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НАКАЗ
м.Заліщики
від 01 вересня 2015 року

№ 184-од

Про організацію методичної роботи
з педагогічними кадрами району
на 2015 / 2016 навчальний рік
___________________________________
Відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр),
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2008 № 1119,
Статуту комунальної установи ―Заліщицький районний науково-методичний кабінет
Заліщицької районної ради Тернопільської області‖, на виконання Законів України ―Про
освіту‖, ―Про загальну середню освіту‖, ―Про дошкільну освіту‖, ―Про позашкільну
освіту‖, «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та
дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»; Постанов Кабінету
Міністрів України:
«Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. №462;
«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти» від 23.11. 2011 р. № 1392 (із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України № 538 від 07.08.2013);
«Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від
27.08.2010 р. №778 ( із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 22 січня 2014 року N 28);
«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з
особливими освітніми потребами» від 21 серпня 2013 р. № 607;
рішення ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників галузі освіти, рішення І Всеукраїнського
з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти, Концепції профільного навчання у
старшій школі, інших законодавчих актів та урядових рішень в галузі освіти,
розпоряджень обласної, районної державних адміністрацій, рішень обласної, районної
ради, рішень колегії департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної
адміністрації, відділу з питань освіти районної державної адміністрації, рекомендацій
районної серпневої конференції педагогічних працівників 2015 року; наказів
Міністерства освіти і науки України про розвиток освітньої галузі, у відповідності до
рекомендацій щодо організації та проведення методичної роботи з педагогічними
кадрами (лист МОН України від 03.07.2002 № 1/9-318), супроводу процесів
реформування та розвитку галузі, підвищення професійної майстерності педагогічних
працівників Заліщицького району, подальшого здійснення науково-методичного,
інформаційно-аналітичного супроводу діяльності дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних навчальних закладів району, організації роботи щодо систематичного
підвищення професійної компетентності, рівня психологічної підготовки та формування
методичної культури педагогічних працівників, належної організації методичної роботи
в закладах освіти району, координації діяльності шкільних методичних кабінетів при

навчальних закладах, районних
методичних формувань, оптимізації науковометодичного забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної
освіти, впровадження в практику роботи досягнень науки, інноваційних освітніх
технологій

Н А К А З У Ю:
1. Роботу науково-методичної служби комунальної установи «Заліщицький районний
науково-методичний кабінет Заліщицької районної ради Тернопільської області»,
загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних закладів освіти району спрямувати на
реалізацію проблеми: «Формування конкурентоспроможного вчителя-фахівця за умов
модернізації освітньої галузі в Україні».
2. В організації методичної роботи з педагогічними працівниками освітніх установ
району спрямувати зусилля педагогічних колективів на вирішення таких завдань:
2.1.Реалізація Державних, обласних та районних освітянських програм.
2.2.Забезпечення рівного доступу до якісної освіти.
2.3.Створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи
педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в
тому числі з використанням дистанційних форм навчання.
2.4.Забезпечення функціонування та динамічного розвитку науково-методичного
середовища як на районному рівні, так і на рівні освітніх установ.
2.5.Забезпечення ефективної роботи методичних кабінетів шкіл як осередків
професійної концентрації методичної думки педагогів.
2.6.Методичне забезпечення роботи за Державними стандартами початкової та базової
загальної середньої освіти.
2.7.Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки шляхом організації допрофільної
та профільної підготовки учнів, організації навчання за системою розвивального
навчання, організації роботи курсів за вибором, спецкурсів.
2.8.Удосконалення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу
допрофільного та профільного навчання.
2.9.Створення умов для раннього виявлення творчих здібностей, обдарованості учнів.
2.10.Здійснення організаційно-методичних заходів щодо забезпечення здорового
способу життя шкільної молоді, зміцнення і загартування здоров’я школярів.
2.11.Упровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів
та в систему науково-методичної роботи з педагогами інформаційно-комунікаційних
технологій, дослідницьких проектів, різних форм міжнародної науково-педагогічної
взаємодії.
2.12.Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського
колективу, батьківської громади; створення умов для реалізації відповідних програм
щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту
зацікавленість учнів, батьків, педагогів.
2.13. Створення
системи громадянського виховання учнівської молоді шляхом
утвердження
учнівського
самоврядування,
учнівських об`єднань різного
спрямування
як
необхідної форми виховання свідомого патріота України.
Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування.
2.14.Удосконалення навчально-виховної роботи з національно-патріотичного виховання
дітей та учнівської молоді, формування їх активної громадянської позиції через широке
впровадження соціально-освітніх проектів краєзнавчого, патріотичного спрямування.

