ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПЛАН РОБОТИ
науково-методичного
центру
на 2017 рік

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Науково-методичний центр

ПОГОДЖЕНО:
Ректор Хмельницького обласного
інституту післядипломної
педагогічної освіти
____________________ В. Є. БЕРЕКА

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор Департаменту освіти та
науки Хмельницької міської ради
________________ Р. Д. Миколаїв
СХВАЛЕНО:
Науково-методичною радою
науково-методичного центру
Департаменту освіти та науки
Хмельницької міської ради
31 січня 2017 року, протокол №1

ПЛАН РОБОТИ
науково-методичного центру
Департаменту освіти та науки
Хмельницької міської ради
на 2017 рік

м. Хмельницький

2

ВСТУП
Науково-методичний центр Департаменту освіти та науки 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 районний (міський) методичний кабінет (центр), Державних та
регіональних програм і проектів, річних планів Хмельницького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, Департаменту освіти та науки Хмельницької міської
ради, у контексті реалізації Національної стратегії розвитку освіти на 2012-2021 роки.
Головною метою діяльності міської методичної служби є науково-методичне
забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу в умовах модернізації
системи освіти міста Хмельницького, формування конкурентоспроможного вчителя з високим
рівнем професіоналізму, методичної та загальної культури,
створення належних умов для ефективного впровадження
інноваційних методик і технологій навчання й виховання, у тому
числі інформаційних.
Загальне керівництво та координацію методичної роботи
здійснював обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти. Педагоги міста брали активну участь у проведених ним
обласних семінарах, конференціях, інструктивно-методичних
нарадах,
інших
формах
роботи,
консультаціях
тощо,
вдосконалювали свій професійний рівень на курсах підвищення
кваліфікації. Кращий досвід роботи освітян міста визнаний на рівні області, країни.
Керівники навчальних закладів міста, учителі та вихователі провели низку обласних
семінарів, відкритих уроків та виховних заходів для педагогічних працівників різних
категорій, ділилися своїми здобутками на всеукраїнських семінарах, виставках педагогічних
інновацій. Керівні та педагогічні кадри є активними учасниками педагогічних спільнот.
Методисти і педагоги міста беруть участь у міських і обласних теле- та радіопередачах з
актуальних питань галузі освіти.
Координацію методичної роботи в місті здійснювала науково-методична рада НМЦ, на
засіданнях якої були розглянуті питання про нові підходи до планування й організації
методичної роботи, використання ІКТ в навчально-виховному процесі, підсумки та
перспективи вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду, хід реалізації
програми дослідно-експериментальної та проектної діяльності, моніторингових досліджень,
систему корекційної роботи практичних психологів, роботу Хмельницької міської ПМПК,
інформаційно-просвітницьку роботу шкільних бібліотек та інші питання.
Відповідно до структури методичної роботи у 2016 році на базі науково-методичного
центру діяли: 22 методичних об’єднання, 7 постійно діючих семінарів, 6 інтернет-семінарів,
32 творчих та динамічних групи, 14 тренінгів, 14 майстер-класів, 9 круглих столів, 3
дискусійних клуби, 16 шкіл професійної адаптації та наставництва вчителів-предметників, 16
консультаційних центрів і навчань. Проведено 41 семінар для педагогічних працівників
(керівників, заступників директора, вчителів-предметників, класних керівників, практичних
психологів, соціальних педагогів, логопедів, вихователів-методистів). Систематично
проводилися інструктивно-методичні наради та консультації з керівниками міських
методичних об’єднань, заступниками директорів шкіл з навчально-виховної роботи,
вихователями-методистами, різними категоріями педагогів.
Навчальні заклади працювали над удосконаленням умов виховного середовища,
забезпеченням компетентнісного підходу у виховному процесі, реалізовували виховні
програми, проводили заплановані заходи щодо реалізації національно-патріотичного
виховання, основних орієнтирів виховання, залучали до співпраці громадськість, батьків,
забезпечували активний діалог педагогів з учнями.
Невід’ємною складовою методичної роботи є інноваційна діяльність, підтримка
дослідно-експериментальної та проектної роботи, що дозволяє вивести навчальні заклади на
новий рівень управління навчальним закладом, підвищити якість освіти. Продовжують
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експериментальні дослідження всеукраїнського рівня п’ять навчальних закладів: «Розвиток
освітньо-інформаційного середовища навчально-виховного комплексу засобами мережевих
технологій та дистанційної освіти» (на базі НВК №2); «Формування ключових
компетентностей обдарованої дитини» (на базі ліцею №17); «Хмарні сервіси в освіті» (на базі
НВК №10); «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчальновиховний процес навчальних закладів» (на базі ліцею №17, СЗОШ №15); «Психологопедагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в
середньому загальноосвітньому навчальному закладі» (на базі ЗОШ №22). У 2016 році
навчальні заклади міста активно долучилися до реалізації Всеукраїнського педагогічного
проекту «Інтелект України».
Методичні заходи, проведені в місті, спрямовувалися на
вдосконалення системи роботи щодо пошуку та відбору
обдарованих дітей, стимулювання зазначеної категорії учнів і
педагогічних працівників, які з ними працювали. В 2016 році
школярі міста вибороли: 88 призових місць на обласних
олімпіадах, 8 – на олімпіадах IV етапу; 28 призових місць на
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських
науково-дослідницьких робіт МАН та 8 – на ІІІ етапі конкурсу
МАН. Команда учнів міста брала участь у всеукраїнському етапі
турніру юних хіміків. У 2016 році 25-ти обдарованим дітям міста
призначено персональну стипендію Хмельницької міської ради.
Особлива увага приділялася питанню національнопатріотичного виховання підростаючого покоління. Упродовж
минулого навчального року значно активізувалася волонтерська
діяльність педагогічних та учнівських колективів, пошукова
робота, участь дітей у різноманітних заходах, проектах, флешмобах. Велику увагу було
приділено дітям і сім’ям, які переїхали з тимчасово окупованих територій, дітям, чиї батьки є
учасниками АТО.
В освітньому просторі міста вагому роль відіграють позашкільні навчальні заклади, що
створюють умови для реалізації дитиною власної освітньої траєкторії, сприяють
індивідуальному розвитку особистості школяра, його талантів і нахилів. Їх вихованці брали
участь у міських, обласних, всеукраїнських змаганнях, конкурсах, виставках, виборюючи
перемоги обласного та всеукраїнського рівнів.
Активно працювали практичні психологи та соціальні педагоги навчальних закладів,
здійснюючи психолого-соціальний супровід усіх ланок навчально-виховного процесу.
Про рівень розвитку творчого потенціалу вчителів та впровадження сучасних освітніх
технологій свідчать участь педагогів у конкурсі «Вчитель року» та матеріали, подані на
щорічну міську й обласну виставки педагогічних інновацій «Освіта Хмельниччини на шляхах
реформування». На обласному конкурсі «Вчитель року – 2016» троє учасників зайняли перші
місця та один учасник став лауреатом конкурсу. Двоє учасників стали лауреатами
всеукраїнського туру підсумкового етапу. Заклевська О.І., класний керівник гімназії №2,
стала лауреатом підсумкового етапу всеукраїнського туру конкурсу «Класний керівник року».
У 2016 році поповнювалася матеріально-технічна база навчальних закладів. Зокрема
придбано комп’ютерні класи для СЗОШ № 1, СЗОШ №7, НВК № 9, НВК № 10, гімназії № 1,
СЗОШ № 12, СЗОШ № 15, колегіуму, ЗОШ № 20, СЗОШ № 27, НВО № 28, СЗОШ № 29, НВК
№ 31, ЗЗОШ № 2 на загальну суму 1414,0 тис. грн; мультимедійні комплекси для СЗОШ № 1,
СЗОШ № 6, СЗОШ № 7, СЗОШ № 8, НВК № 9, НВК № 10, СЗОШ № 12, ЗОШ № 14,
колегіуму, ЗОШ № 18, ЗОШ № 20, ЗОШ № 21, НВК № 7, СЗОШ № 27, НВО № 28, НВК № 31,
НВК № 4, НВО № 1, ЗОШ № 13, центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді
на загальну суму 707,8 тис. грн. Навчальні заклади дооснащувались комп’ютерною технікою
та мультимедійними комплексами, зокрема було придбано 67 комп’ютерів, 32 принтери, 8
проекторів, 5 екранів за рахунок спеціальних коштів навчальних закладів на загальну суму
789,5 тис. грн.
Усі загальноосвітні школи міста підключені до мережі Інтернет. На сайті управління
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освіти висвітлювалися інформаційні матеріали, нормативні документи, рекомендації на
допомогу адміністраціям шкіл, учителям-предметникам. Проводилася робота щодо створення
в усіх загальноосвітніх навчальних закладах шкільних веб-сайтів. Учителі-предметники
популяризували свій досвід роботи через діяльність власних сайтів та блогів. Проте потребує
удосконалення робота щодо підвищення рівня комп’ютерної грамотності всіх педагогів. Тому
буде продовжено навчання учителів за програмами «Microsoft. Партнерство в навчанні»,
«Інтел. Навчання для майбутнього», дистанційними курсами «Цифрові технології», «Вчителі
в онлайні».
Значна увага приділялася стимулюванню творчої професійної діяльності кращих
педагогічних працівників навчальних закладів міста. У 2016 році 40 освітянам міста
призначено персональну премію Хмельницької міської ради.
Аналіз методичної діяльності свідчить про необхідність удосконалення
роботи щодо:

модернізації форм і змісту роботи з педагогічними кадрами відповідно до
Концепції нової української школи;

форм і методів навчально-виховного процесу, спрямованого на
формування компетентностей особистості дитини, сприяння творчій та науководослідницькій діяльності учнів;


побудови нової моделі виховної роботи;



удосконалення міської системи освітнього моніторингу;



участі в інноваційних методичних проектах, програмах, експериментах;


розкриття та підтримки творчих можливостей педагогічних працівників,
підвищення рівня професійної компетентності педагогів, розвитку у них прагнення
набуття необхідних умінь, поглиблення знань щодо здійснення інноваційної
діяльності, формування індивідуального стилю;

залучення учителів до участі у фахових конкурсах, популяризації
власного передового педагогічного досвіду через створення методичних посібників,
друкування у педагогічних виданнях;


ведення ділової документації у навчальних закладах;


запровадження сучасних форм роботи з педагогічними кадрами та
батьками, у тому числі через мережу Інтернет, шляхом оновлення Інтернет-сайтів,
впровадження електронного журналу;

підвищення комп’ютерної
виховного процесу;

грамотності


покращення
науково-методичного
допрофільного та профільного навчання;


всіх

учасників навчально-

супроводу

впровадження

активізації роботи з підготовки випускників до участі у ЗНО та ДПА.
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РОЗДІЛ І
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ У 2017 РОЦІ
У 2017 році робота науково-методичного центру буде спрямована на реалізацію
науково-методичної проблеми:

«Методологічна переорієнтація процесу
навчання і виховання на забезпечення
рівного доступу до якісної освіти,
формування
компетентностей
особистості
учня
та
професійного
становлення, зростання і подальшого
розвитку педагогічних працівників в
умовах нової української школи».
Пріоритетні напрями
освітньої, науково-методичної діяльності науково-методичного центру:
 науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти;
 інформаційно-методичний та психологічний супровід навчальних закладів і
педагогічних працівників в умовах сучасних освітніх процесів;
 формування моделі методичного сервісу, спрямованого на підвищення рівня
професійної компетентності вчителів, удосконалення фахової, методичної та науковотеоретичної підготовки;
 методичний супровід упровадження перспективних освітніх технологій,
інноваційної діяльності, проектної та експериментальної роботи в навчальних закладах
міста з метою підвищення якості освіти;
 аналітико-прогностична
діяльність,
організація та проведення моніторингів якості освіти;
 виявлення,
вивчення
і
поширення
перспективного педагогічного досвіду;
 створення умов для розвитку обдарованих і
здібних дітей;
 науково-методичний супровід і навчальнометодичне забезпечення професійної діяльності
педагогів, які працюють з дітьми з особливими
освітніми потребами;
 реалізація нової моделі виховної роботи, що
базуватиметься на формуванні патріотизму;
 мотивація і стимулювання професійнопедагогічного саморозвитку та творчої ініціативи
педагогів;
 координація діяльності шкільних методичних кабінетів в умовах децентралізації.
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Головні завдання
методичної служби міста:
 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;
 забезпечення науково-методичного та психолого-педагогічного 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 і курсів, інноваційних форм надання освітніх послуг;
 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;
 організація інформаційно-комунікаційного обслуговування, використання
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та діяльності
навчальних закладів;
 створення умов для розвитку професійних компетентностей, педагогічної
майстерності, творчої ініціативи керівних та педагогічних кадрів, удосконалення форм і
методів підвищення їхнього 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;
 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;
 забезпечення
науково-обґрунтованого моніторингу навчально-виховного
процесу, використання його результатів у науково-методичній роботі з керівними та
педагогічними кадрами;
 інформаційно-методичне забезпечення організації
незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації;

проведення зовнішнього

 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;
 забезпечення методичного супроводу дітей з особливими освітніми потребами,
різних форм інклюзивної освіти, роботи Хмельницької міської психолого-медикопедагогічної консультації.
7

РОЗДІЛ ІІ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2.1. Циклограма методичної роботи НМЦ
Тижні
місяця
I тиждень

Дні
Понеділок

II тиждень

III тиждень

IV тиждень

Нарада при завідуючій НМЦ

Колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Засідання
ІнструктивноЗасідання
міських МО
методичні наради
творчих,
вчителівз директорами
динамічних
предметників
шкіл
груп
Семінари-практикуми, інструктивно-методичні наради для заступників
директорів з навчально-виховної роботи.
Вебінари для керівників навчальних закладів
ІнструктивноІнструктивноІнструктивноСемінариметодичні наради для
методичні
методичні
практикуми для
заступників
наради для
наради для
заступників з
директорів з виховної
завідуючих
методистів ДНЗ
виховної роботи
роботи
ДНЗ
Інструктивнометодичні наради з
директорами шкіл

День консультування; надання методичної допомоги на місцях
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2.2. Планування роботи науково-методичного центру

Зміст
роботи

Термін
виконання

Відповідальний
за проведення

2.2.1. Скласти плани роботи НМЦ:
- річний;
- місячний;

до 20.01.
Завідуюча НМЦ
до 25 числа Завідуюча НМЦ
кожного
місяця
щотижня Методисти НМЦ

- тижневий.

2.2.2. Спланувати колективні та групові форми методичної роботи:
- міських методичних об’єднань;
семінарів:
постійно
діючих,
проблемних,
випереджуючих, практикумів;
- шкіл педагогічної майстерності, оперативного резерву,
молодих керівників навчального закладу, педагогіворганізаторів, професійної адаптації молодих учителів,
вдосконалення педагогічної майстерності;
- творчих та динамічних груп, клубів;
- майстер-класів, тренінгів.

до 01.02.
до 01.02.

Методисти НМЦ
Методисти НМЦ

до 01.02.

Методисти НМЦ

до 01.02.
до 01.02.

Методисти НМЦ
Методисти НМЦ

до 15.12.

Князюк І.В.,
Марчук Т.М.
Завідуюча НМЦ
Методисти НМЦ

2.2.3. Скласти графіки:
- курсів підвищення кваліфікації педагогічних і керівних
працівників міста при ХОІППО на 2018 рік;
- масових методичних заходів;
- колективних, групових та індивідуальних форм
методичної роботи.
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до 25.01.
до 25.01.

2.3. Діяльність щодо поліпшення якості роботи і професійної
майстерності працівників науково-методичного центру
Опрацювання алгоритму роботи над науковометодичною проблемою
Проектування структури роботи НМЦ
Організація самоосвіти методистів у рамках реалізації
І етапу методичної проблеми
Підготовка документації для проведення атестації
працівників НМЦ у 2017 році
Атестація працівників НМЦ у 2017 році
- Пасічник Н.П.
- Петрук Н.О.
Направлення працівників НМЦ на курси
підвищення кваліфікації у ХОІППО
Проведення майстер-класу «Оновлення форм і
методів
методичної
роботи
з
педагогічними
працівниками»
Проведення
круглого
столу
«Розвиток
професійних компетентностей педагогів в умовах нової
української школи»
Навчально-методичне консультування методистів
«Основні функції методичної роботи та їх реалізація у
діяльності НМЦ»
Проведення дискусії «Формування методичної
культури педагога»
Використання хмарних технологій
у роботі
методистів НМЦ
Електронний документообіг
Проведення
співбесіди
з
методистами
за
підсумками виконання планів
Підготовка аналітичних матеріалів за підсумками
роботи НМЦ у 2017 році
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до 01.02.

Завідуюча НМЦ

до 01.02.
Лютий

Методисти НМЦ
Завідуюча НМЦ

Березень

Годлевська Т.П.

Квітень

Годлевська Т.П.

