу учнів-

членів Малої академії наук 

 

 

Червень 

 

 

Серпень  

 

Вересень  

 

 

Войтович Г.І. 

 

 

Войтович Г.І. 

 

Войтович Г.І. 

 

2. Завершити діяльність творчої групи психологів з 

проблем підвищення рівня психологічної 

компетентності сучасного вчителя (видання 

посібника) 

Січень–

лютий   

Войтович Г.І. 

Дмитрук Т.В. 

3. Організувати та забезпечити проведення 

зустрічей інтервізії з проблем надання ефективної 

психологічної допомоги учасникам навчально-

виховного процесу 

Січень – 

грудень   

Войтович Г.І. 

 

4. Організувати постійно діючий консультпункт по 

наданню методичної допомоги практичним 

психологам та соціальним педагогам 

Січень – 

грудень   

Войтович Г.І. 

 

5. Організувати проведення ярмарку психологічних 

ідей 

Листопад  Войтович Г.І. 

 

 

9.2. Інформаційно-просвітницька робота 

 

№ 

з/п 

Зміст Терміни Хто  виконує 

1. Запровадити систему психологічних семінарів з 

актуальних проблем теоретичної та практичної 

психології. 

Березень, 

травень, 

жовтень 

Войтович Г.І. 

 

2. Запровадити систему методичних об’єктів 

практичних психологів та соціальних педагогів з 

проблем: 

- надання комплексної психологічної допомоги 

учасникам навчально-виховного процесу, що 

зазнали психічної та психологічної травми в зоні 

АТО; 

- психологія управління процесом 

забезпечення особистісно орієнтованої парадигми 

освіти. Місце і роль працівників соціально-

психологічної служби навчального закладу у 

здійсненні даного процесу; 

- психологія зміни ментальних рис українця як 

запорука особистісного та професійного успіху; 

- розвиток емоцій в онтогенезі. Вікові групи 

Січень  

 

 

 

 

Лютий  

 

 

 

 

 

 

Січень  

 

 

Стефанцева С.А. 

 

 

 

 

Кубар С.М. 

 

 

 

 

 

 

Шепель І.В. 
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страхів. Шкільні та фобічні страхи: причини та 

шляхи розв’язання; 

- формування позитивного комунікативного 

простору в навчально-виховному середовищі; 

- роль емоційного інтелекту у становленні 

особистості молодшого школяра;  

- феноменологія психологічних труднощів у 

навчанні учнів початкової школи; 

- проблема шкільної адаптації та дезадаптації 

першокласників; 

- школа успіху, особливості психологічного 

супроводу дитини-дослідника та вчителя-науковця з 

використанням хмарних технологій;  

- система взаємодії працівників соціально-

психологічної служби з учнями, батьками та 

вчителями у формах інклюзивного та 

індивідуального навчання; 

- особливості психологічного супроводу 

професійного самовизначення учнів з вадами слуху 

 

Березень  

 

Січень  

 

Лютий  

 

 

Березень  

 

       

Січень  

 

 

 

Березень  

 

Книр Т.В. 

 

Захаркова Г.Л. 

 

Лопушинська 

Т.О. 

Степанова І.О. 

 

 

Антонець М.П. 

 

Янковська Л.М. 

 

Варшавська Л.М. 

 

 

Мельничук А.А. 

3. Розробити та запровадити систему психолого-

педагогічних семінарів для педагогів міста: 

-  вчителів початкової школи з проблем 

діагностики та розвитку психологічної готовності 

дітей до навчання як умови забезпечення високого 

рівня якості початкової освіти; 

- вчителів 5-9 класів з проблем психології розвитку 

та гармонізації взаємодії педагогів та учнів; 

- вчителів 10-11 класів з проблем детермінації та 

розвитку обдарованих дітей. 

 

Протягом 

року 

 

Войтович Г.І. 

 

4. Проведення групових консультацій для 

працівників психологічної служби з проблем 

організації діяльності практичного психолога та 

соціального педагога в навчальному закладі 

Протягом 

року 

Войтович Г.І. 

 

                

9.3. Психологічне забезпечення навчально-виховної роботи,  

роботи з батьками та управління навчальним процесом 

№ 

з/п 

Зміст Терміни Хто  виконує 

1. Провести тренінг для психологів та 

соціальних педагогів з проблем забезпечення 

психологізації навчально-виховного процесу 

Квітень  Войтович Г. І. 

 

2. Провести просвітницький тренінг для 

психологів та соціальних педагогів по створенню 

системи роботи з дітьми, що зазнали 

психологічної та психічної травми 

Січень  Войтович Г. І. 