2.15.Активізація роботи з вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового
педагогічного досвіду, зокрема, з актуальних науково-методичних проблем в контексті
сучасних освітніх реформ.
2.16.Сприяння організації та проведенню зовнішнього оцінювання, об’єктивному,
науково-обгрунтованому моніторингу навчально-виховного процесу, використання
його результатів у науково-методичній роботі з керівними та педагогічними кадрами.
2.17.Моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у
тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними
посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти та
Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
2.18.Моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних
закладів, набуття дітьми дошкільного віку життєвого досвіду та вироблення вмінь і
навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу
і науково-методичної роботи в цих закладах.
2.19.Здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчальнометодичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та
іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.
2.20. Організація роботи атестаційної комісії, надання методичної допомоги та
консультації з питань атестації педагогічних кадрів.
2.21. Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим
педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у
роботі атестаційних комісій, надання на звернення відділу з питань освіти оцінки
якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються.
2.22. Організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом керівних кадрів
закладів освіти району.
2.23. Упровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів
організації навчання і виховання.
2.24. Проведення I етапу та забезпечення участі педагогів району в ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань
педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі
в наступних етапах змагань.
2.25. Взаємодія з Тернопільським обласним відділенням Малої академії наук України
та іншими учнівськими науковими товариствами навчальних закладів району, участь у
проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких
робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у
наступних етапах змагань.
2.26. Організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання
інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності
навчальних закладів.
2.27. Вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду
використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчальновиховного процессу.
2.28. Формування електронної бази даних щодо педагогічного досвіду та інноваційної
діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науковометодичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психологопедагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і
періодичних педагогічних видань.
2.29. Проведення методичних масових заходів, спрямованих на поширення інформації
щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної
діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;
2.30. Висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних
колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі.
2.31. Забезпечення координації діяльності загальноосвітніх та позашкільних закладів.
2.31. Здійснення організаційно-методичного супроводу діяльності шкільних бібліотек.

2.32. Розвиток творчої активності педагогів, підвищення професіоналізму,
компетентності, духовності та відповідальності працівників освіти за результати
своєї праці, удосконалення системи стимулів для підвищення фахової майстерності
педагогів та ефективності їх роботи.
3. З метою координації системи методичної роботи створити районну науково-методичну
раду, затвердити її склад (додаток 1) та забезпечити підготовку та систематичне
проведення засідань ради районного науково - методичного кабінету відповідно до плану
роботи на 2015/2016 навчальний рік (додаток 2)
4. Затвердити структуру методичної роботи з керівними і педагогічними кадрами району,
залучивши до організації методичної роботи педагогічних працівників, що мають
педагогічні звання «учитель-методист» та «старший учитель», високий рівень
кваліфікації, професійної майстерності, ініціативи і творчості, та організувати роботу:
4.1. Творчих груп із періодичністю засідання 3 рази на рік і затвердити їх склад
(додаток 3) :
○ вчителів української мови і літератури - керівник Мисевич М.І., вчитель
української мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Касперівці
(«Формування національних та загальнолюдських цінностей на уроках мови
та літератури шляхом використання народознавчого та краєзнавчого
матеріалу»);
○ вчителів зарубіжної літератури – керівник Копичинська З.М., вчитель
зарубіжної літератури Заліщицької державної гімназії («Використання
проектної технології як дієвий засіб компетентністного підходу до навчання
на уроках зарубіжної літератури»);
○ вчителів біології , хімії, екології – керівник Сушко Г.М., вчитель біології та
хімії Заліщицької державної гімназії («Використання новітніх освітніх
технологій навчання на уроках»);
○ вчителів фізики - керівник Боднар Н.І., вчитель фізики Синьківської ЗОШ ІІІІ ст.(«Використання технологій і сервісів Веб 2.0 у організації методичної
роботи. Забезпечення вивчення курсу фізики у 7 класі навчальнометодичними матеріалами за новим базовим стандартом освіти »);
○ вчителів художньо-естетичного циклу- керівник Хом’як А.В., вчитель
образотворчого мистецтва загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Зелений
Гай.(«Шляхи активізації емоційного ставлення школярів до мистецтва на
уроках предметів художньо-естетичного циклу»).
○ вчителів іноземної мови – керівник Попіль Г.А., вчитель іноземної мови
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. смт. Товсте («Використання інформаційнокомунікативних технологій у навчально-виховному процесі»);
○ вчителів математики – керівник Колодницька О.Ю., вчитель математики
Заліщицької державної гімназії («Створення навчально-методичного
забезпечення уроків математики у сьомому класі»);
○ вчителів інформатики - керівник Грушко Н.А., вчитель інформатики
Заліщицької державної гімназії («Розвиток логічного мислення та творчих
здібностей учнів на уроках інформатики»);
○ заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів –
керівник Мельничин М.М., заступник директора з виховної роботи
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Поділля («Використання інноваційних
підходів у формуванні громадянина- патріота»).
4.2. Шкіл:
4.2.1. педагогічної майстерності з періодичністю засідання 3 рази на рік і затвердити
їх склад (додаток 4):