За окремим Князюк І.В.
планом
Лютий
Завідуюча НМЦ
Квітень

Методисти НМЦ

Серпень

Завідуюча НМЦ

Жовтень

Методисти НМЦ

Щомісяця

Методисти НМЦ

Травеньчервень
Щомісяця

Методисти НМЦ

Грудень

Методисти НМЦ

Завідуюча НМЦ

2.6. Науково-методичні проблеми методистів у 2017 році
№
з/п
1.

Прізвище, ім’я,
по батькові методиста
Думанська Г.В.

Басовський М.Г.
2.

Функційні
обов’язки
Завідуюча НМЦ

Науково-методична
проблема
Модернізація управління
розвитком професійної
компетентності керівних і
педагогічних кадрів
Методист
Формування медіакультури
з інформатики, технологій,
учасників навчально«Захисту Вітчизни»
виховного процесу
Методист
Від інноваційного змісту і
з обслуговуючої праці,
технологій освіти через
«Технологій»,
педагогічну майстерність
образотворчого мистецтва,
вчителя – до формування
організація атестації
особистості учня до життя в
педагогічних працівників
умовах упровадження
Державного стандарту
початкової, базової та повної
загальної середньої освіти
Методист
Створення умов для
з історії, географії,
особистісного та професійного
економіки, правознавства,
розвитку вчителів в умовах
фізичної культури
реалізації нової школи
Методист з фізики,
Упровадження комп’ютерноастрономії,
орієнтованих технологій і
з обслуговування
використання ПК у навчальнокомп’ютерної техніки,
виховний процес та
організація діяльності сайту
управлінську діяльність.
Департаменту освіти та
Забезпечення науковонауки
методичного супроводу
викладання фізики та
астрономії
Методист з української мови Розширення поля інноваційної
та літератури, зарубіжної
діяльності методиста як
літератури, музичного
основа організації ефективної
мистецтва, художньої
роботи в контексті реалізації
культури,
освітньої галузі
організації курсової
«Мова і література» та
підготовки,
«Мистецтво»
профорієнтаційної роботи,
організація діяльності сайту
Департаменту освіти
та науки

3.

Годлевська Т.П.

4.

Дейнега О.О.

5.

Євчук О.М.

6.

Князюк І.В.

7.

Лєпіхова Н.В.

Методист
з виховної роботи

8.

Марчук Т.М.

Методист
з дошкільної освіти
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Забезпечення
компетентнісного підходу у
виховному процесі
Науково-методичний супровід
та навчально-методичне
забезпечення діяльності ДНЗ з
питань:

9.

10.

Новосядла С.В.

Парфенюк А.В.

Методист з математики,
роботи з обдарованими
дітьми

Методист з біології, хімії,
основ здоров’я,
природознавства

Пасічник Н.П.

Методист
з кадрових питань

12.

Петричко І.П.

Методист
з початкової освіти,
логопедів

13.

Петрук Н.О.

Методист з іноземних мов,
шкільних бібліотекарів

14.

Солтис Н.І.

Методист з етики,
національно-патріотичного
та духовно-морального
виховання

11.
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- розвиток педагогічної
майстерності, творчої
ініціативи педагогічних
працівників;
- проведення науково
обґрунтованого моніторингу
освітньої діяльності
Науково-методичний супровід
викладання математики в
умовах упровадження нового
Державного стандарту.
Забезпечення організації
роботи з обдарованими дітьми
через діяльність учнівських
наукових товариств
Упровадження
здоров’язбережувальних
технологій у систему роботи
вчителя природничих
дисциплін
Удосконалення системи
науково-методичної
роботи в місті
з кадрових питань
Науково-методичне
забезпечення й підвищення
професійного рівня
педагогічних працівників
початкових класів ЗНЗ міста
в умовах нової української
школи
Формування предметних
компетентностей на уроках
іноземних мов. Забезпечення
інноваційної діяльності
шкільних бібліотек щодо
розвитку в учнів інтересу до
читання
Розвиток інноваційної
особистості вчителя як
головний напрямок
підвищення його педагогічної
майстерності

2.7. План засідань науково-методичного ради
Тематика
засідань
І засідання
1. Про схвалення плану роботи НМЦ на 2017 рік.
2. Про схвалення планів роботи міських методичних
об’єднань, методичних угрупувань.
3. Про організацію гурткової роботи і факультативів у
навчальних закладах міста.
4. Про проведення експериментально-дослідницької
роботи у навчальних закладах.
ІІ засідання
1. Про схвалення матеріалів педагогічних працівників,
керівників навчальних закладів, представлених на обласну
постійно
діючу
педагогічну
виставку
«Освіта
Хмельниччини на шляхах реформування – 2017».
2. Про підсумки участі педагогів ЗНЗ у ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017».
ІІІ засідання
1. Про стан підготовки навчальних закладів міста до
державної підсумкової атестації.
2. Про підсумки роботи шкільних методичних кабінетів
у 2016-2017 навчальному році.
3. Про стан викладання біології, хімії, історії.
3. Про методичний супровід реалізації заходів з
національно-патріотичного виховання школярів у 20162017 навчальному році.
ІV засідання
1. Про організацію науково-методичної роботи у 20172018 навчальному році.
2. Про структуру науково-методичної роботи з
учителями міста у 2017-2018 навчальному році.
3. Про роботу науково-методичного центру щодо
науково-методичного забезпечення реалізації Програми
розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки.
V засідання
1. Про схвалення методичних розробок педагогічних
працівників навчальних закладів міста, поданих на
присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист»,
«вчитель-методист» у 2018 році.
2. Про проведення моніторингових досліджень якості
освіти.
3. Про схвалення локальних програм для здійснення
гурткової роботи та надання додаткових освітніх послуг в
дошкільних навчальних закладах.
4. Про схвалення перспективного педагогічного
досвіду та занесення до картотеки ППД міста.
VІ засідання
1. Про підсумки роботи НМЦ за 2017 рік та завдання на
2018 рік.
2. Про стан роботи над реалізацією методичної
проблеми.
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Термін
виконання
Січень

Відповідальний
за проведення
Завідуюча НМЦ
Методисти НМЦ
Методисти НМЦ
Новосядла С.В.
Завідуюча НМЦ

Лютий
Завідуюча НМЦ
Завідуюча НМЦ
Квітень

Методисти НМЦ
Методисти НМЦ
Лєпіхова Н.В.
Методисти НМЦ

Серпень

Методисти НМЦ
Завідуюча НМЦ

Методисти НМЦ
Вересень
Завідуюча НМЦ
Завідуюча НМЦ
Методисти НМЦ
Завідуюча НМЦ
Грудень

Завідуюча НМЦ
Методисти НМЦ

3. Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських

предметних олімпіад та І етапу Всеукраїнського конкурсузахисту 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

Рубаха О. А.
Марчук Т.М.

2.8. План проведення інструктивно-методичних нарад з методистами
№
з/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Зміст заходу

Термін
Відповідальний
виконання
за проведення
Про підсумки участі школярів міста у І етапі
Січень
Новосядла С.В.
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт МАН України
Про результати участі школярів міста у ІІ етапі
Січень
Новосядла С.В.
Всеукраїнських предметних олімпіад та завдання
щодо підготовки до ІII етапу Всеукраїнських
предметних олімпіад
Про стан готовності до участі в ІІ етапі конкурсуСічень
Новосядла С.В.
захисту учнівських науково-дослідницьких робіт
МАН України
Про оновлення сайту Департаменту освіти та Протягом Євчук О.М.,
науки
року
Князюк І.В.
Про підсумки участі педагогічних працівників у
Лютий
Методисти НМЦ
міському етапі постійно діючої виставки «Освіта
Хмельниччини на шляху реформування» у 2017 році
Про підсумки участі в ІІ етапі Всеукраїнського
Лютий
Методисти НМЦ
конкурсу «Вчитель року – 2017»
Про підсумки участі школярів міста у ІІ етапі
Лютий
Новосядла С.В.
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт МАН України
Про результати участі школярів міста у ІІІ етапі
Березень
Новосядла С.В.
Всеукраїнських предметних олімпіад та завдання
щодо підготовки до ІV етапу Всеукраїнських
предметних олімпіад
Про організацію роботи волонтерських загонів
Квітень
Лєпіхова Н.В.
загальноосвітніх навчальних закладів
Про забезпечення методичного супроводу
Квітень
Методисти НМЦ
закінчення навчального року та державної
підсумкової атестації
Про роботу міського штабу та загонів ЮІР у ЗНЗ
Травень
Лепіхова Н.В.
Про діяльність Хмельницької психолого-медикоЧервень
Рубаха О.А.
педагогічної консультації
Про підсумки державної підсумкової атестації з
Червень
Методисти НМЦ
української мови, історії, математики та профільних
предметів у 11-х класах
Про підсумки державної підсумкової атестації з
Червень
Методисти НМЦ
навчальних предметів у 9-х класах
Про підсумки діагностування педагогічних
Червень
Методисти НМЦ
працівників та визначення структури методичної
роботи на новий навчальний рік
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16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

Про підсумки атестації педагогічних кадрів у
2017 році
Про підготовку методичних рекомендацій щодо
особливостей викладання предметів у 2017-2018
навчальному році
Про програмне забезпечення варіативної частини
робочих
навчальних
планів
загальноосвітніх
навчальних закладів
Про
впровадження
інформаційнокомунікаційних технологій в роботу методичних
служб та навчальних закладів міста
Про підсумки проходження педагогічними
працівниками курсової підготовки в ХОІППО та
планування курсової підготовки на 2018 рік
Про формування міжшкільних факультативів для
обдарованих учнів
Про роботу науково-методичного центру із
інформаційно-методичного
забезпечення
щодо
інформаційно-видавничої діяльності.
Про
підготовку
до
друку
матеріалів,
підготовлених
міськими
творчими
групами
педагогічних працівників
Про стан забезпечення учнів початкової школи
підручниками
Про виконання заходів Всеукраїнського тижня
правової освіти
Про підготовку та проведення І і ІІ етапів
Всеукраїнських предметних олімпіад
Про надання методичної допомоги вчителям, що
беруть участь у конкурсі «Учитель року – 2018»
Про підготовку та проведення І етапу
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт МАН України
Про формування психологічної готовності
педагогів до роботи з дітьми в інклюзивних класах
Про
підсумки
дослідно-експериментальної
роботи
Про виконання плану роботи НМЦ за 2017 рік
Про планування роботи НМЦ на 2018 рік

Червень

Методисти НМЦ

Серпень

Методисти НМЦ

Серпень

Методисти НМЦ

Серпень

Методисти НМЦ

Червень,
грудень

Князюк І.В.,
Марчук Т.М.

Вересень

Методисти НМЦ

Вересень

Методисти НМЦ

Вересень

Жовтень

Петрук Н.О.
Петричко І.П.
Дейнега О.О.
Марчук Т.М.
Новосядла С.В.

Жовтень

Методисти НМЦ

Листопад

Новосядла С.В.

Листопад

Рубаха О.А.

Грудень

Новосядла С.В.

Грудень
Грудень

Методисти НМЦ
Методисти НМЦ

Жовтень

2.9. План проведення інструктивно-методичних нарад
із заступниками директорів з навчально-виховної роботи
№
з/п
1.

Зміст заходу
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 конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт МАН України у
2016/2017 н.р.
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Термін
Відповідальний
виконання
за проведення
Січень
Думанська Г.В.,
Новосядла С.В.,
методисти НМЦ

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Про моніторинг навчальних досягнень учнів ЗНЗ
з предметів природничо-математичного циклу.
Про підготовку до проведення ЗНО і ДПА в 2017
році
Про підсумки участі педагогічних працівників
навчальних закладів міста в обласному етапі
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017»
Про організацію і проведення атестації робочих
місць та періодичних медичних оглядів працівників
Про моніторинг якості проведення атестації
педагогічних працівників у навчальних закладах
міста.
Про порядок закінчення 2016/2017 навчального
року
Про результати роботи з вивчення, узагальнення
та поширення педагогічного досвіду вчителів у
навчальних закладах.
Про
результати
проходження
курсової
перепідготовки педагогічних працівників навчальних
закладів
Про 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
Про
нормативно-правове
забезпечення
організованого початку
нового 2017/20187
навчального року.
Про пріоритетні напрями методичної роботи у
2017/2018 н.р. та завдання на навчальний рік.
Про забезпечення методичного супроводу
реалізації Державного стандарту початкової, базової
та повної загальної середньої освіти (9-і класи).
Про стан забезпечення учнів закладів освіти
підручниками та навчальними посібниками.
Про інструктивно-методичні рекомендації щодо
вивчення базових дисциплін у 2017/2018 навчальному
році
Про
організацію
проведення
атестації
педагогічних працівників у 2017-2018 н.р.
Про організацію роботи щодо узагальнення
ефективного
педагогічного
досвіду
педагогів
навчальних закладів міста.
Про організацію роботи з обдарованими та
здібними дітьми.
Про організацію моніторингових досліджень у
2017-2018 н.р.
Про організацію охорони праці у закладах освіти
Про
проведення
I
(шкільного)
етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017-2018 н.р.
Про оновлення бази даних інноваційної діяльності
освітніх закладів
Про
проведення
ІІ
(міського)
етапу
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Лютий

Думанська Г.В.,
Парфенюк А.В.,
методисти НМЦ

Березень

Думанська Г.В.

Березеень

Солтис Н.І.

Квітень

Думанська Г.В.,
Годлевська Т.П.,
методисти НМЦ

Травень

Думанська Г.В.,
Князюк І.В.

Червень

Думанська Г.В.,
методисти НМЦ

Серпень

Думанська Г.В.,
методисти НМЦ

Вересень

Думанська Г.В.,
Годлевська Т.П.,
методисти НМЦ
Новосядла С.В.
Думанська Г.В.

Вересень
Жовтень

Солтис Н.І.
Думанська Г.В.,
Новосядла С.В.,
методисти НМЦ

Листопад

Думанська Г.В.,

13.

14.

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017-2018 н.р.
Про організацію проведення міського етапу
конкурсу «Учитель року – 2018».
Про ознайомлення з новинками педагогічної,
методичної та психологічної літератури
Про нормативну базу з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності для керівників закладів
освіти
Про виконання плану курсової перепідготовки
педагогічних працівників за 2017 рік.
Про підготовку до міської виставки педагогічних
інновацій.

Новосядла С.В.,
методисти НМЦ
Петрук Н.О.
Листопад

Солтис Н.І.

Грудень

Думанська Г.В.,
Князюк І.В.,
методисти НМЦ

2.10. План проведення інструктивно-методичних нарад
із завідуючими (методистами) дошкільних закладів
№
з/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Зміст
заходу
Про підсумки проведення міського етапу обласної
педагогічної виставки на кращу методичну розробку
«Реформування освіти Хмельниччини – 2017»
Про організацію та здійснення гурткової діяльності
в ДНЗ
Про організацію і проведення атестації робочих
місць та періодичних медичних оглядів працівників
Про здійснення науково-методичного керівництва в
ДНЗ щодо вивчення перспективного педагогічного
досвіду на місцях
Про результативність освітнього процесу за
освітніми лініями Державного стандарту дошкільної
освіти.
Про організацію освітнього процесу в літній період.
Про пріоритетні напрями роботи дошкільних
навчальних закладів на 2017-2018 н. р.
Про здійснення підготовки педагогічних працівників
до проходження підвищення кваліфікації при ХОІППО
Про план роботи НМЦ на 2017-2016 н.р.
Про методологічні засади здійснення атестації
педагогічних працівників в навчальних закладах.
Про організацію та здійснення експертизи матеріалів
ППД (до атестації педпрацівників)
Про організацію охорони праці у закладах освіти
Про
здійснення
вихователями-методистами
вивчення результативності діяльності спеціалістів ДНЗ.
Про організацію та проведення міської педагогічної
виставки новітніх освітніх технологій з практики роботи
ДНЗ.
Про нормативну базу з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності для керівників закладів освіти
Про стан здійснення методичної роботи в ДНЗ (за
результатами
державної атестації 2017 р.). Про
виконання плану курсової підготовки педагогів у 2017 р.
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Термін
виконання
Лютий

Відповідальний
за проведення
Марчук Т.М.

Березень

Марчук Т.М.

Березень

Сотис Н.І.

Квітень

Марчук Т.М.

Травень

Марчук Т.М.

Червень

Марчук Т.М.

Серпень
Вересень

Марчук Т.М
Марчук Т.М.

Вересень
Жовтень

Солтис Н.І.
Марчук Т.М.

Листопад

Марчук Т.М.

Листопад

Солтис Н.І.

Грудень

Марчук Т.М.