 

3. Організувати та забезпечувати діяльність 

постійно діючого консультпункту для батьків з 

проблем психології батьківсько-дитячих 

стосунків 

Січень – 

грудень   

Войтович Г. І. 

 

4. Провести тренінг для  педагогів, що 

запроваджують  інноваційні технології  навчання 

з проблем психологічного супроводу інновацій та  

визначення рівня їх ефективності 

Квітень  Войтович Г. І. 
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9.4. Психолого-педагогічний супровід роботи з дітьми з особливими потребами, 

інклюзивна освіта 

 

№ 

з/п 

Зміст Терміни Хто  виконує 

1. Організувати діяльність клубу практичних 

психологів, які працюють з дітьми з особливими 

потребами з проблем психологічного супроводу 

та надання психологічної допомоги сім’ї дитини 

що має психологічні вади 

 

Вересень  

Войтович Г. І., 

Смолінська О.А. 

 

 

2. Аналізувати та затверджувати розроблені 

психологами індивідуальні програми корекції, 

тренінгу та розвитку дитини з проблемами психо-

фізичного розвитку 

Вересень – 

жовтень   

Войтович Г. І. 

 

3. Аналізувати проблеми інклюзивної освіти 

шкіл міста та надавати професійно-методичну 

допомогу 

Вересень – 

грудень 

Войтович Г. І. 

 

 

9.5. Контрольно-аналітична діяльність 

 

№ 

з/п 

Зміст Терміни Хто  виконує 

1. Здійснювати контроль та корекцію 

планування діяльності працівників психологічної 

служби 

Вересень – 

грудень 

Войтович Г. І. 

 

2. Забезпечити діагностику та аналіз 

статистичних даних за проблемами: 

- визначення рівня психологічної готовності 

дитини до навчання (учні 1-х класів; тест Керна-

Йірасека); 

- визначення рівня загальних розумових 

здібностей учнів 4-х класів (тест Отіс-Леннон); 

- визначення рівня  персональних досягнень 

учнів 9-х,11-х класів (тест Вандерлік) 

 

 

Травень  

 

Травень  

 

Квітень –  

травень  

 

 

Войтович Г. І. 

 

Войтович Г. І. 

 

Войтович Г. І. 

 

РОЗДІЛ Х 

 

УЧАСТЬ В ОБЛАСНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ  

ТА МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ, ЗАХОДАХ 

 

№ 

з/п 

Назва  

заходу 

Термін  

виконання 

Відповідальні 

 за проведення 

10.1. Продовжити участь у проектах і заходах: 

- у Міжнародному освітньо-інноваційному проекті «Освіта 

для сталого розвитку» 

Протягом 

року 

Парфенюк А.В., 

Петричко І.П. 

- у проектах «Відкритий світ», «Цифрові технології», 

«Партнерство у навчанні» 

Протягом 

року 

Методисти НМЦ  

- у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Молодь обирає 

здоров’я» 

Лютий – 

вересень 

Парфенюк А.В. 

- у Міжнародному конкурсі «Бобер» Вересень–

квітень 

Басовський М.Г. 

- у Всеукраїнській акції «День натураліста» Вересень Парфенюк А.В. 
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- у Міжнародному проекті «Маршрут Безпеки» Протягом 

року 

Парфенюк А.В.  

- у реалізації програми «Основні орієнтири виховання 

учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України» 

Протягом 

року 

  Лєпіхова Н.В. 

- у підготовці та проведенні чергової Інтернет-олімпіади 

з  програмування 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

- у Міжнародному проекті-естафеті «Малі річки – життя 

України» 

Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

- у реалізації Державної цільової програми впровадження 

у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів ІКТ  в частині підготовки вчителів за програмами: 

«Партнерство у навчанні», «Intel. Навчання для 

майбутнього», «Вчителі в онлайні», «Цифрові технології», 

«Відкритий світ» 

Протягом 

року 

Басовський М.Г. 