○ вчителів образотворчого мистецтва- керівник Лотоцький І.Л., вчитель
образотворчого мистецтва загальноосвітньої школи І-ІІІ ст..смт.Товсте;
(«Розвиток творчої уяви і фантазії. Засоби передачі простору у графіці і жи
вопису»);
○ вчителів-словесників – керівник Дацька Г.Я., вчитель української мови і
літератури загальноосвітньої школи І-ІІ ст.Добрівляни («Розвиток творчих
здібностей учнів на уроках української мови та літератури»);
○ практичних психологів – керівник Свіченюк Н.В., практичний психолог
спеціалізованої школи І-ІІІ ст.ім.О.Маковея м.Заліщики («Активізація
професійного зростання психолога засобами соціально-психологічного
тренінгу»);
○ вчителів основ християнської етики – керівник Стецьків Л.М., вчитель
основ християнської етики Устечківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст.(«Удосконалення методики викладання основ християнської етики»);
○ фахової майстерності вчителів 2-х класів та вихователів груп продовженого
дня - керівник Шароварко С.М., вчитель початкових класів спеціалізованої
школи І-ІІІст.ім.О.Маковея. м.Заліщики («Впровадження технологій
інтерактивного навчання - необхідна умова формування творчої особистості
молодшого школяра»);
○ підготовки вчителів 4-х класів – керівник Волоцька І.А., вчитель початкових
класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. №2 м.Заліщики («Особливості
вивчення освітніх галузей в контексті Державного стандарту початкової
загальної освіти»).
4.2.2 молодого вчителя з періодичністю засідання 3 рази на рік і затвердити їх склад
(додаток 5):
○ вчителів іноземної мови – керівник Котик Г.О., вчитель іноземної мови
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст..с.Лисівці («Використання ігрових
прийомів та творчих завдань - шлях до підвищення ефективності
вивчення іноземної мови»);
○ вчителів математики і фізики – керівник Копичинська О.М., учитель
математики і фізики загальноосвітньої школи І-ІІ ст.с.Дзвиняч
(«Удосконалення методики викладання математики і фізики»);
○ вчителів музичного мистецтва – керівник Головяник М.М., вчитель
музичного мистецтва Заліщицької державної гімназії («Нестандартні
форми навчання як засіб успішного вивчення музичного мистецтва»).
4.2.3. молодого бібліотекаря з періодичністю засідання 3 рази на рік - керівник
Теслюк Л.С., методист районного науково-методичного кабінету («Інформаційне,
культурне, освітнє і науково-методичне забезпечення змісту бібліотечної роботи,
підготовка до інноваційної діяльності шкільного бібліотекаря»), затвердити її склад
(додаток 6);
4.2.4. резерву керівних кадрів (з періодичністю 2 засідання у семестр) – керівник
Кулачковський В.В., директор районного науково-методичного кабінету, затвердити
склад слухачів (додаток 7)
«Шляхи удосконалення керівника-резервіста в умовах модернізації освіти»
4.2.7. новопризначеного керівника навчального закладу (з періодичністю 2 засідання
у семестр) - керівник Гронська М.І., директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
с.Зозулинці, затвердити склад слухачів (додаток 8).
«Нормативно-правове забезпечення організації навчально-виховного процесу в
загальноосвітньому навчальному закладі»