2.11. План проведення інструктивно-методичних нарад з методичним
активом
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

Зміст
заходу

Термін
виконан
ня

Аналіз якості навчальних досягнень учнів за І
семестр. Обговорення рекомендацій щодо поліпшення
якості знань учнів.
Опрацювання методичних рекомендацій щодо
організації гурткової роботи і факультативів у
навчальних закладах міста.
Проведення тижня педагогічної майстерності.
Форми роботи з упровадження ППД у педагогічну
практику.
Опрацювання
інструктивно-методичних
рекомендацій, наказів, листів МОН, ХОІППО та
департаментів освіти і науки щодо організованого
закінчення навчального року, підготовки і проведення
державної підсумкової атестації учнів випускних класів
та незалежного зовнішнього тестування
в 20162017 н.р.
Організація підготовки випускників школи до
зовнішнього незалежного тестування.
Організація підготовки і проведення державної
підсумкової атестації учнів.
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.
Методичні рекомендації щодо національнопатріотичного
виховання
школярів
засобами
навчальних предметів в умовах нової української
школи.
Підсумки проведення та результатів І-ІV етапів
Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних
предметів, І-ІІІ етапів МАН України, конкурсів,
турнірів та інтернет-олімпіад.
Проведення
контрольних робіт за ІІ семестр,
підсумків моніторингу.
Методичні
рекомендації
щодо
розвитку
професійних
компетентностей
педагогічних
працівників
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.
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Відповідальний
за проведення

Січень

Методисти НМЦ

Лютий

Методисти НМЦ

Березень

Методисти НМЦ

Квітень

Методисти НМЦ

Травень

Методисти НМЦ

6.

7.

8.

9.

10.

Анкетування та діагностування вчителів щодо
подальшого планування методичної
роботи
та
підвищення методичної майстерності вчителів
Аналіз роботи міських методичних об’єднань
вчителів-предметників і підсумки навчально-виховної
роботи за минулий 2016-2017 н.р. та напрями роботи
на новий 2017-2018 н. р.
Особливості викладання навчальних предметів у 9му 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 2017–2018
н.р.
Обговорення та затвердження плану роботи міських
методичних об’єднань педагогічних працівників на
поточний 2017-2018 н. р.
Організація поглибленого вивчення навчальних
предметів та реалізація після курсової й профільного
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах міста
в 2017-2018 н.р.
Аналіз результатів державної підсумкової атестації
та зовнішнього незалежного оцінювання
за
20162017 н.р.
Коригування структури методичної роботи на
2017-2018 н.р.
Організація роботи з молодими вчителями
Система роботи з обдарованими дітьми.
Організація та проведення у навчальних закладах
міста І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з навчальних предметів.
Організація та проведення конкурсів, турнірів та
інтернет-олімпіад.
Заходи
щодо
організації роботи фізикоматематичної школи та режим занять
Впровадження компетентнісного підходу та
інновацій у 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
науководослідницьких робіт учнів-членів Хмельницького
територіального відділення МАН України в 20172018 н.р.
Презентація творчих доробків учителів міста.
Самоосвітня діяльність педагогів: планування та
результативність.
Організація курсової перепідготовки вчителів міста
в 2018 н.р. та корекція перспективного плану курсової
перепідготовки вчителів
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Серпень

Методисти НМЦ

Вересень

Методисти НМЦ

Жовтень

Методисти НМЦ

Методисти НМЦ
Методисти НМЦ
Листопад

Новосядла С.В.
Новосядла С.В.

Грудень

Методисти НМЦ
Князюк І.В.
Марчук Т.М.

2.12. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та
регіональних програм
Види
роботи
Національна Стратегія розвитку
освіти в Україні на період до 2021
року. Схвалено Указом Президента
України від 25.06.2013 р. № 344/2013:
- конкурс на кращу модель школи
ХХІ ст.;
- забезпечити виконання заходів
ММК з реалізації основних напрямів
та завдань Національної стратегії
розвитку освіти в Україні на період до
2021 року щодо освіти дітей з
особливими потребами
Стратегія національно-патріотичного
виховання дітей та молоді, затверджена
Указом Президента України від 13
жовтня 2015 року №580/2015
Національна стратегія з оздоровчої
рухової активності в Україні на період
до 2025 року «Рухова активність –
здоровий спосіб життя – здорова нація»
Стратегія національно-патріотичного
виховання дітей та молоді, затверджена
Указом Президента України від 13
жовтня 2015 р. № 580/2015:
- забезпечити виконання заходів
Концепція
національнопатріотичного виховання дітей і
молоді, затверджена наказом МОН
України від 16 червня 2015 року №641:
- забезпечити виконання заходів;
- провести семінари-практикуми
щодо реалізації основних положень
Концепції
Загальнодержавна
цільова
соціальна програма протидії ВІЛінфекції / 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»
Обласна програма розвитку освіти

Термін
виконання

Відповідальний

Форми
узагальнення

Довідка,
наказ
Довідка,
наказ

До 15.11.2017 р.

Думанська Г.В.

До 29.12.2017 р.

Рубаха О.А.

Протягом року

Методисти
НМЦ

Матеріали

Протягом року

Методисти
НМЦ

Матеріали

До 29.12.2017 р.

Думанська Г.В.,
Лєпіхова Н.В.

Матеріали

До 29.12.2017 р.

Лєпіхова Н.В.

За графіком

Лєпіхова Н.В.
Марчук Т.М.

Рекомендації
Матеріали

Протягом року

Парфенюк А.В.
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Інформаційні
матеріали
Довідка,
наказ
Інформаційні
матеріали
План роботи,
довідка

Інформація
про
виконання

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»
Програма розвитку освіти міста
Хмельницького на 2017-2021 роки:
- розвивати сучасне навчальнометодичне забезпечення закладів
освіти;
- надавати методичну допомогу щодо
проведення
експериментальнодослідницької діяльності гімназії №2,
ТБЛ, ліцею №17, НВК №2, НВК №10;
- проводити моніторинги ефективності
педагогічної діяльності учителів;
- продовжити роботу щодо реалізації
усіх напрямків програми
Програма зайнятості населення
міста Хмельницького на 2015-2017
роки
Програма розвитку і функціонування української мови на 20162020 роки у місті Хмельницькому

Протягом року

Методисти НМЦ

План
роботи

Протягом року

Лєпіхова Н.В.

Матеріали

Протягом року

Методисти НМЦ

Матеріали

До 29.12.2017 р.

Методисти НМЦ

Матеріали

До 29.12.2017 р.

Методисти НМЦ

План
заходів

Протягом року

Методисти НМЦ

Матеріали

Протягом року

Князюк І.В.

Матеріали

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
№
з/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Зміст
заходу
Довести до відома керівників навчальних закладів
план-графік проходження курсової підготовки у 2017
році
Створити базу даних проходження курсової
підготовки керівниками навчальних закладів та
педагогічними працівниками (з урахуванням предметів,
які викладають)
Забезпечити
проходження
курсів
підвищення
кваліфікації педагогічних працівників (згідно плануграфіка)
Підготувати проект замовлення на підвищення
кваліфікації педагогічних працівників на 2018 рік
Проводити індивідуальні консультації для педагогів,
які проходять курсову підготовку за індивідуальним
графіком навчання, очною, заочною та дистанційною
формами навчання
Вивчити результативність роботи вчителів, які
пройшли курсову підготовку
Підготувати замовлення на підвищення кваліфікації
педагогічних працівників на 2018 рік
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Термін
виконання
Січень

Відповідальні
за проведення
Князюк І.В.,
Марчук Т.М.

Березень

Князюк І.В.,
Марчук Т.М.

Протягом
року

Князюк І.В.,
Марчук Т.М.

Травень,
червень
Протягом
року

Князюк І.В.,
Марчук Т.М.
Методисти НМЦ

Протягом
року
Червень,
жовтень

Методисти НМЦ
Князюк І.В.,
Марчук Т.М.

3.2. План-графік курсів підвищення кваліфікації працівників освіти
(відповідальні за проведення: Князюк І.В., Марчук Т.М.)
І півріччя
Терміни
проведення

23.01-27.01

06.02-24.02

06.02-17.02

20.02-03.03

06.03-17.03
13.03-31.03

13.03-24.03

13.03-17.03
20.03-31.03
27.03-31.03
03.04-14.04

Категорія слухачів

Вчителі початкових класів, які читають інформатику
Вчителі зарубіжної літератури
Вчителі історії
Вчителі географії
Вчителі природознавства
Вчителі основ здоров'я (5-9 кл.)
Вчителі індивідуального навчання
Вчителі економіки
Вчителі історії та правознавства
Вчителі математики та фізики
Вчителі географії та економіки
Вчителі української мови та літератури
Директори ЗОШ І-ІІІ ст.
Вихователі ДНЗ
Вчителі англійської мови та вчителі німецької мови
Вихователі ДНЗ
Педагоги-організатори
Вчителі початкових класів (І кат.)
Вчителі музичного мистецтва
Вчителі фізичної культури (зі спеціалізацією)
Заступники директорів з НВР
Новопризначені керівники
Вчителі початкових класів (І кат.)
Вчителі образотворчого мистецтва
Соціальні педагоги (зі спеціалізацією)
Вчителі початкових класів (вища)
Вчителі інформатики
Вчителі трудового навчання
Завідуючі Р(М)МК, методисти
Завідуючі та вихователі ДНЗ
Вчителі української мови та зарубіжної літератури
Вчителі історії
Вчителі початкових класів (вища)
Вчителі предмета «Захист Вітчизни»
Вихователі групи продовженого дня
Логопеди ДНЗ та ЗНЗ
Вчителі трудового навчання
Керівники гуртків
Вчителі образотворчого мистецтва та мистецтва
Вчителі-дефектологи
Вчителі географії
Вчителі індивідуального навчання
Керівники (методисти) відділів освіти ОТГ
Вчителі математики (спеціалізація)
Вчителі англійської мови
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Кількість
слухачів

10
1
3
3
3
3
13
5
6
1
2
3
2
10
6
10
4
4
8
4
4
7
4
3
3
5
26
11
3
4
4
3
5
5
–
11
–
18
–
3
3
16
–
3
–

03.04-07.04
10.04-14.04
24.04-12.05

24.04-05.05

24.04-28.04
01.05-05.05
15.05-02.06

15.05-26.05

29.05-02.06
(спеціалізація)

12.06-23.06

12.06-16.06
19.06-23.06

Вихователі ДНЗ
Вчителі початкових класів
Вчителі української мови та літератури
(практика НВО №5)
Вихователі шкіл-інтернатів
Практичні психологи ДНЗ
Вчителі біології
Вчителі хімії
Заступники директорів з ВР та початкової освіти
Вчителі художньої культури та мистецтва
Керівники (директори, заступники) опорних шкіл
Вчителі математики та інформатики
Вчителі біології та хімії
Вчителі англійської мови та вчителі німецької мови
Директори ЗОШ І-ІІ ст.
Вчителі початкових класів (І кат.)
Практичні психологи ЗНЗ
Вихователі ДНЗ
Асистенти вчителів інклюзивного навчання
Вчителі фізики
Завідуючі ДНЗ
Вчителі трудового навчання
Класні керівники
Вчителі зарубіжної літератури та російської мови
Вчителі фізичної культури зі спецкурсом «Методика
викладання футболу»
Вчителі трудового навчання та технологій
Шкільні бібліотекарі
Вихователі ГПД
Вчителі початкових класів (І кат.)
Вихователі ДНЗ
Музичні керівники ДНЗ
Вчителі-дефектологи
Вчителі початкових класів, які читають інформатику
Вчителі української мови та літератури (спеціалізація)
Вчителі німецької мови
Вчителі екології
Вчителі біології
Вчителі основ здоров'я (3-4 кл.)
Вчителі індивідуального навчання
Вчителі англійської мови (м. Хмельницький)
Вчителі української мови та літератури
(м. Хмельницький)
Вчителі початкових класів (м. Хмельницький)
Вихователі ДНЗ (м. Хмельницький)
Вихователі ДНЗ (м. Хмельницький)
Вчителі індивідуального навчання
Вчителі фізичної культури
Вчителі математики (м. Хмельницький)
Вчителі трудового навчання
Вихователі групи продовженого дня (спеціалізація)
Вчителі природознавства
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10
4
2
5
7
5
5
8
5
–
–
2
2+4
6
1
12
5
2
–
–
–
1
7
9
2
13
8
12
8
3
5
7
–
4
1
4
20
30
35
38
20
21
1
10
30
–
20
3

26.06-07.07
КАНАДА
26.06-30.06
03.07-14.07

03.07-07.07

18.09-06.10

18.09-29.09

18.09-22.09
25.09-29.09

02.10-13.10

02.10-06.10
09.10-13.10
23.10-10.11

23.10-03.11

06.11-24.11
06.11-17.11

Вчителі англійської мови
Вчителі англійської мови
Вчителі англійської мови
Вчителі інформатики
Керівники гуртків (м. Хмельницький)
Педагоги-організатори
Керівники гуртків
Вчителі основ здоров'я (5-9 кл.)
Вчителі географії
Вчителі фізики
Вчителі хімії
ІІ півріччя
Вчителі біології та хімії
Вчителі фізики та астрономії
Вчителі української мови та літератури (вища)
Методисти Р(М)МК
Вчителі англійської мови
Вчителі початкових класів (І кат.)
Вчителі початкових класів (вища)
Інструктори з фізичної культури ДНЗ
Вихователі ДНЗ
Вчителі зарубіжної літератури
Педагоги-організатори
Вчителі правознавства
Вчителі образотворчого мистецтва та мистецтва
Вчителі історії
Заступники директорів з НВР
Вчителі початкових класів (І кат.)
Керівники гуртків
Вихователі ДНЗ
Вихователі ДНЗ
Вчителі інформатики
Вчителі художньої культури та мистецтва
Вчителі початкових класів, які читають інформатику
Вчителі креслення та технологій
Вчителі індивідуального навчання
Вчителі російської мови
Вчителі фізичної культури та предмета «Захист
Вітчизни»
Вчителі української мови та літератури (вища)
Директори ЗОШ І-ІІІ ст.
Вчителі англійської мови
Вчителі зарубіжної літератури
Вчителі початкових класів (І кат.)
Методисти ДНЗ
Вихователі ДНЗ
Вихователі шкіл-інтернатів (зі спеціалізацією)
Шкільні бібліотекарі
Вчителі математики
Вчителі географії
Вчителі історії та правознавства
Новопризначені керівники
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3
10
10
–
20
6
2

4
6
–
2
2
10
4
10
13
–
1
2
–
8
4
9
–
10
10
–
6
7
6
13
1
–
–
2
16
10
7
5
10
5
4
3
4
6

06.11-10.11

20.11-01.12

20.11-24.11

27.11-01.12

04.12-08.12
спеціалізація

Вчителі української мови та літератури
Вчителі початкових класів (І кат.+ вища)
Вчителі початкових класів (вища)
Музичні керівники ДНЗ
Вихователі ДНЗ
Практичні психологи ЗНЗ
Вчителі трудового навчання
Керівники гуртків
Вчителі біології
Вчителі інклюзивного навчання
Вчителі початкових класів (І кат.)
Вчителі початкових класів (вища)
Керівники гуртків ДНЗ
Вихователі ДНЗ
Вчителі фізичної культури
Заступники директорів з ВР
Вчителі математики
Керівники гуртків
Вчителі інформатики
Вчителі основ здоров'я (3-4 кл.)
Вчителі індивідуального навчання
Вчителі початкових класів, які читають інформатику
Вчителі музичного мистецтва
Вчителі, які читають предмети духовно-морального
спрямування
Вчителі початкових класів
Вчителі української мови та літератури
Вчителі зарубіжної літератури
Вчителі англійської мови
Вчителі інформатики
Вчителі предмета «Захист Вітчизни»
Вчителі індивідуального навчання
Вчителі основ здоров'я (5-9 кл.)
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–
6
7
6
10
1
11
–
4
12
5
5
15
10
9
8
–
–
1
5
16
15
–
16
3
8
2
5
1
3
8
2

3.3. Проведення навчальних тренінгів
Тематика тренінгів,
навчання

Термін
виконання

Тренінги:
- для вчителів основ здоров’я здоров’язбережувальних Відповідно
технологій на уроках основ здоров’я;
до плану
- для вихователів-методистів з питань здійснення
Січень
музикотерапії в дитячому садку;
- для музичних керівників ДНЗ з питань здійснення
Лютий
музикотерапії в дитячому садку;
- для вихователів-методистів ДНЗ №№ 29, 33, 38, 50,52, За графіком
53, 56, 57з проблем модернізації методичного супроводу
роботи
освітнього процесу в навчальних закладах;
інтервізійної
групи
- для практичних психологів (ДНЗ №№ 1, 8, 20, 26, 29, Щомісяця,
38, 43, 46, 48, 49, 52) з проблем корекційно- за графіком
відновлювальної роботи з дітьми;
роботи
інтервізійної
групи
- для вчителів економіки «Використання хмарних
Квітень
технологій при викладанні економічних дисциплін».
- для вчителів математики з розв’язування завдань
Відповідно
«ДПА – 11»;
до графіка
(3 заняття )
- для вчителів математики з розв’язування завдань Відповідно
«ДПА – 9»;
до графіка
(3 заняття )
- для вчителів математики з розв’язування тестових Відповідно
завдань «ЗНО –2017» за новими правилами;
до графіка
(3 заняття )
- для вчителів історії з розв’язування тестових завдань Відповідно
до графіка
«ЗНО –2017»;
(3 заняття )
- для заступників з виховної роботи з корпоративної
Протягом
культури;
року
- для вчителів інформатики «Безпечний Інтернет»;
Протягом
року
- для вчителів інформатики «Хмарні технології»;
Протягом
року
- для вчителів технічної праці «Розвиток технічного
Протягом
мислення. Розв’язування винахідницьких задач»;
року
- для вчителів предмета «Захист Вітчизни»;
Протягом
року
- для вчителів етики
Протягом
року
Навчання:
- координаторів Всеукраїнського конкурсу «Левеня»;
Лютий
- координаторів Міжнародного математичного конкурсу
Жовтень
«Кенгуру»;
Лютий
- координаторів всеукраїнської українознавчої гри
Січень«Соняшник»
лютий
- координаторів Всеукраїнського конкурсу «Колосок»;
Жовтень
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Відповідальний
за проведення
Парфенюк А.В.
Марчук Т.М.
Марчук Т.М.
Марчук Т.М.