- у Всеукраїнських природоохоронних акціях: «День 

Землі», «День Довкілля», «До чистих джерел», «Ліси для 

нащадків», «Птах року», «Годівничка» 

Протягом 

року 

Методисти НМЦ 

 

10.2. Координувати проектну роботу з проблем: 

Міжнародний освітній проект «Освіта для сталого 

розвитку в дії» (на базі НВК №4, НВК №10) 

Протягом 

року 

Методисти 

НМЦ 

 

Українсько-польський проект «Шкільна академія 

підприємництва» (на базі НВК №10, ЗОШ №14, ліцей №17, 

гімназії № 2) 

Протягом 

року 

Методисти 

НМЦ 

 

Проект ОБСЄ «Зелений пакет» (на базі НВК №9) 

 

Протягом 

року 

Методисти 

НМЦ 

 

Проект «Школи: партнери майбутнього» (PASCH); 

Програма «eTwinning Plus» (на базі СЗОШ №6) 

Протягом 

року 

Методисти 

НМЦ 

 

 Національний проект «Відкритий світ» (на базі гімназії 

№2) 

Протягом 

року 

Методисти 

НМЦ 

 

Проект «Національна мережа Шкіл сприяння здоров’ю» 

(на базі СЗОШ №7, НВК №7, СЗОШ №8, НВК №10, 

колегіуму, СЗОШ №29, ліцею №17, гімназії №2) 

Протягом 

року 

Методисти 

НМЦ 

 

Програма Intel «Навчання для майбутнього» (навчальні 

заклади міста) 

Протягом 

року 

Методисти 

НМЦ 

 

Всеукраїнський проект «Інтелект України» (на базі СЗОШ 

№ 1, НВК № 2, НВО № 5, НВК № 6, СЗОШ № 6, СЗОШ № 7, 

НВК № 9, НВК № 10, колегіум, ліцей № 17, ЗОШ № 24, НВО 

№ 1, НВК № 31) 

Протягом 

року 

Методисти 

НМЦ 
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РОЗДІЛ ХІ 

 

РОБОТА ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

№ 

з/п 

Зміст  

заходу  

Термін 

виконання 

Відповідальні 

 за проведення  

1.  Забезпечення науково-методичного супроводу 

формування професійної компетентності шкільних 

бібліотекарів у контексті модернізації шкільної освіти 

Протягом 

року 

Петрук Н.О. 

2.  Організація тематичних книжкових експозицій, 

виставок, папок, присвячених видатним та ювілейним 

датам 

Протягом 

року 

Петрук Н.О. 

3.  Проведення інформаційних оглядів літератури, 

складання інформаційних списків 

Протягом 

року 

Петрук Н.О. 

 

4.  Надання методичної допомоги в удосконаленні 

каталогізації нових надходжень у програмі «Шкільна 

бібліотека» 

Протягом 

року 

Петрук Н.О. 

5.  Організація роботи творчої групи шкільних 

бібліотекарів «Шкільна бібліотека як інформаційний 

центр навчального закладу» 

Протягом 

року 

Петрук Н.О. 

6.  Створення тематичної папки «Допомога 

бібліотекарям у організації і проведенні 

Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек» 

Вересень  Петрук Н.О. 

7.  Оформлення передплати друкованих освітянських 

періодичних видань 

Вересень-

листопад 

Петрук Н.О. 

8.  Проведення круглого столу «Роль сучасної шкільної 

бібліотеки для забезпечення якісного навчання дітей 

англійської мови» 

Березень Петрук Н.О. 

9.  Проведення індивідуальних консультацій шкільних 

бібліотекарів з проблеми «Формування інформаційної 

культури учнів засобами шкільної бібліотеки» 

Протягом 

року 

Петрук Н.О. 

10.  Створення в шкільних бібліотеках постійно діючої 

виставки на тему «Героїко-патріотичне виховання» 

Протягом 

року 

Петрук Н.О. 

11.  Започаткувати проект «Естафета пам’яті» Протягом 

року 

Петрук Н.О. 

12.  Активізувати діяльність шкільних бібліотек щодо 

створення літературних віталень та проведення 

презентацій літератури рідного краю 

Протягом 

року 

Петрук Н.О. 
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РОЗДІЛ  ХІІ 

 

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу  Термін 

виконання 

Відповідальні 

 за проведення  

1. Запровадити жорсткий режим економії в частині  

придбання та витрат: на пальне та енергоносії 

Протягом 

року 
Мудраков В.В. 

2. 
Провести списання  обладнання  та  матеріалів 

Грудень –

січень 
Мудраков В.В. 

3. Здійснити підписку періодичних видань Червень, 

грудень 

Петрук Н.О. 

4. Поповнити  фонд науково-методичного центру 

науково-методичною літературою  

Протягом 

року 

Петрук Н.О. 

5. Придбати обладнання, канцтовари, бланки 

(грамот, дипломів та ін.) 

Протягом 

року 
Мудраков В.В. 

6. Провести ремонтні роботи Протягом 

року 
Мудраков В.В. 
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