4.2.8. школа молодого вихователя дошкільного навчального закладу – керівник
Борківська Г.А., вихователь ДНЗ «Школа Монтессорі» м. Заліщики, затвердити її
склад (додаток 9)
«Система роботи з дітьми дошкільного віку щодо формування у них основ
патріотичного виховання».
4.3.Районних семінарів :
4.3.1. семінарів-практикумів:
○ директорів шкіл - керівник Підгребя Н.М., завідувач відділу з питань
освіти районної державної адміністрації
(«Аспекти ефективного керівництва навчально-виховного процесу в
сучасних умовах»);
○ заступників директорів з навчально-виховної роботи - керівник
Кулачковський В.В., директор районного науково-методичного кабінету;
(«Підвищення педагогічної та методичної майстерності педагогів та
рівня навчальних досягнень школярів шляхом впровадження нових
педагогічних технологій та інновацій»);
○ учителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів І
ступеня - керівник Присяжнюк М.А., вчитель початкових класів
загальноосвітньої школи І ст.с.Вигода («Індивідуальний підхід у
формуванні компетентісно орієнтованого навчання учнів початкових
класів в умовах малокомплектної сільської школи»);
○ шкільних бібліотекарів – керівник Теслюк Л.С., методист РМК;
(«Формування читацької компетентності молодших школярів»);
○ вчителів біології і хімії, екології - керівник Лецко О.В., вчитель біології
спеціалізованої школи І-ІІІст.ім.О.Маковея. м.Заліщики («Розвиток
творчого потенціалу школярів через науково-дослідну роботу» );
○ вчителів трудового навчання - керівник Гасяк Г.В., вчитель трудового
навчання загальноосвітньої школи І-ІІІст с. Дорогичівка («Проектна
діяльність як метод дослідження та вивчення скарбів культури, історії,
традицій українського народу»);
○ вчителів інформатики - керівник Грушко Н.А., вчитель інформатики
Заліщицької державної гімназії («Підвищення ефективності навчання
шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій»);
○ вчителів зарубіжної літератури - керівник Пішко І.Д., методист районного
науково-методичного кабінету («Підвищення ефективності уроку
словесності на основі впровадження інноваційних методів навчання»);
○ вчителів української мови та літератури - керівник Пішко І.Д., методист
районного науково-методичного кабінету («Розвиток компетентної
особистості на засадах загальнолюдських та національних цінностей у
процесі вивчення української мови і літератури та в позанавчальній
діяльності»);
○ вчителів предметів художньо-естетичного циклу – керівник Ігнатюк І.А.,
методист районного науково-методичного кабінету («Пошук та розвиток
творчого потенціалу вчителя предметів художньо-естетичного циклу з
метою створення умов для естетичного, інтелектуального і духовного
розвитку учнів»);
○ вчителів географії - керівник Теслюк Н.Я., вчитель географії
загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с.Дзвиняч ( «Краєзнавчий підхід як метод
поглиблення практичної спрямованості у викладанні географії»);

○ вчителів історії, правознавства – керівник Гоцуляк Н.Я., вчитель історії
Заліщицької державної гімназії («Формування громадянської свідомості
учнів через пошукову роботу на уроках історії»);
○ вчителів біології, екології. хімії - керівник Лецко О.В., вчитель біології
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. ім.О.Маковея м.Заліщики («Інформаційнокомунікаційні технології у викладанні біології, екології, хімії»);
○ вчителів фізичної культури - керівник Базюк М.Р., вчитель фізичної
культури
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.с.Нирків («Компетентний
вчитель – запорука реалізації компетентністного підходу до сучасного
освітнього процесу»);

○ вчителів захисту Вітчизни - керівник Касіяник П.В., вчитель захисту
Вітчизни загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Лисівці («Компетентний
вчитель – запорука реалізації компетентністного підходу до сучасного
освітнього процесу»);