Марчук Т.М.

Дейнега О.О.
Новосядла С.В.
Новосядла С.В.
Новосядла С.В.
Дейнега О.О.
Лєпіхова Н.В.
Басовський М.Г.
Басовський М.Г.
Басовський М.Г.
Басовський М.Г.
Солтис Н.І.
Євчук О.М.
Новосядла С.В.
Князюк І.В.
Парфенюк А.В.

- координаторів Всеукраїнського
конкурсу «Лелека»;
- координаторів інших конкурсів

інтерактивного

- координаторів учнівського самоврядування;
- триденні навчально-методичні заняття з вчителями
предмета «Захист Вітчизни» під час зимових канікул і на
початку навчального року

Лютий

Дейнега О.О.

Протягом
року
Квітень
Січень,
серпень

Методисти
НМЦ
Лєпіхова Н.В.
Басовський М.Г.

3.4. Дистанційне навчання
Види роботи
Ознайомити педагогічних працівників міста з
методичними рекомендаціями щодо проходження курсів
підвищення кваліфікації за заочною, заочно-варіативною
та дистанційною формами навчання
Забезпечити
проходження
курсів
підвищення
кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною
формою навчання
Долучити інноваційні навчальні заклади до участі у
міській програмі «Дистанційна освіта школярів
м. Хмельницького» на базі НВК № 10 спільно з ХНУ

Термін

Відповідальний

Протягом року

Князюк І.В.

Протягом року

Князюк І.В.

Протягом року

Методисти НМЦ

3.5. Докурсова та післякурсова робота
Види роботи
Надавати методичну
допомогу слухачам після
проходження курсової підготовки
Продовжити практику виступів і звітів педагогічних
працівників після проходження курсової підготовки в
педагогічних колективах, на засіданнях шкільних та
міських методичних об’єднань
Проводити індивідуальні консультації для вчителів
загальноосвітніх навчальних закладів міста та педагогів
дошкільних навчальних закладів щодо самоосвіти
Вивчити результативність роботи вчителів, які
пройшли курси підвищення кваліфікації за участю у
районних та шкільних семінарах із проблемними
питаннями та з досвіду роботи

Термін
Міжкурсовий
період

Відповідальний
Методисти НМЦ

Міжкурсовий
період

Методисти НМЦ

Міжкурсовий
період

Методисти НМЦ

Міжкурсовий
період

Методисти НМЦ

3.6. Методичний супровід атестації педагогічних працівників
№
з/п
1.

2.

3.
4.

Види
роботи
Вивчити досвід вчителів, які атестуються на
присвоєння звання «учитель – методист»
Надавати методичні рекомендації керівникам
закладів освіти щодо проведення атестації
педагогічних працівників
Скласти перспективний план атестації керівників
ЗНЗ, ПНЗ, ДНЗ та їх заступників на 2018-2022 р.р.
Здійснювати
консультування
педагогів
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Термін
виконання

Відповідальний
за проведення

Протягом
року

Годлевська Т.П.

Протягом
року
Січень

Годлевська Т.П.
Годлевська Т.П.

5.

загальноосвітніх та дошкільних навчальних
закладів з питань проходження атестації
Розробити презентації з питання підвищення
кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічних
звань

Протягом
року
До 01.12.
2017 року

Годлевська Т.П.
Марчук Т.М.
Методисти НМЦ

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
Травень
Марчук Т.М.
педагогічного досвіду
Система національно-патріотичного виховання в ДНЗ
Листопад Марчук Т.М.
(з практики роботи)
Директорів навчальних закладів з питань:
Березень
Думанська Г.В.
Запровадження
технологій
школоцентричного
менеджменту в управлінській діяльності
Формування професійної компетентності
сучасного освітнього закладу

керівника

Управління навчально-виховною діяльністю ЗНЗ в
умовах інклюзивного навчання

Квітень

Думанська Г.В.

Листопад

Думанська Г.В.

Види юридичної відповідальності керівника закладу
Грудень
Думанська Г.В.
освіти
Заступників директорів з навчально-виховної роботи початкових класів з питань:
Технологія моніторингових досліджень стану та
Березень
Думанська Г.В.,
ефективності методичної роботи у загальноосвітньому
Петричко І.П.
навчальному закладі
Запровадження нових технологій навчання з метою
Квітень
Думанська Г.В.,
підвищення якості освіти
Петричко І.П.
Ідеї Сухомлинського як джерело радості для дітей та Листопад Думанська Г.В.,
творчості вчителів
Петричко І.П.
Створення
умов
для
формування
ключової
Грудень
Думанська Г.В.,
компетентності «умій вчитися» в учнів початкової школи
Петричко І.П.
шляхом застосування інноваційних технологій
Заступників директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи з питань:
Формування ключових компетентностей учня
Лютий
Думанська Г.В.
Трансформація управлінської діяльності в умовах
Квітень
Думанська Г.В.
реформаційних викликів: від адміністрування до лідерства
Моделювання освітнього середовища навчального
Жовтень
Думанська Г.В.
закладу в умовах сучасної освітньої системи
Технологія моніторингу якості освіти як складова Листопад Думанська Г.В.
управління навчальним закладом
Заступників директорів з виховної роботи з питань:
Удосконалення професійної майстерності класного
Березень
Лєпіхова Н.В.
керівника за умов сучасної школи
Створення цілісної системи національно-патріотичного
Квітень
Лєпіхова Н.В.
виховання у навчальному закладі
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Створення позитивного іміджу навчального закладу
Жовтень
Лєпіхова Н.В.
через систему виховної роботи
Превентивне
виховання як пріоритетна складова
Грудень
Лєпіхова Н.В.
ціннісної системи виховання громадянина України
Заступників директорів з науково-методичної роботи та керівників наукових робіт:
IV міський семінар-практикум «Навчаючись навчаємо»
Жовтень- Новосядла С.В.
листопад
Вчителів-предметників:
Раннє виявлення порушень мовлення у дітей та
ЛютийРубаха О.А.,
створення оптимальних умов для навчання та виховання у
червень
Шпак Р.В.,
логопедичних групах ДНЗ
Шмітке І.О.
- формування
предметних
компетентностей
школярів засобами сучасних технологій на уроках
української мови та літератури:
«Метод навчальних проектів як засіб реалізації
Лютий
Князюк І.В.
компетентнісного підходу в навчанні мови»
«Формування
та
розвиток
комунікативної Листопад Князюк І.В.
компетентності учнів на уроках української мови»;
- навчання іноземних мов у початковій школі:
«Розвиток комунікативної компетенції учнів шляхом
Жовтень
Петрук Н.О.
впровадження інноваційних технологій на уроках
англійської мови в початковій школі»;
«Розвиток навичок читання на уроках англійської мови
Грудень
Петрук Н.О.
в 4-х класах»
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»
- Нове у законодавстві України:
«Законодавство про боротьбу з корупцією»;
«Зміни у законодавстві України»
- 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
виховних годинах»
Втілення ідей відродження національної культури,
українських
національних
традицій
на
уроках
обслуговуючої праці та в позаурочній роботі
Формування потреб і здібностей до образотворчого
мистецтва в процесі художнього осмислення світу
Використання хмарних технологій при вивченні
шкільних курсів економіки
- семінар-практикум «Інклюзивне навчання –
комплексний процес забезпечення рівного доступу до
якісної освіти дітей з особливими потребами»
Школа олімпійського резерву
-
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Січень
Квітень
Жовтень

Дейнега О.О.

Березень
Листопад

Дейнега О.О.
Дейнега О.О.

Протягом
року

Парфенюк А.В.
Парфенюк А.В.
Парфенюк А.В.

Протягом
року

Годлевська Т.П.

Протягом
року
Протягом
року

Годлевська Т.П.

Протягом
року
Прот. року

Петричко І.П.
Рубаха О.А.
Новосядла С.В.

Дейнега О.О.

4.1.2. Семінари:
Вчителів-предметників:
- «Школа і музей: працюємо разом» (керівники
шкільних музеїв історико-краєзнавчого напрямку)
- Творча група вчителів хімії «Олімпієць»
- Творча майстерня «Запровадження Концепції
національно-патріотичного виховання на уроках хімії»
- «Організація практичної діяльності учнів на уроках
біології за новим Державним стандартом»
- Творча майстерня «Екологічне навчання і виховання
на уроках природничих дисциплін та в позаурочний час»
- «Використання ІКТ, програм та педагогічних
програмних засобів при проведенні уроків математики»
- «Підготовка до написання учнівських науководослідницьких робіт МАН України»
- «Оновлення методичних стратегій викладання
зарубіжної літератури у 9 класі»
- «Роль медіа-освіти на уроках зарубіжної літератури»
- «Сучасний урок як засіб формування особистості
школяра»
- «Диференційований підхід на уроках фізичного
виховання»
- «Мотивація школярів на уроках предмета «Захист
Вітчизни»
- «Методика викладання фізичної культури в 5-9 класах
за новою програмою»
- Перехід на нові навчальні програми, 7-й клас згідно
нового Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти, розробка модулів
- «ІКТ навчання у процесі викладання інформатики»
- «Теорія і практика використання сучасних
інформаційних технологій у навчальному процесі на
уроках інформатики»
- «Формування компетенцій при викладанні етики»
- «Музей при навчальному закладі – простір
інтеграції основної та додаткової освіти дітей»
- «Уроки з підприємницьким тлом – європейський
досвід»
- «Реалізація діяльнісного підходу у вивченні фізики за
новими Державними стандартами (у тому числі і через
експериментальну діяльність учнів)»
- «Удосконалення
професійної
компетентності
шкільних бібліотекарів з національно-патріотичного
виховання дітей за допомогою сучасних інтерактивних
форм і методів роботи шкільних бібліотек»
- «Інформаційний супровід шкільної бібліотеки в
розвитку нахилів і обдарувань дітей»
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Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Солтис Н.І.

Протягом
року
Протягом
року

Басовський М.Г.

Січень
Протягом
року
Жовтень

Солтис Н.І.
Солтис Н.І.

Лютий
листопад

Євчук О.М.

Березень

Петрук Н.О.

Вересень

Петрук Н.О.

Парфенюк А.В.
Парфенюк А.В.
Парфенюк А.В.
Парфенюк А.В.
Новосядла С.В.
Новосядла С.В.
Князюк І.В.
Князюк І.В.
Князюк І.В.
Дейнега О.О.
Басовський М.Г.
Дейнега О.О.

Годлевська Т.П.

Басовський М.Г.

Дейнега О.О.

Заступників директорів з науково-методичної роботи та керівників наукових робіт:
Жовтень- Новосядла С.В.
IV міський семінар-практикум «Навчаючись навчаємо»
листопад
Обласні семінари спільно з ХОІППО:
Семінар-тренінг «Родинна твердиня» на базі НВО №5
Навчально-методичний
семінар
«Психологічна
готовність педагогічного працівника до використання ІКТ
як одна з ключових ланок становлення інформаційної
компетентності»
Семінар-практикум
методистів
позашкільних
навчальних закладів «Моделювання форм і методів
створення системи медіації в умовах ПНЗ»
4.1.3. Творчі лабораторії:
Творча лабораторія учителів англійської мови
«Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання»
Педагогічна лабораторія учителів англійської мови, які
працюють у 9-х класах за новим Державним стандартом
«Ефективна взаємодія учасників навчального процесу в
єдиному освітньому просторі»
«Реалізація компетентнісного підходу у вивченні фізики
за новою програмою»
Творча лабораторія «Використання ІКТ для підготовки і
проведення уроків фізики в 10-х класах»
«Методика та пошук» (з методики викладання фізики у
фізико-математичній школі)
«Формування у учнів навичок моделювання з метою
підготовки до експериментального туру Всеукраїнської
олімпіади з фізики»
«Розробка дидактичного матеріалу до уроків хімії 10
класу за новими Державними стандартами та новими
програмами»
«Створення
інформаційного
ресурсу
шкільних
бібліотек»
4.1.4. Динамічні групи:
«Компаративний
аналіз
як
засіб
розвитку
полікультурної
компетентності
учнів
на
уроках
української мови та літератури»
«Іду на урок історії»
«Школа становлення молодого вчителя»
«Перший раз у 9-й клас» (за новими програмами та
підручниками згідно нового Державного стандарту базової
і повної загальної середньої освіти)
«Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках
технічної праці»
«Методика роботи з обдарованими дітьми в підготовці
до олімпіади з трудового навчання»
«Формування навичок ефективного використання ІКТ
на уроках трудового навчання»
«Навчання винахідництва й основ технічної творчості на
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Червень

Думанська Г.В.
Лепіхова Н.В.

Червень

Думанська Г.В.,
Басовський М.Г.

Листопад

Думанська Г.В.,
Пилипак М.М.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Петрук Н.О.

Протягом
року

Парфенюк А.В.

Протягом
року

Петрук Н.О.

Протягом
року

Князюк І.В.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Дейнега О.О.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом

Басовський М.Г.

Петрук Н.О.
Басовський М.Г.
Євчук О.М.
Євчук О.М.
Євчук О.М.
Євчук О.М.

Петричко І.П.
Новосядла С.В.

Басовський М.Г.
Басовський М.Г.
Басовський М.Г.

уроках трудового навчання, в гуртковій роботі та наукових
секціях МАН»
«Учнівські проекти як мотивація до пошукової
учнівської діяльності»
«Робота факультативів, гуртків, позакласна робота з
інформатики та ІКТ»
«Використання варіативних модулів на уроках
фізкультури»
«Нестандартні форми уроків з предмета «Захист
Вітчизни»
«Впровадження
у
навчально-виховний
процес
соціального проекту Microsoft «Безпека дітей в Інтернеті»
«Використання ІКТ для підготовки і проведення уроків
фізики в 10-х класах»
Для керівників євроклубів: «Євроінтеграція та Україна:
сучасний вимір»
4.1.5. Проблемні групи:
«Актуальні проблеми викладання та особливості
навчання учнів математики в профільних класах та
класах поглибленого вивчення математики»
«Конструювання уроків з формування підприємницької
компетентності»
4.1.6. Майстер-класи:
«Формування картографічної компетенції учнів –
запорука якісної освіти»
«Впровадження комп’ютерно-комунікативних технологій на уроках біології»
«Використання ІКТ при вивченні суспільних дисциплін»
«Сучасні способи і методи організації навчального
процесу на уроках інформатики»
«Виготовлення подільської забавки»
«Організація і проведення Всеукраїнського місячника
шкільних бібліотек»
«Формування в учнів практичних умінь і навичок на
уроках астрономії»
«Організація експериментальної роботи учнів на уроках
фізики та позаурочний час»
«Впровадження інноваційних технологій при вивченні
етики, християнської етики у сучасній школі»
«Розв’язування економічних задач у 10-11 класах»
«Виконання практичних робіт з економіки»
4.1.7. Дискусійні клуби:
«Відроджуємо історичну пам’ять»
«Шкільний музей – історія і сучасність»
«Камертон» (учителі музичного мистецтва)
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року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Басовський М.Г.

Протягом
року

Новосядла С.В.

Протягом
року

Дейнега О.О.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Квітень

Дейнега О.О.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Євчук О.М.

Протягом
року

Дейнега О.О.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом

Дейнега О.О.

Басовський М.Г.
Дейнега О.О.
Басовський М.Г.
Басовський М.Г.
Євчук О.М.
Дейнега О.О.

Парфенюк А.В.
Дейнега О.О.
Басовський М.Г.
Басовський М.Г.
Петрук Н.О.

Євчук О.М.
Солтис Н.І.
Дейнега О.О.

Солтис Н.І.
Князюк І.В.

року
«Творчий неспокій» (учителі початкових класів)
Протягом
року
4.1.8. Школи професійної адаптації та наставництва вчителя:
«Школа молодого спеціаліста» (вихователів-методистів, Протягом
практичних психологів, вчителів-логопедів)
року
«Шлях до професійного успіху» (молоді вчителі Протягом
математики)
року
«Школа педагогічної майстерності «Саморозвиток і Протягом
самореалізація особистості вчителя – шлях до вершин
року
педагогічної майстерності»
«Шлях до професійного успіху» (молоді вчителі Протягом
музичного мистецтва)
року
«Пройди шлях від учня до майстра» (молоді та Протягом
малодосвідчені вчителі трудового навчання)
року
«Підвищення професійної кваліфікації та педагогічної Протягом
майстерності молодих учителів фізичного виховання»
року
«Школа молодого вчителя іноземних мов»
Протягом
року
«Школа передового педагогічного досвіду вчителів Протягом
хімії»
року
«Школа передового педагогічного досвіду вчителів Протягом
біології»
року
«Школа творчого зростання вчителів основ здоров’я»
Протягом
року
Школа
технологічної
майстерності
учасників
всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект
України»
Школа педагогічної майстерності «Сучасні способи і
методи організації навчального процесу на уроках
трудового навчання з використанням інформаційних
технологій»
Школа
професійної
компетентності
шкільних
бібліотекарів
4.1.9. Круглі столи:
«Теорія і практика професійного зростання сучасного
вчителя початкових класів в умовах нової української
школи»
«Ведення кадрової документації та організації роботи із
зверненнями громадян з новопризначеними керівниками
ДНЗ»
«Розвиток творчих здібностей учнів та їх залучення до
дослідницької діяльності»
«Навчально-методичне забезпечення викладання фізики
в 10-х класах за новими програмами»;
«Різноманіття форм позакласної роботи з астрономії в
школі»
«Сучасний урок з обслуговуючої праці»
Круглий стіл зі шкільними бібліотекарями на тему
«Роль сучасної шкільної бібліотеки для забезпечення
якісного навчання дітей німецької мови»
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Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Петричко І.П.
Марчук Т.М.
Новосядла С.В.
Новосядла С.В.
Князюк І.В.
Басовський М.Г.
Дейнега О.О.
Петрук Н.О.
Парфенюк А.В.
Парфенюк А.В.
Парфенюк А.В.
Петричко І.П.

Басовський М.Г.
Петрук Н.О.

Протягом
року

Петричко І.П.

Лютий

Пасічник Н.П.

Квітень
Вересень

Євчук О.М.

Жовтень
Травень

Годлевська Т.П.

Жовтень

Петрук Н.О.

4.1.10. Методичні об’єднання:
- вихователів ДНЗ
- вчителів-логопедів ДНЗ

- музичних керівників ДНЗ

- учителів української мови та літератури

- учителів зарубіжної літератури та російської мови
- учителів початкових
продовженого дня

класів

та

вихователів

груп

- учителів-логопедів

- учителів математики

- учителів музичного мистецтва, художньої культури та
мистецтва
- учителів хімії

- учителів біології

- учителів основ здоров’я

- учителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми
потребами
- учителів інформатики

- учителів технічної праці

- учителів історії
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Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
план. роботи)

Марчук Т.М.

Марчук Т.М.

Марчук Т.М.

Князюк І.В.

Князюк І.В.

Петричко І.П.

Петричко І.П.

Новосядла С.В.

Князюк І.В.

Парфенюк А.В.

Парфенюк А.В.

Парфенюк А.В.
Рубаха О.А.,
Голдобрей Л.В.

Басовський М.Г.

Басовський М.Г.
Дейнега О.О.

- учителів правознавства

- учителів географії

- учителів економіки

- учителів етики

- учителів іноземних мов

- учителів фізики та астрономії

- класних керівників

- шкільних бібліотекарів

- учителів фізичної культури

- учителів обслуговуючої праці та технологій

- учителів образотворчого мистецтва
4.1.11. Консультпункти:
- консультаційний центр з надання допомоги вчителям
хімії та біології у пошуках та використанні сучасної
інформації
- з питань створення волонтерських загонів у ЗНЗ та
ПНЗ
- з питань методичного супроводу виховного процесу
- постійно діючий консультпункт з питань використання
ІКТ в роботі шкільного бібліотекаря
- постійно діючий консультпункт з питань ведення
бібліотечної ділової документації
- постійно діючий консультпункт для молодих та
малодосвідчених вчителів
- постійно діючий консультпункт з підготовки
учнівських науково-дослідницьких робіт МАН України
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Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)
Протягом
року (згідно з
планами
роботи)

Дейнега О.О.

Дейнега О.О.

Дейнега О.О.

Солтис Н.І.

Петрук Н.О.

Євчук О.М.

Лєпіхова Н.В.

Петрук Н.О.

Дейнега О.О.
Годлевська Т.П.

Годлевська Т.П.

Протягом
року

Парфенюк А.В.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Лєпіхова Н.В.
Лєпіхова Н.В.
Петрук Н.О.
Петрук Н.О.
Євчук О.М.
Новосядла С.В.

- індивідуальні та групові консультації з методики
викладання музичного мистецтва та художньої культури
- науково-практичний консультпункт з підготовки
учнівських науково-дослідницьких робіт МАН України
- 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
- постійно діючий консультпункт з питань підготовки до
ЗНО
- науково-практичний консультпункт з підготовки
учнівських науково-дослідницьких робіт МАН України
- для вихователів-методистів, практичних психологів
ДНЗ з питань методичного та психологічного супроводу
освітнього процесу
4.1.12. Інтернет-семінари:
- участь в обласних Інтернет-семінарах
- централізоване управління комп’ютерною інфраструктурою та безпекою
- впровадження хмарних технологій для організації
роботи з учителями, учнями та батьками

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Князюк І.В.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Дейнега О.О.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Методисти НМЦ

Басовський М.Г.
Басовський М.Г.

Дейнега О.О.
Марчук Т.М.

Басовський М.Г.
Басовський М.Г.

впровадження хмарних технологій з учителями Протягом Годлевська Т.П.
обслуговуючої праці
року
- проектування навчального процесу з фізики у 10-х
Травень
Євчук О.М.
класах, орієнтованого на формування екологічної
компетентності учнів
4.1.13. Засідання круглих столів:
Створення
ефективної
системи
національного
Жовтень
Думанська Г.В.,
виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді
Методисти НМЦ
4.1.14. Науково-практичні конференції, педагогічні читання:
Розвиток професійної майстерності педагога як один із
Квітень
Думанська Г.В.,
головних чинників формування компетентного учня
Методисти НМЦ
4.1.15. День науково-методичного центру в навчальних закладах міста:
Дотримання чинного законодавства з питань організації Протягом Методисти НМЦ
освітнього процесу в умовах нової української школи
року
4.1.16. Консультації:
Для заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи з питань:
- модернізація системи методичної роботи з За потреби Думанська Г.В.
педагогічними працівниками навчального закладу
- організація та проведення конкурсу-огляду художньої За потреби Лєпіхова Н.В.
самодіяльності загальноосвітніх навчальних закладів (для
заступників директорів з виховної роботи)
- організація та проведення брейн-рингів для учнів 5- За потреби Лєпіхова Н.В.
х класів
- організація та проведення брейн-рингів для учнів За потреби Лєпіхова Н.В.
10-11-х класів
- організація та проведення державних свят у ЗНЗ (для За потреби Лєпіхова Н.В.
педагогів-організаторів)
- охорона праці у закладах освіти
За потреби Солтис Н.І.
Для вчителів-предметників:
- для вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін щодо Протягом Дейнега О.О.
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впровадження нового Державного стандарту
- для вчителів української мови та літератури,
зарубіжної літератури
- для вчителів географії щодо проведення практичних
робіт у 6-10 класах
- для вчителів правознавства щодо впровадження методу
проектів при викладанні правознавства у школі
- для вчителів математики, які викладають у 9-их
класах за новим Державним стандартом
- для вчителів німецької, французької та англійської мов
як другої іноземної, які викладають у 8-х класах за новим
Державним стандартом
Для керівників шкільних методичних об’єднань:
- удосконалення системи методичної роботи в
навчальному закладі

року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
За
потреби
Травень

Князюк І.В.
Дейнега О.О.
Дейнега О.О.
Новосядла С.В.
Петрук Н.О.

Методисти НМЦ

4.2. Підготовка методичних посібників і матеріалів
Підготувати і випустити:
4.2.1. Збірники:
Комунікативно-ситуативні вправи на уроках музичного
мистецтва
Календарне планування уроків української мови та
літератури в 9-му класі за новим Державним стандартом
Уроки зарубіжної літератури в 9-му класі за новим
Державним стандартом
Уроки з історії України у 9-х класах за новим Державним
стандартом базової і повної середньої світи
Збірник
експериментальних завдань з фізики для
підготовки до олімпіад
4.2.2. Методичні порадники:
Моніторингові дослідження в дошкільному навчальному
закладі
Щодо викладання предмета біології за новим Державним
стандартом
Щодо викладання предмета основ здоров’я за новим
Державним стандартом
Щодо викладання предмета хімії за новим Державним
стандартом
Щодо викладання фізики в 10-х класах за новим
Державним стандартом
Щодо
викладання
курсів
морально-духовного
спрямування за новим Державним стандартом
Щодо організації роботи шкільних методичних об’єднань
вчителів математики
Особливості викладання предмета «Мистецтво»
Щодо викладання предмета історії у 9 класі за новим
Державним стандартом
Щодо викладання предметів у початковій школі за новою
програмою
Медіа презентації до уроків трудового навчання та
технології
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Лютийберезень
Квітеньтравень
Квітеньтравень
Листопад

Князюк І.В.

Протягом
року

Євчук О.М.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Червень

Марчук Т.М.

Серпень

Новосядла С.В.

Серпень
Серпень

Князюк І.В.
Дейнега О.О.

Серпень

Петричко І.П.

Грудень

Годлевська Т.П.

Князюк І.В.
Князюк І.В.
Дейнега О.О.

Парфенюк А.В.
Парфенюк А.В.
Парфенюк А.В.
Євчук О.М.
Солтис Н.І.

Методичний порадник шкільному бібліотекарю
4.2.3. Методичні бюлетені:
Розробка уроків з хімії у 9 класах за новим Державним
стандартом
Хмарні технології в освіті
Про проведення тижня інформатики
4.2.4. Тематичні папки:
Про проведення тижня безпечного Інтернету
Організація
волонтерських
загонів
«Спадкоємці
перемоги»
Нормативна база з питань охорони праці у закладі освіти
Перехід учнів 10-х класів на новий Державний стандарт
щодо вивчення біології
Перехід учнів 10-х класів на новий Державний стандарт
щодо вивчення хімії
Планування і організація роботи шкільного методичного
об’єднання вчителів математики
Перехід учнів 9-х класів на новий Державний стандарт
щодо вивчення географії
Формування практичних компетенції при використанні
астрономічних карт, атласів, фотографій.
На допомогу вчителю іноземних мов щодо підготовки до
зовнішнього незалежного оцінювання
4.2.5. Методичні рекомендації:
- до викладання варіативного модуля «Технологія ручного
розпису тканини (батику)» (10-11 класи)
- використання репозитарію на уроках технологій в 10-11
класах
- навчально-практичні матеріали до викладання
варіативного модуля «Технологія клаптикового шиття
(печворку)» (10-11 класи)
- збірник завдань для державної підсумкової атестації з
трудового навчання (технологічний профіль) 11 клас
- по використанню портфоліо на уроках технологій у
10-11 класах
- інноваційні технології в педагогічній практиці
- методика роботи малими групами на уроках з
технології приготування страв
- щодо викладання фізики в 9-х класах за новими
програмами, оцінювання різних видів робіт
- щодо організації та проведення ДПА з математики в
2016-2017 навчальному році
- щодо проведення ДПА у четвертих класах у 2016-2017
навчальному році
- щодо проведення ДПА з хімії та біології у 9-х
профільних класах 2016-2017 навчальному році
- щодо проведення ДПА
з історії у 2016-2017
навчальному році
- щодо проведення ДПА з географії у 9-х профільних
класах 2016-2017 навчальному році
- щодо проведення ДПА з художньої культури у 20162017 навчальному році
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Листопад

Петрук Н.О.

Квітень

Парфенюк А.В.

Травень
Березень

Басовський М.Г.
Басовський М.Г.

Лютий
Листопад

Басовський М.Г.
Лєпіхова Н.В.

Протягом
року
Червень

Солтис Н.І.
Парфенюк А.В.

Червень

Парфенюк А.В.

Червень

Новосядла С.В.

Вересень

Дейнега О.О.

Серпень

Євчук О.М.

Квітень

Петрук Н.О.

Лютий

Годлевська Т.П.

Лютий

Годлевська Т.П.

Лютий

Годлевська Т.П.

Січень

Годлевська Т.П.

Січень

Годлевська Т.П.

Січень
Січень

Годлевська Т.П.
Годлевська Т.П.

Серпеньвересень
Квітень

Євчук О.М.
Новосядла С.В.

Квітень

Петричко І.П.

Квітень

Парфенюк А.В.

Квітень

Дейнега О.О.

Квітень

Дейнега О.О.

Квітень

Князюк І.В.

- щодо планування гурткової роботи з музичного
мистецтва
- особливості проведення ДПА з української мови
- з впровадження ІКТ у навчальний процес «Партнерство
в навчанні»
- щодо організації роботи вчителя англійської мови в 9-х
класах у 2017-2018 навчальному році за новою програмою
- з питань здійснення інноваційної діяльності в
навчальному закладі, організації поширення педагогічного
досвіду педагогів ДНЗ
4.2.6. Інтернет-сайти:
- продовжити наповнення сайту
- продовжити наповнення сайту «Захист Вітчизни»
вчителів методичного об’єднання міста
- продовжити наповнення альманаху «Хмельницький
крізь призму часу»
- продовжити наповнення сайту вчителів фізики
- продовжити наповнення сторінки вчителів іноземних
мов на сайті
- продовжити наповнення веб-сторінки «Початкова
школа»
- продовжити наповнення веб-сторінки на сайті
Департаменту освіти та науки для вчителів математики
продовжити наповнення веб-сторінки у соціальній
мережі «Фейсбук» методиста шкільних бібліотекарів
продовжити наповнення веб-сторінки у соціальній
мережі «Фейсбук» вчителів історії та правознвства
- продовжити наповнення веб-сторінки «Дошкільна
освіта»
- продовжити наповнення репозитарію науковометодичного центру Департаменту освіти і науки
Хмельницької міської ради
4.2.7. Банк даних
- поповнити банк даних педагогічних працівників міста
- поповнити банк даних учнів Хмельницького учнівського
наукового товариства «Пошук»
- створити банк даних учителів суспільних дисциплін, які
мають переможців олімпіад та конкурсів обласного та
всеукраїнських рівнів
- оновити банк даних учителів економіки, етики
- оновити банк даних музеїв при навчальних закладах
- поновити банк даних ППД, кадрового, освітньокваліфікаційного забезпечення міста
- створити анотований каталог педагогічних надбань
педагогів дошкільної освіти
- створити каталог сайтів вчителів математики
- поповнити банк даних матеріалів переможців міської
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Лютий

Князюк І.В.

Квітень
Грудень

Князюк І.В.
Басовський М.Г.

Серпень

Петрук Н.О.

Травень

Марчук Т.М.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Князюк І.В.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Методисти
НМЦ
Новосядла С.В.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Грудень

Солтис Н.І.
Дейнега О.О.
Солтис Н.І.

Басовський М.Г.
Євчук О.М.
Євчук О.М.
Петрук Н.О.
Петричко І.П.
Новосядла С.В.
Петрук Н.О.
Дейнега О.О.
Марчук Т.М.
Євчук О.М.

Дейнега О.О.

Методисти
НМЦ
Марчук Т.М.
Новосядла С.В.
Методисти

педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах
реформування»
- створити банк даних учителів економіки, які мають
переможців олімпіад та конкурсів обласного та
всеукраїнських рівнів

НМЦ
Протягом
року

Дейнега О.О.

4.3. Проведення оглядів та конкурсів
4.3.1. Провести огляди:
роботи загальноосвітніх навчальних закладів:
- класних кімнат початкової школи
- шкільних бібліотек щодо організації Всеукраїнського
місячника шкільних бібліотек
4.3.2. Провести конкурси-огляди:
- роботи дошкільних навчальних закладів:
Міський конкурс пісенної творчості серед старших
дошкільників ДНЗ
Міський конкурс-захист на кращий проект сучасної
моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю»
- роботи загальноосвітніх навчальних закладів:
Забезпечення участі вчителів інформатики у конкурсі
«Вчитель-новатор»
Міський етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів
музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»
Міський конкурс на кращого знавця місцевого
самоврядування серед учнівської молоді «Місто – влада –
громада»
Брейн-ринг «Місцеве самоврядування» серед учнів 1011 класів
Міський конкурс-огляд шкільних музеїв
Міський
конкурс-огляд
шкільних
Євроклубів
«Європейський вибір України»
Міський
конкурс
«Краща
шкільна
бібліотека
м. Хмельницького»
Всеукраїнський конкурс «Книгоманія – 2017»
Конкурс на кращий управлінський проект «Новітні
форми шкільної методичної роботи»
Всеукраїнський
конкурс-захист
сучасної
моделі
навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю»
Міський етап огляду-конкурсу колективів художньої
самодіяльності
загальноосвітніх
та
позашкільних
навчальних закладів міста
Міський огляд-конкурс кабінетів інформатики
Міський конкурс-огляд шкільних майстерень
Міський конкурс-огляд кабінетів історії
Міський брейн-ринг серед учнів 5-х класів ЗНЗ
Міський брейн-ринг серед учнів 10-11 класів ЗНЗ з
основ місцевого самоврядування

41

Серпень
Жовтень

Петричко І.П.
Петрук Н.О.

Грудень

Марчук Т.М.

Листопад

Марчук Т.М.

Листопадгрудень
Січень

Басовський М.Г.
Солтис Н.І.

Грудень

Солтис Н.І.

Лютийберезень
Травень
Квітень

Лепіхова Н.І.

Травень

Петрук Н.О.

Січеньквітень
Грудень
січень
Протягом
року
Лютийберезень

Петрук Н.О.

Жовтень
Листопад
Жовтень
Протягом
року
Березеньквітень

Басовський М.Г.
Басовський М.Г.
Дейнега О.О.
Лєпіхова Н.В.

Солтис Н.І.
Солтис Н.І.

Думанська Г.В.
Думанська Г.В.
Князюк І.В.
Годлевська Т.П.

Лєпіхова Н.В.

4.4. Вивчення роботи міського науково-методичного кабінету з
актуальних проблем розвитку освітньої галузі, ефективності науковометодичної роботи навчальних закладів
4.4.1. Провести обласні семінари:
Семінар-тренінг «Родинна твердиня» на базі НВО №5
Навчально-методичний
семінар
«Психологічна
готовність педагогічного працівника до використання ІКТ
як одна з ключових ланок становлення інформаційної
компетентності»
Семінар-практикум
методистів
позашкільних
навчальних закладів «Моделювання форм і методів
створення системи медіації в умовах ПНЗ»
4.4.2. Вивчення досвіду роботи ММК:
Підготовка вчителя до реалізації компетентнісного
підходу в організації навчально-виховного процесу на
уроках суспільних дисциплін
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Червень
Червень

Думанська Г.В.,
Лепіхова Н.В.
Думанська Г.В.,
Басовський М.Г.

Листопад

Думанська Г.В.,
Пилипак М.М.

Грудень

Думанська Г.В.,
Дейнега О.О.

4.5. Вивчення роботи методичних кабінетів навчальних закладів з
актуальних проблем розвитку освітньої галузі, ефективності науковометодичної роботи навчальних закладів щодо аналізу стану викладання,
освітніх досягнень та рівня
компетентності та виховання учнів
4.5.1. Вивчити роботу ДНЗ та ЗНЗ:
роботу дошкільних навчальних закладів:
На запит Департаменту освіти Хмельницької міської
Лютий,
ради (до державної атестації навчальних закладів):
Травень,
Марчук Т.М.
ДНЗ №56, 20, 40, 37
Грудень
Здійснення гурткової роботи в ДНЗ
квітень
Марчук Т.М.
роботу загальноосвітніх навчальних закладів:
Стан виховної роботи в групах продовженого дня (НВК
Квітень
Лепіхова Н.В.
№2, СЗОШ №6, НВК №9, гімназія № 1, ЗОШ №21)
Стан викладання біології в 8 класах (НВК № 6, СЗОШ
Березень
Парфенюк А.В.
№ 7, ЗОШ № 14, СЗОШ № 19, НВК № 7)
Стан викладання фізики у 7 класах (НВК № 9, НВК № 7,
ЛистопадЄвчук О.М.
НВК № 4, СЗОШ № 19, СЗОШ № 27)
грудень
Стан викладання української мови у 3 класах (НВК №2,
Жовтень
Петричко І.П.
СЗОШ № 7, СЗОШ №12, ліцей № 17, ЗОШ № 24)
Стан викладання англійської мови у 8-х класах (НВК
Квітень
Петрук Н.О.
№2, ТБЛ, НВК №6, НВК №9, НВК №4 ).
Стан викладання економіки в 10-х класах (НВК №6,
Квітень
Дейнега О.О.
СЗОШ №12, Ліцей №17, гімназія №1, НВК №4)
Стан викладання історії в 7-х класах (НВК № 7, ЗОШ
Квітень
Дейнега О.О.
№14, СЗОШ № 18, гімназія № 1, ЗОШ № 21, СЗОШ № 27)
Стан ведення кадрової документації в ЗНЗ
Квітень Пасічник Н.П.
травень
Стан викладання технологій у 6-х класах (СЗОШ № 1,
Листопад
Басовський М.Г.
ТБЛ, СЗОШ № 6, ЗОШ № 20, НВК № 4, НВ0 № 28, СЗОШ
№ 29)
Стан викладання хімії в 8-х класах (НВК № 10, гімназія
Квітень
Парфенюк А.В.
№ 1, ЗОШ № 25, ліцей № 17)
Стан рівня досягнень учнів 7-их класів з математики
Травень
Новосядла С.В.
Стан викладання фізичної культури у 1-11 класах
Листопад
Дейнега О.О.
Вивчення варіативного модуля «Технологія вишитих
Жовтень
Годлевська Т.П.
виробів» за умов реалізації традицій Подільського краю
(ТБЛ, СЗОШ № 7, ЗОШ №14, ліцей № 17, ЗОШ № 20,
ЗОШ № 24)
Стан ведення кадрової документації в ДНЗ
ЛистопадПасічник Н.П.
грудень
4.5.2. Підготувати проекти наказів:
роботи дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів:
Про стан здійснення гурткової роботи в ДНЗ
Травень
Марчук Т.М.
Про організацію методичної роботи в 2017-2018
Серпень
Марчук Т.М.
навчальному році
Про конкурс пісенної творчості серед старших
Грудень
Марчук Т.М.
дошкільників ДНЗ
Міський конкурс-захист на кращий проект сучасної
Грудень
Марчук Т.М.
моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю»
Про результати проведення міського етапу обласної
Лютий
Марчук Т.М.
педагогічної виставки «Дошкільна освіта – 2017».
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Про моніторинг реалізації Концепції національнопатріотичного виховання
Про стан ведення кадрової документації в ЗНЗ
Про стан викладання фізики у 7 класах (НВК № 9, НВК
№ 7, НВК № 4, СЗОШ № 19, СЗОШ № 27)
Про стан викладання біології в 8 класах (НВК № 6,
СЗОШ № 7, ЗОШ № 14, СЗОШ № 19, НВК № 7)
Про стан проведення профорієнтаційної роботи (НВК
№2, СЗОШ №8, СЗОШ №27, ЗОШ №14, ЗОШ №21, НВК
№4 ).
Про стан виховної роботи в групах продовженого дня
(НВК №2, СЗОШ №6, НВК №9, гімназія №1, ЗОШ №21)
Про стан викладання хімії в 8-х класах (НВК № 10,
гімназія № 1, ЗОШ № 25, ліцей № 17)
Про стан викладання економіки у 10-х класах (НВК №6,
СЗОШ №12, Ліцей №17, гімназія №1, НВК №4)
Про моніторинг стану ведення документації шкільних
бібліотек (ЗОШ №14, колегіум, НВК №10, СЗОШ №19,
ЗОШ №22).
Про моніторинг стану вивчення і задоволення
читацького попиту в шкільних бібліотеках (СЗОШ №20,
ЗОШ №24, НВК №7, СЗОШ №27, НВО №1).
Про стан викладання фізики у 7 класах (ТБЛ, НВК №6,
СЗОШ №12, СЗОШ №8, ЗОШ №21)
Про стан викладання історії у 7-х класах (НВК № 7,
ЗОШ № 14, СЗОШ № 18, гімназія № 1, ЗОШ № 21, СЗОШ
№ 27)
Про результати атестації педагогічних працівників
м.Хмельницького у 2016-2017 н.р.
Про моніторинг математичних компетентностей учнів
4-х класів
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)
Про моніторинг навчальних досягнень учнів 4-х класів з
англійської мови (розвиток мовлення)
Про організацію змістовного дозвілля під час весняних
канікул 2016-2017 н.р. в ЗНЗ та ПНЗ
Про моніторинг рівня знань, умінь і навичок учнів 8-х
класів з інформатики (НВО № 5, СЗОШ № 7, СЗОШ № 8,
НВК № 10, НВК № 6, колегіуму, ЗОШ № 19)
Про стан викладання технологій у 6-х класах (СЗОШ №
1, ТБЛ, СЗОШ № 6, ЗОШ № 20, НВК № 4, НВ0 № 28,
СЗОШ № 29)
Про стан викладання англійської мови у 8-х класах
(НВК №2, ТБЛ, НВК №6, НВК №9, НВК №4 )
Про стан формування базових знань з математики в
учнів 7-их класів
Про підсумки роботи Хмельницької міської психологомедико-педагогічної консультації за 2017 рік.
Про
атестацію
педагогічних
працівників
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Травень

Лєпіхова Н.В.

Травень
Листопадгрудень
Березень

Пасічник Н.П.
Євчук О.М.
Парфенюк А.В.

Березень

Князюк І.В.

Квітень

Лєпіхова Н.В.

Квітень

Парфенюк А.В.

Квітень

Дейнега О.О.

Травень

Петрук Н.О.

Грудень

Петрук Н.О.

Квітень

Євчук О.М.

Квітень

Дейнега О.О.

Квітень

Годлевська Т.П.

Червень

Петричко І.П.

Травень

Дейнега О.О.

Травень

Петрук Н.О.

Березень

Лепіхова Н.В.

Березень

Басовський М.Г.

Листопад

Басовський М.Г.

Травень
Травень

Петрук Н.О.
Новосядла С.В.

Грудень

Рубаха О.А.

Серпень

Годлевська Т.П.

м. Хмельницького у 2018 році
Про моніторинг викладання основ здоров’я в 8-х класах.
Про стан викладання української мови у 3 класах (НВК
№2, СЗОШ № 7, СЗОШ № 12, ліцей № 17, ЗОШ № 24)
Про вивчення варіативного модуля «Технологія
вишитих виробів» за умов реалізації традицій
Подільського краю (ТБЛ, СЗОШ № 7, ЗОШ №14, ліцей №
17, ЗОШ № 20, ЗОШ № 24)
Про стан викладання хімії в 8-х класах (НВК № 10,
гімназія № 1, ЗОШ № 25, ліцей № 17)
Про організацію змістовного дозвілля під час зимових
канікул 2017-2018 н.р. в ЗНЗ та ПНЗ
Про стан ведення кадрової документації в ДНЗ
Про підсумки проведення I-го етапу МАН України у
2017-2018 н.р.
Про направлення переможців I-го етапу МАН України у
2017-2018 н.р. на II етап
Про підсумки проведення II-го етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад у 2017-2018 н.р.
Про направлення переможців II-го етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад у 2017-2018 н.р. на III етап
Про стан викладання фізичної культури у 1-11 класах

45

Жовтень
Жовтень

Парфенюк А.В.
Петричко І.П.

Жовтень

Годлевська Т.П.

Квітень

Парфенюк А.В.

Грудень

Лепіхова Н.В.

Грудень
Грудень

Пасічник Н.П.
Новосядла С.В.

Грудень

Новосядла С.В.

Грудень

Новосядла С.В.

Грудень

Новосядла С.В.

Грудень

Дейнега О.О.

РОЗДІЛ V
ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ
ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
5.1. Розпочати вивчення досвіду:
Духовне, моральне, патріотичне виховання дітей Протягом Марчук Т.М.
дошкільного віку
року
Стукалової І.В., колегіум – «Методика розв’язування Протягом Басовський М.Г.
олімпіадних задач з інформатики»
року
Цинюк О.Ф., ЗОШ № 25 – «Узагальнення знань учнів 8 Протягом Парфенюк А.В.
класу з хімії за новим Державним стандартом»
року
Журбик В.О., НВО №5 – «Впровадження технології Протягом Басовський М.Г.
виготовлення подільської забавки»
року
Войцехівська С.П., НВК № 10 – «Використання хмарних Протягом Парфенюк А.В.
технологій на уроках хімії та в позаурочний час»
року
Гринчук В.В., НВК № 4 – «Використання діяльнісного Протягом Новосядла С.В.
підходу для вивчення математики»
року
Демчишина О.В., НВК № 10 – «Розвиток інтелектуальних Протягом Петричко І.П.
здібностей учнів початкових класів засобами інтеракції»
року
Лиса Л.Є., НВК № 2 – «Використання ІКТ на уроках Протягом Дейнега О.О.
географії»
року
Губай Г.П., колегіум – «Дослідження як технологія Протягом Дейнега О.О.
навчання, що забезпечує досягнення вищого рівня
року
пізнавальної самостійності учнів»
Дячок О.Я., СЗОШ № 27 – «Метод проектів як ефективна Протягом Дейнега О.О.
особистісно-орієнтована педагогічна технологія»
року
Лапшина В.В., СЗОШ № 12 – «Формування ключових Протягом Дейнега О.О.
компетентностей на уроках правознавства»
року
5.2. Завершити вивчення й узагальнення досвіду:
Кирилюк Т.Ф., НВК №2 – «Шукаю, проектую, віршую… Протягом Петричко І.П.
Сходинки літературної творчості молодших школярів»
року
Казмірчук Л.М., ЗОШ № 13 – «Робота з обдарованими Протягом Парфенюк А.В.
дітьми на уроках біології»
року
Духовне, моральне і патріотичне виховання дітей Протягом Марчук Т.М.
дошкільного віку
року
Дунець І.В., СЗОШ №15 – «Використання інтерактивних Протягом Новосядла С.В.
технологій на уроках математики»
року
Гринчук В.В., НВК №4 – «Впровадження системно- Протягом Новосядла С.В.
діяльністного підходу на уроках математики»
року
Гуменюк Н.В., гімназія №2 «Використання візуалізації на Протягом Князюк І.В.
уроках художньої культури»
року
Шеремета Т.А., НВК №2 «Використання хмарних сервісів Протягом Князюк І.В.
Google на уроках української мови та літератури»
року
Гуменюк О.В., СЗОШ №8 – «Формування громадського Протягом Дейнега О.О.
виховання та громадянськості на сучасному етапі організації
року
освітнього простору»
Бубнова Н.Д., колегіум – «Формування картографічних Протягом Дейнега О.О.
компетентностей учнів на уроках географії»
року
Харісов В.М., СЗОШ №29 – «Методика проведення занять Протягом Дейнега О.О.
з ковзанярської підготовки в позаурочний час»
року
5.3. Забезпечити методичну інструментовку і поширити матеріали перспективного
педагогічного досвіду:
Никитюк Н.С., НВК №2 – «Використання ІКТ при вивченні Протягом Новосядла С.В.
математики»
року
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Клюки М.А., колегіум, – «Технологія тестового контролю Протягом
знань та підготовки до ЗНО»
року
Савіцького О.М., гімназія №2 – «Робота факультативів, Протягом
гуртків, позакласна робота з інформатики, робота з
року
обдарованими дітьми»
Данька В.М., гімназія №2 – «Учнівські проекти як Протягом
мотивація пошукової учнівської діяльності»
року
Демчишина О.В., НВК № 10 – «Розвиток інтелектуальних Протягом
здібностей учнів початкових класів засобами інтеграції»
року
Черномазюк В.С., НВК № 7 – «Проекти на уроках Протягом
природознавства у початковій школі»
року
Лисякевич С.О., ЗОШ №18 – «Шляхи підвищення Протягом
ефективності та якості уроку англійської мови»
року
Тястова Л.В., СЗОШ №1 – «Інтерактивні технології на Протягом
уроках англійської мови в середніх класах»
року
Мисик Т.В., гімназія № 2 – «Використання інтерактивної Протягом
дошки на уроках хімії»
року
Дяченко А.М., НВК № 10 – «Формування ключових Протягом
компетентностей учнів на уроках історії»
року
Гуменюк О.А., СЗОШ № 29 – «Варіативний модуль. Протягом
Техніка. 5 клас»
року
Приступа В.Т., МНКК – «Робочий зошит з по темі Протягом
«Технологія приготування прісного тіста та виробів з нього»
року
Андросюк Г.Ю., МНКК – «Розробка предметної декади з Протягом
професії «Секретар керівника»
року
5.4. Організувати огляди-захисти перспективного педагогічного досвіду:
Мисик Т.В., гімназія №2 – «Впровадження проекту Протягом
«Відкритий світ на уроках хімії»
року
Тихонюк Н.С., гімназія №2 – «Впровадження проекту Протягом
«Відкритий світ на уроках біології»
року
Галкіної І.А., СЗОШ №12 – «Тренування учнів у виконанні Протягом
творчих екзаменаційних завдань за допомогою американської
року
системи “Four square method of writing”
Кушляк В.В., СЗОШ №8 – «Використання різних видів Протягом
читання на уроках англійської мови для розвитку чотирьох
року
видів мовленнєвої діяльності»
Доміна В.В., НВО №28 – «Формування громадянської Протягом
компетентності молодших школярів у контексті національнороку
патріотичного виховання»
Білого В.В., СЗОШ №15 – «Впровадження у навчально- Протягом
виховний процес соціального проекту Microsoft «Безпека
року
дітей в Інтернеті»
5.5. Організаційні заходи постійно діючої виставки:
Проведення підсумків результатів участі навчальних
Січень
закладів у виставці
Проведення міського етапу педагогічної виставки «Освіта
Січень,
Хмельниччини на шляхах реформування»
лютий
Оновлення матеріалів педагогічної виставки «Освіта
Лютий
Хмельниччини на шляхах реформування»
Робота експертних комісій з оцінювання поданих на
Лютий
педагогічну виставку робіт
Забезпечення функціонування міського етапу постійно Протягом
діючої педагогічної виставки
року
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Новосядла С.В.
Басовський М.Г.
Басовський М.Г.
Петричко І.П.
Петричко І.П.
Петрук Н.О.
Петрук Н.О.
Парфенюк А.В.
Дейнега О.О.
Годлевська Т.П.
Годлевська Т.П.
Годлевська Т.П.
Парфенюк А.В.
Парфенюк А.В.
Петрук Н.О.
Петрук Н.О.
Петричко І.П.
Басовський М.Г.

Думанська Г.В.,
Методисти НМЦ
Думанська Г.В.,
Методисти НМЦ
Думанська Г.В.,
Методисти НМЦ
Методисти НМЦ,
Методисти НМЦ

РОЗДІЛ VІ
МОНІТОРИНГ ТА ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ
6.1. Організувати та провести моніторингові дослідження:
Міжнародне моніторингове дослідження якості освіти
Всеукраїнське моніторингове дослідження якості
навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних
закладів
Всеукраїнське
моніторингове
дослідження
стану
позашкільної
освіти
та
позакласної
роботи
в
загальноосвітніх навчальних закладах
Всеукраїнське
моніторингове
дослідження
стану
превентивної освіти дітей та учнівської молоді

Відповідно до
плану МОН
України
Відповідно до
плану МОН
України
Відповідно до
плану МОН
України
Відповідно до
плану МОН
України

Методисти НМЦ
Методисти НМЦ
Методисти НМЦ
Методисти НМЦ

Регіональне
моніторингове
дослідження
якості Січень, лютий
профільного навчання у старшій школі
Регіональне
моніторингове
дослідження
стану
Лютий,
національного виховання, творчого розвитку учня і його
грудень
соціалізації
Відповідно до
Міжнародне дослідження якості освіти PISA-2018
плану МОН
(пілотне дослідження)
Відповідно до
Всеукраїнські моніторингові дослідження якості освіти
плану МОН

Методисти НМЦ

Моніторинг викладання географії в 8-х класах (НВК № 9,
гімназія № 1, колегіум, ЗОШ № 22, НВО № 23, ЗОШ № 24)
Моніторинг викладання основ здоров’я в 8-х класах
(СЗОШ № 1, СЗОШ № 7, СЗОШ № 12, СЗОШ № 29, НВО
№ 23)
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)
Моніторинг
реалізації
Концепції
національнопатріотичного виховання
Моніторинг рівня знань, умінь і навичок учнів 8-х класів
з інформатики (НВО № 5, СЗОШ № 7, СЗОШ № 8, НВК №
10, НВК № 7, колегіуму, ЗОШ № 19)
Моніторинг стану ведення документації шкільних
бібліотек (ЗОШ №14, колегіум, НВК №10, СЗОШ №19,
ЗОШ №22)
Моніторинг стану вивчення і задоволення читацького
попиту в шкільних бібліотеках (СЗОШ №20, ЗОШ №24,
НВК №7, СЗОШ №27, НВО №1)
Моніторинг математичних компетентностей учнів 4-х
класів.
Моніторинг навчальних досягнень учнів 4-х класів з
англійської мови (розвиток мовлення)

Жовтень

Дейнега О.О.

Жовтень

Парфенюк А.В.

Травень

Дейнега О.О.

Травень

Лєпіхова Н.В.

Березень

Басовський М.Г.

Березеньквітень

Петрук Н.О.

Листопад

Петрук Н.О.
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Лєпіхова Н.В.
Парфенюк А.В.
Петричко І.П.

Травень

Петричко І.П.

Квітень

Петрук Н.О.

6.2. Організувати навчання керівних і педагогічних кадрів
освіти:
Проведення навчально-методичних семінарів керівників
шкіл
Проведення
навчально-методичних
семінарів для
заступників з навчально-виховної роботи
6.3. Створити банк моніторингу якості освіти:
- аналітично-інформаційних даних;

з проблем моніторингу якості
Протягом
року
Протягом
року

Думанська Г.В.
Думанська Г.В.
Методисти НМЦ

Протягом
Методисти НМЦ
року
- графічного супроводу
Протягом
Методисти НМЦ
року
6.4. Інформувати освітян, учнів, їхніх батьків і громадськість щодо моніторингу якості
освіти:
Проведення інструктивно-інформаційних нарад з
Протягом
Методисти НМЦ
керівними та педагогічними кадрами
року
Розміщення матеріалів щодо організації і проведення
Протягом
Методисти НМЦ
моніторингів на сайті Департаменту освіти та науки
року
Хмельницької міської ради
Складання звітів про результати моніторингових
Протягом
Методисти НМЦ
досліджень для ХОІППО
року
Підготовка проектів наказів щодо моніторингів якості
Протягом
Методисти НМЦ
освіти
року
6.5. Провести організаційно-підготовчі заходи щодо зовнішнього незалежного оцінювання:
Систематизувати нормативно-правові документи щодо
Жовтень
Думанська Г.В.
організації та проведення ЗНО
Підготувати методичні листи відповідальним керівникам
Протягом
Думанська Г.В.
шкіл щодо підготовки та проведення зовнішнього
року
незалежного оцінювання, реєстрації його учасників
6.6. Організувати і провести інструктивно-методичні наради і семінари:
Керівників навчальних закладів з питань аналізу
Вересень
Думанська Г.В.
результатів проведеного в 2017 році ЗНО, навчальних
досягнень випускників загальноосвітніх навчальних
закладів та завдань щодо його проведення в 2018 році
Лютий
Думанська Г.В.
Заступників директорів з навчально-виховної
роботи з питань організації інформаційно-інструктивної та
науково-методичної роботи з педагогічними кадрами шкіл
щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання в
2018 році
Організувати реєстрацію учасників зовнішнього
Січень,
Думанська Г.В.
незалежного оцінювання
лютий
6.7. Організувати консультування та надати методичну допомогу:
- керівникам навчальних закладів та вчителямПротягом
Думанська Г.В.,
предметникам з проблем сучасного розвитку освіти,
року
методисти НМЦ
організації навчально-виховного процесу, досягнень
психолого-педагогічних наук;
Протягом
Думанська Г.В.
- організація функціонування телефону гарячої лінії
року
6.8. Інформувати освітян і громадськість щодо організації та проведення зовнішнього
незалежного оцінювання:
- підготувати інформації щодо організації та проведення
Протягом
Думанська Г.В.
ЗНО на колегії та нараді для керівників ЗНЗ;
року
- підготувати прес-релізи щодо проведення ЗНО і
Протягом
Думанська Г.В.
опублікувати в міській газеті «Проскурів»;
року
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- підготувати та розмістити публікації з питань ЗНО в
Протягом
Думанська Г.В.
міській газеті «Проскурів»;
року
- організувати виступи та інтерв’ю з питань ЗНО на
Протягом
Думанська Г.В.
міському телебаченні;
року
- підготувати та розмістити інформацію про ЗНО на сайті
Протягом
Думанська Г.В.
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради;
року
- підготувати і видати інформаційний вісник «Результати
Протягом
Думанська Г.В.
зовнішнього незалежного оцінювання – 2017» та його
року
електронний аналог
6.9. Підготувати звітні матеріали за результатами проведення зовнішнього незалежного
оцінювання:
- Вінницького регіонального Центру оцінювання якості
Липень,
Думанська Г.В.
освіти;
серпень
- Хмельницького обласного інституту післядипломної
Липень,
Думанська Г.В.
педагогічної освіти
серпень
6.10. Створити банк зовнішнього незалежного оцінювання:
- нормативно-правових документів щодо підготовки та
Протягом
Думанська Г.В.
проведення ЗНО;
року
- програм підготовки до ЗНО;
Протягом
Думанська Г.В.
року
- зразків предметних тестів;
Протягом
Думанська Г.В.
року
- результатів учасників ЗНО навчальних закладів міста
Протягом
Думанська Г.В.
року
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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 за темою:
«Методологічна переорієнтація процесу навчання і виховання на забезпечення
рівного доступу до якісної освіти, формування компетентностей особистості учня
та професійного становлення, зростання і подальшого розвитку педагогічних
працівників в умовах нової української школи».
7.2. Координація діяльності експериментальних навчальних закладів:
«Варіативний компонент базової середньої освіти в умовах Протягом Методисти НМЦ
профільності навчання» (на базі ТБЛ)
року
«Формування ключових компетентностей обдарованої Протягом Методисти НМЦ
дитини» (на базі ліцею №17)
року
«Розвиток освітньо-інформаційного середовища навчально- Протягом Методисти НМЦ
виховного комплексу засобами мережевих технологій та
року
дистанційної освіти» (на базі НВК №2)
«Науково-методичні засади впровадження фінансової Протягом Методисти НМЦ
грамотності у навчально-виховний процес навчальних
року
закладів» (на базі ліцею №17, СЗОШ №15)
«Хмарні сервіси в освіті» (на базі НВК №10)
Протягом Методисти НМЦ
року
«Психолого-педагогічне
забезпечення
особистісно- Протягом Методисти НМЦ
зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в
року
середньому загальноосвітньому навчальному закладі» (на базі
ЗОШ №22)
РОЗДІЛ VІІІ
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ І
ОБДАРУВАНЬ УЧНІВ ТА РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
ОСВІТЯН
8.1. Провести заходи:
міський
етап
Шевченківським дням

конкурсу

читців,

присвячений

- фестиваль «Зимові візерунки», приурочений Дню
Соборності України
- міський конкурс літературних творів «Афганістан вчив,
Афганістан карав, Афганістан випробовував»
- змагання з баскетболу серед юнаків та дівчат
загальноосвітніх навчальних закладів в залік 69-ї
Спартакіади школярів міста
- свято мов народів світу «Мова – душа народу»
- хореографічну виставу «Вінок Кобзареві»
- Всеукраїнський етап Міжнародного математичного
конкурсу «Кенгуру»
- Міжнародний етап математичного конкурсу «Кенгуру»
- міський етап конкурсу «Майбутнє лісу в твоїх руках»
- міський конкурс «Молодь обирає здоров’я»
- міський етап конкурсу «Свіжий вітер»
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Лютийберезень
2017 року
Січень

Князюк І.В.
Пилипак М.М.

Січень

Пилипак М.М.

Січень

Дейнега О.О.

Березень
Березень
Грудень

Пилипак М.М.
Пилипак М.М.
Новосядла С.В.

Квітень
Квітень
Квітень
Квітень

Новосядла С.В.
Парфенюк А.В.
Парфенюк А.В.
Парфенюк А.В.

- змагання «Старти надій» серед учнів 7-х класів в залік
Спартакіади школярів міста
- міські змагання з техніки пішохідного туризму серед
учнівської молоді міста
- декаду днів інформування про Європейську інтеграцію
України
- міський етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів
музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»
- заходи, приурочені до Міжнародного Дня захисту дітей
- свято для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування до Міжнародного Дня захисту дітей
- інтернет-олімпіади з математики
- інтернет-олімпіади з інформатики
міський
етап
Всеукраїнського
природничого конкурсу «Колосок»
- міський етап предметних олімпіад

інтерактивного

Квітень

Методисти НМЦ

Квітень

Стебло Л.В.

Травень

Дейнега О.О.

Січень

Солтис Н.І.

Червень
Червень
Жовтень,
листопад
Жовтень
Листопад

Методисти НМЦ
Методисти НМЦ
Новосядла С.В
Басовський М.Г.
Парфенюк А.В.

Листопад – Методисти НМЦ
грудень
- Всеукраїнський конкурс «МАН-Юніор Ерудит»
Листопад – Новосядла С.В.
грудень
- міський етап Міжнародного мовно-літературного Грудень- Князюк І.В.
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
січень
Шевченка
- міський етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких
Грудень
Новосядла С.В.
робіт учнів-членів МАН України
Методисти НМЦ
- міський етап Міжнародного конкурсу знавців української
Грудень
Князюк І.В.
мови ім. П.Яцика
Петричко І.П.
8.2. Забезпечити участь:
- у Всеукраїнському інтерактивному фізичному конкурсі Березень – Євчук О.М.
«Левеня»
вересень
- шкільних бібліотек у міських та обласних конкурсах, які Протягом Петрук Н.О.
проводяться дитячими та юнацькими бібліотеками міста
року
- у Всеукраїнській природознавчій грі «Геліантус»
Березень – Методисти НМЦ
вересень
- у благодійній акції Всеукраїнського фонду «Серце до
Квітень
Лєпіхова Н.В.
серця»
- у загальноміських заходах в рамках проведення місячника
Квітень
Методисти НМЦ
екологічного виховання
- у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі Квітень – Парфенюк А.В.
«Колосок – 2017» (І і ІІ етапи)
листопад
- у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник – 2017»
Протягом Князюк І.В.
року
- у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів
Протягом Методисти НМЦ
року
- у міських та обласних заходах щодо профілактики Протягом Методисти НМЦ
негативних проявів у молодіжному середовищі, формування
року
навичок здорового способу життя
8.3. Організувати та провести:
- міські змагання з баскетболу серед юнаків
Січень
Дейнега О.О.
загальноосвітніх навчальних закладів «Різдвяні канікули»
- навчально-тренувальні збори щодо підготовки учасників
Січень,
Методисти НМЦ
ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
лютий
- тематичну програму «Стогнали Крути, і молився вітер…»
Січень
Пилипак М.М.
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для лідерів міського учнівського самоврядування
- тематичну програму «Пам’ять Крут» для школярів міста
- літературний конкурс у рамках проекту «Україна
починається з тебе» серед учнів шкіл міста
- конкурс відеороликів «Усім війнам на світі – ні!» серед
школярів
- тематичну програму «За Україну нас вбивають, брате
мій!» до Дня пам’яті героїв Небесної сотні для лідерів
учнівського та студентського самоврядування
- тематичну програму «Мова – душа народу» в рамках
проекту «Україна починається з тебе»
- тренінг для учасників конкурсу «Учитель року»
- концерт для учасників Другої світової війни в госпіталі
«Уклін низький, вам ветерани»
- зустріч з воїнами-інтернаціоналістами до Дня виведення
військ з Афганістану
- міські змагання з шахів «Біла тура» серед
учнів
загальноосвітніх навчальних закладів міста
- Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Кришталева сова
– 2017»
- Всеукраїнський інтерактивний конкурс юних істориків
«Лелека – 2017»
- фестиваль читців, присвячений Шевченківським дням
«Живи, Кобзарю, в пам’яті людській!»
- змагання з волейболу серед юнаків та дівчат
загальноосвітніх навчальних закладів у залік 69-ї Спартакіади
школярів міста
- VII фестиваль з брейк дансу «Jet B Session»
- змагання з сучасних танців «Кубок «Степ-данс – 2017»
- змагання з легкої атлетики серед юнаків та дівчат
загальноосвітніх навчальних закладів в залік 69-ї Спартакіади
школярів міста
- конкурс екологічних проектів «Чорнобиль вчора, сьогодні,
завтра…» серед учнів навчальних закладів міста
– участь у благодійній акції «Маки пам’яті»
- звітний концерт хорової школи «Тоніка»
- звітний концерт театру пісні «Злагода»
- звітний концерт студії естрадного співу «Перлинки
Поділля»
- звітний концерт до 80-річчя палацу
- обласний конкурс юних природодослідників
- святковий концерт До Дня матері «Нема цвіту краще від
маківочки, нема роду милішого від матіночки» для учнів шкіл
міста
- змагання з футболу серед юнаків загальноосвітніх
навчальних закладів у залік 69- ї Спартакіади школярів міста
- Інтернет-олімпіаду з математики
- заочну Інтернет-олімпіаду з інформатики
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Січень
Січень

Пилипак М.М.
Пилипак М.М.

Лютий

Солтис Н.І.

Лютий

Пилипак М.М.

Лютий

Пилипак М.М.

Жовтеньлистопад
Квітеньтравень
Лютий

Методисти НМЦ

Лютий

Методисти НМЦ

Лютий

Дейнега О.О.

Березень

Дейнега О.О.

Березень

Князюк І.В.

Березень

Дейнега О.О.

Березень
Березень
Березень

Пилипак М.М.
Пилипак М.М.
Дейнега О.О.

Квітень

Пилипак М.М.

Квітеньтравень
Квітень
Квітень
Квітень

Пилипак М.М.

Квітень
Квітень вересень
Травень

Пилипак М.М.
Парфенюк А.В.

Травень

Дейнега О.О.

Жовтень
Вересеньлистопад

Пилипак М.М.
Пилипак М.М.

Пилипак М.М.
Пилипак М.М.
Пилипак М.М.

Пилипак М.М.

Новосядла С.В.
Басовський М.Г.

- міський конкурс юних програмістів
- підримка акції Всеукраїнського благодійного Фонду
«Серце до серця»
- обласний конкурс мультимедійних технологій
- обласний заочний конкурс комп’ютерної графіки та
анімації
- заочний конкурс «Юних математиків»
- Всеукраїнські турніри юних географів, інформатиків,
біологів, економістів, хіміків, фізиків, математиків імені
професора М.Й.Ядренка
- заходи до Міжнародного дня толерантності
- заочний конкурс юних екологів
- обласні заходи щодо профілактики негативних проявів у
молодіжному середовищі, формування навичок здорового
способу життя
- виставку матеріалів-переможців обласної педагогічної
виставки для участі в роботі колегій, конференцій, семінарів
- виставку-конкурс кращих заходів, проведених шкільними
бібліотеками у 2017 році під час Всеукраїнського місячника
шкільних бібліотек
- змагання серед вихованців старших груп дошкільних
навчальних закладів міста до Дня захисту дітей

Травень
Травень

Басовський М.Г.
Методисти НМЦ

Жовтень
Жовтень,
листопад
Листопад
Січеньквітень

Басовський М.Г.
Басовський М.Г.
Новосядла С.В.
Методисти НМЦ

Листопад Лєпіхова Н.В.
Грудень
Парфенюк А.В.
Протягом Методисти НМЦ
року
Протягом
року
Січеньберезень
Травень

Методисти НМЦ
Петрук Н.О.
Марчук Т.М.

РОЗДІЛ ІХ
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПО РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Термін
Форма
Відповідальний
виконання
узагальнення
Психолого-медико-педагогічне вивчення дітей
1.
1.1.
Організувати і провести
За графіком
Рубаха О.А.,
Ведення книги
колегіальні
засідання
консультанти
протоколів та
Хмельницької
міської психологоХМПМПК
книги обліку
медико-педагогічної консультації з
метою
психолого-медикопедагогічного вивчення дітей та
визначення навчально-корекційного
освітнього маршруту
1.2. Організувати і провести За зверненнями
Рубаха О.А.,
виїзні
засідання
Хмельницької
батьків
консультанти
міської
психолого-медикоХМПМПК
педагогічної консультації
1.3. Організувати і провести
За графіком
Рубаха О.А.,
обстеження дітей з порушеннями
консультанти
мовлення, надання рекомендацій
ХМПМПК
щодо комплектування груп з
порушеннями мови ДНЗ
1.4. Поновити банки даних:
Протягом
Рубаха О.А.,
На дітей, які потребують
року
консультанти
корекції психофізичного розвитку:
ХМПМПК
- із затримкою психічного
розвитку;

№
з/п

Зміст роботи
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- з порушеннями опорно-рухового
апарату;
- з порушенням зору (в т.ч. списки
сліпих);
- дітей-аутистів;
- імплантованих дітей з вадами
слуху (відомості);
- з порушеннями мовлення;
- з порушеннями слуху;
- дітей, з важкими порушеннями в
розвитку,
які
перебувають
в
домашніх умовах, не охоплені
корекційним
навчанням,
або
отримують корекційну допомогу в
реабілітаційних центрах, закладах
Міністерства праці та соціальної
політики України (в т.ч. списки);
- дітей з інвалідністю, які
потребують корекції психофізичного
розвитку;
- дітей охоплених індивідуальною
формою навчання (в т.ч. списки);
- дітей охоплених інклюзивним
навчанням
(в т.ч. списки);
- дітей з розумовою відсталістю
1.5.
Здійснити
контроль
Протягом року
динаміки
розвитку
дітей з
вадами психофізичного розвитку
для своєчасної інтеграції їх до
загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладів
1.6. Забезпечити виконання
Протягом року
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
2.
Методична робота:
2.1. Підготувати
методичні До 01.03.2017 р.
рекомендації для педагогічних
працівників
міста
з
питань
навчання, виховання та створення
оптимальних умов для реалізації
потенційних
можливостей
розвитку здобуття якісної освіти
дітьми з особливими освітніми
потребами
2.2. На сайті Департаменту
До 01.03.2017р.
освіти та науки Хмельницької
міської ради в розділі «ХМПМПК»
ввести
додаткові
підрозділи:
«Виховуємо дитину з особливими
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Консультанти
ХМПМПК

Рубаха О.А.,
консультанти
ХМПМПК

Шпак Р.В.

Рубаха О.А.,
консультанти
ХМПМПК

освітніми потребами», «Поради
психолога», «Поради логопеда»
2.3.
Здійснювати
науковоПротягом року
Рубаха О.А.,
методичний супровід діяльності
консультанти
шкільних
психолого-медикоХМПМПК
педагогічних комісій
3.
Діагностична робота:
3.1.
Проводити
попереднє
За потреби
Консультанти
логопедичне,
педагогічне
та
ХМПМПК
психологічне вивчення дітей з
вадами розвитку, результати якого
фіксувати у відповідних розділах
«Картки стану здоров’я і розвитку
дитини»
4.
Консультативна допомога:
- завідувача ХМПМПК;
За потребою
Рубаха О.А.
- олігофренопедагога;
За потребою
Пашевська О.В.
- психолога;
Четвер
Шпак Р.В.
з 9.00-18.00
- логопеда;
Середа
Шмітке І.О.
9.00-18.00
- сурдопедагога;
За потребою
Гериш Н.І.
- лікаря-психіатра (дитячого)

За потребою

Орлик Н.Ф.

Індивідуально-корекційна робота з дітьми:
5. - індивідуальні корекційні
Четвер
заняття з вчителем-логопедом;
з 14.00-18.00
Шмітке І.О.
- індивідуальні корекційні
Середа
Шпак Р.В.
заняття з психологом
з 14.00-18.00
Психолого-педагогічна і медична просвіта:
6.
6.1. Проведення лекцій, бесід з
педагогічними
працівниками
дошкільних,
загальноосвітніх,
позашкільних,
спеціальних
навчальних закладів, які працюють
з дітьми з порушеннями у
психофізичному розвитку щодо
необхідності надання їм своєчасної
фахової корекційної допомоги на
Вересень
Рубаха О.А.
теми:
консультанти
«Комплексне
психологоХМПМПК
педагогічне
вивчення
та
обстеження дітей раннього та
Березень
Рубаха О.А.,
дошкільного віку з порушеннями у
консультанти
психофізичному розвитку»;
ХМПМПК
«Психолого-педагогічний
супровід
дітей з особливими
потребами в умовах інклюзивного
навчання»
6.2. Проведення лекцій і бесід з
Лютий
Шпак Р.В.
практичними
психологами
та
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педагогічними працівниками щодо
своєчасного виявлення дітей і
підлітків
з
порушеннями
у
розвитку з метою надання їм
кваліфікованої
психологопедагогічної допомоги
6.3. Проведення практичних
занять з логопедами
щодо
своєчасного виявлення дітей з
вадами мовлення та надання їм
відповідної корекційної допомоги
6.4. Проведення лекцій для
психологів і педагогів:
«Виявлення
та
психологомедико-педагогічне
вивчення
дітей з психофізичними вадами»;
«Вимоги яким має відповідати
психолого-педагогічна
характеристика на дитину, що
готується до
обстеження
у
ПМПК»
7.
7.1. Надання консультативної,
організаційної
і
методичної
допомоги
в
організації
індивідуального навчання учнів
директорам,
заступникам
директорів з навчально-виховної
роботи
7.2. Співпраця з
центром
медико-соціальної
реабілітації
дітей
на базі Хмельницького
спеціалізованого будинку дитини
«Берізка»
7.3.Співпраця з Хмельницьким
обласним
психоневрологічним
диспансером
8.
8.1. Організація та проведення
круглих столів на теми:
«Раннє виявлення порушення
мовлення у дітей та створення
оптимальних умов для навчання та
виховання у логопедичних групах
ДНЗ»;
«Співпраця
Хмельницької
міської
психолого-медикопедагогічної
консультації
з
шкільними
психолого-медикопедагогічними комісіями щодо
інтеграції дітей з особливими
потребами
в
загальноосвітній
простір»

Грудень

Консультанти
ХМПМПК

Вересень

Шпак Р.В.

Жовтень

Шпак Р.В.

За потребою

Рубаха О.А.,
консультанти
ХМПМПК

Протягом року

Рубаха О.А.,
консультанти
ХМПМПК

Протягом року

Рубаха О.А.,
консультанти
ХМПМПК

Січень

Рубаха О.А.,
Шпак Р.В.
Шмітке І.О.

Лютий

Рубаха О.А.,
консультанти
ХМПМПК
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9.

9.1.Самоосвіта,
вивчення
спеціальної літератури, методик
обстеження дітей
9.2. Участь у міських, обласних,
всеукраїнських,
міжнародних
науково-методичних,
науковопрактичних семінарах, тренінгах
9.3. Отримання консультацій в
Хмельницькій обласній ПМПК

Протягом
року
За графіком
проведення
заходів
За потребою

Рубаха О.А.,
консультанти
ХМПМПК
Рубаха О.А.,
консультанти
ХМПМПК
Рубаха О.А.,
консультанти
ХМПМПК

9.4.
Підвищення
каліфіКонсультанти
каційного
рівня
фахівців
ХМПМПК
ХМПМПК. Проходження курсів
підвищення
кваліфікації
при
Хмельницькому
обласному
інституті
післядипломної
педагогічної освіти
Робота з батьками, діти яких мають порушення психофізичного розвитку:
10.

10.1. Бесіди з батьками:
- про необхідність своєчасної
корекційної роботи з дітьми з
порушеннями у розвитку;
- про корекційне навчання
дітей з тяжкими вадами зору і
слуху в спеціальних навчальних
закладах;
- про проведення розвивальної
роботи з дітьми з порушеннями
психофізичного розвитку
в
домашніх умовах;
про
особливості
психологічного розвитку дітей, що
мають порушення психофізичного
розвитку

Протягом року
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Рубаха О.А.,
консультанти
ХМПМПК

РОЗДІЛ Х
УЧАСТЬ В ОБЛАСНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ
ТА МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ, ЗАХОДАХ
№
Назва
Термін
Відповідальні
з/п
заходу
виконання за проведення
10.1. Продовжити участь у проектах і заходах:
- у Міжнародному освітньо-інноваційному проекті Протягом Парфенюк А.В.,
«Освіта для сталого розвитку»
року
Петричко І.П.
- у проектах «Відкритий світ», «Цифрові технології», Протягом Методисти НМЦ
«Партнерство у навчанні»
року
- у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Молодь
Лютий –
Парфенюк А.В.
обирає здоров’я»
вересень
- у Міжнародному конкурсі «Бобер»
Вересень– Басовський М.Г.
квітень
- у Всеукраїнській акції «День натураліста»
Вересень
Парфенюк А.В.
- у Міжнародному проекті «Маршрут Безпеки»
Протягом Парфенюк А.В.
року
- у реалізації програми «Основні орієнтири виховання Протягом Лєпіхова Н.В.
учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
року
України»
- у підготовці та проведенні чергової Інтернет- Протягом Басовський М.Г.
олімпіади з програмування
року
- у Міжнародному проекті-естафеті «Малі річки –
Протягом Методисти НМЦ
життя України»
року
- у реалізації Державної цільової програми
Протягом Басовський М.Г.
впровадження
у
навчально-виховний
процес
року
загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ
в частині
підготовки вчителів за програмами: «Партнерство у
навчанні», «Intel. Навчання для майбутнього», «Вчителі в
онлайні», «Цифрові технології», «Відкритий світ»
- у Всеукраїнських природоохоронних акціях: «День
Протягом Методисти НМЦ
Землі», «День Довкілля», «До чистих джерел», «Ліси для
року
нащадків», «Птах року», «Годівничка»
10.2. Координувати проектну роботу з проблем:
Міжнародний освітній проект «Освіта для сталого
розвитку в дії» (на базі НВК №4, НВК №10)
Українсько-польський проект «Шкільна академія
підприємництва» (на базі НВК №10, ЗОШ №14, ліцей
№17, гімназії № 2)
Проект ОБСЄ «Зелений пакет» (на базі НВК №9)
Проект «Школи: партнери майбутнього» (PASCH);
Програма «eTwinning Plus» (на базі СЗОШ №6)
Національний проект «Відкритий світ» (на базі гімназії
№2)
Проект «Національна мережа Шкіл сприяння здоров’ю»
(на базі СЗОШ №7, НВК №7, СЗОШ №8, НВК №10,
колегіуму, СЗОШ №29, ліцею №17, гімназії №2)
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Протягом
року
Протягом
року

Методисти НМЦ

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Методисти НМЦ

Методисти НМЦ

Методисти НМЦ
Методисти НМЦ
Методисти НМЦ

Програма Intel «Навчання для майбутнього» (навчальні
заклади міста)
Всеукраїнський проект «Інтелект України» (на базі НВК
№ 2, НВО № 5, НВК № 6, СЗОШ № 6, СЗОШ № 7, НВК №
9, НВК № 10, ліцей № 17, ЗОШ № 24, НВО № 1, НВК №
31, «Мої обрії», ЗОШ № 14, колегіум, ЗОШ № 18, ЗОШ №
20, ЗОШ № 4, ЗОШ № 21)
Загальношкільний проект «ЕКО-Я» у рамках програми
SPARE
ENERGY
HUB
(Хмельницька
середня
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 13 імені
М.К.Чекмана

Протягом
року
Протягом
року

Методисти НМЦ

Протягом
року

Методисти НМЦ

Методисти НМЦ

РОЗДІЛ ХІ
РОБОТА ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
№
з/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Зміст
Термін
Відповідальні
заходу
виконання за проведення
Забезпечення
науково-методичного
супроводу Протягом Петрук Н.О.
формування професійної компетентності шкільних
року
бібліотекарів у контексті модернізації шкільної освіти
Організація тематичних книжкових експозицій, Протягом Петрук Н.О.
виставок, папок, присвячених видатним та ювілейним
року
датам
Проведення інформаційних оглядів літератури, Протягом Петрук Н.О.
складання інформаційних списків
року
Надання методичної допомоги в удосконаленні Протягом Петрук Н.О.
каталогізації нових надходжень у програмі «Шкільна
року
бібліотека»
Організація роботи творчої групи шкільних Протягом Петрук Н.О.
бібліотекарів «Шкільна бібліотека як інформаційний
року
центр навчального закладу»
Проведення круглого столу «Роль сучасної шкільної
Жовтень
Петрук Н.О.
бібліотеки для забезпечення якісного навчання дітей
німецької мови»
Створення в шкільних бібліотеках постійно діючої Протягом Петрук Н.О.
виставки на тему «Героїко-патріотичне виховання»
року
Започаткувати проект «Естафета пам’яті»
Протягом Петрук Н.О.
року
Активізувати діяльність шкільних бібліотек щодо Протягом Петрук Н.О.
створення літературних віталень та проведення
року
презентацій літератури рідного краю
Укомплектування фондів шкільних бібліотек Протягом Петрук Н.О.
літературою національно-патріотичного змісту
року
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РОЗДІЛ ХІІ
ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
№
з/п
1.

Зміст заходу
Запровадити жорсткий режим економії в частині
придбання та витрат: на пальне та енергоносії

2.

Провести списання обладнання та матеріалів

3.

Здійснити підписку періодичних видань

4.
5.
6.

Поповнити фонд науково-методичного центру
науково-методичною літературою
Придбати обладнання, канцтовари, бланки
(грамот, дипломів та ін.)
Провести ремонтні роботи
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Термін
виконання
Протягом
року
Листопадгрудень
Червень,
грудень
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Відповідальні
за проведення
Мудраков В.В.
Мудраков В.В.
Петрук Н.О.
Петрук Н.О.
Мудраков В.В.
Мудраков В.В.
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