○ вчителів основ здоров’я – керівник Визнюк Б.О., вчитель основ здоров’я
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загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с.Дзвиняч («Інноваційні підходи до
реалізації змісту та методики викладання предмета у сучасних умовах»);
вчителів математики - керівник Гончарик Н.П., методист районного
науково-методичного кабінету («Розвиток дивергентного мислення учнів
на уроках математики»);
вчителів фізики – керівник Гончарик Н.П., методист районного науковометодичного кабінету («Особливості вивчення фізики у 7 класі на основі
нового Державного стандарту загальної середньої освіти»);
вчителів християнської етики - керівник Гончарик Н.П., методист
районного науково-методичного кабінету («Організація навчальновиховного процесу на уроках ОХЕ за допомогою активних методів та
ІКТ»);
вчителів астрономії – керівник Гончарик Н.П., методист районного
науково-методичного кабінету («Методика організації практичної
частини програми і
використання рухомої карти Зоряного неба на
уроках астрономії»);
вчителів іноземної мови – керівник Стрельбіцька О.П., вчитель
англійської мови Заліщицької державної гімназії («Активізація
пізнавальної діяльності учнів засобами проектного навчання»);
вихователів різновікових груп дошкільних навчальних закладів –
керівник Теслюк Л.С., методист районного науково-методичного кабінету
(«Формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників
різновікової групи»);
вихователів старших груп дошкільних навчальних закладів – керівник
Теслюк Л.С., методист районного науково-методичного кабінету
(«Розвиток зв’язного мовлення та його роль у формуванні словесної
творчості дітей 5 року життя»);
класних керівників - керівник Сасанчин З.Я., методист районного
науково-методичного кабінету («Індивідуальний підхід у розкритті
здібностей дітей»);
заступників директорів з виховної роботи – керівник Сасанчин З.Я.,
методист районного науково-методичного кабінету («Комплексний підхід
до організації виховного процесу в умовах сучасної школи»);
педагогів-організаторів – керівник Сасанчин З.Я., методист районного
науково-методичного кабінету (―Національно - патріотичне виховання складова загального виховного процесу підростаючого покоління»);

4.3.2. Навчальних семінарів - тренінгів для:
○ вчителів 1-их класів – керівник Гичун Л.П., вчитель початкових класів
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№2 м.Заліщики («Створення
сприятливого середовища для адаптації першокласників до навчання в
школі»);
○ вчителів 3-іх класів – керівник Колодій О.М., вчитель початкових класів
загальноосвітньої школи І-ІІ ст.с.Іване-Золоте ( «Нові підходи до
вивчення освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної
освіти»);
○ старших інструкторів та інструкторів з проведення зовнішнього
незалежного оцінювання – керівник Стратій Н.Я., методист районного
науково-методичного кабінету («Вміла організація роботи в аудиторії як
частина складової успіху випускника під час проходження ЗНО»);
○ чергових на пункті зовнішнього незалежного оцінювання– керівник
Стратій Н.Я., методист районного науково-методичного кабінету
(«Організація чергування в пункті ЗНО, відповідальність чергових під час
проведення ЗНО»).
4.4. майстер-класів:
○
для вчителів історії - керівник Дяків В.Г., вчитель історії Заліщицької
державної гімназії («Формування національно-патріотичних почуттів через
історичне краєзнавство»);
○
для вчителів образотворчого мистецтва, керівник Похна Л.Я., вчитель
образотворчого мистецтва загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с.Дунів (
«Розвиток мистецького професіоналізму. Косівська різьба, витинанки,
паперопластика:технічні особливості виконання»);
○
для вчителів англійської мови – керівник Лучин І.З., вчитель англійської
мови
Заліщицької державної гімназії («Використання інтерактивних
технологій навчання як один із шляхів підвищення якості знань учнів»);
○
вчителів математики – керівник Грушко Н.А., вчитель математики
Заліщицької державної гімназії («Удосконалення методики підготовки учнів
до ЗНО з математики»);
○
вчителів фізики – керівник Данилюк М.М., вчитель фізики
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.с.Торське ( «Використання активних та
інноваційних технологій як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів
під час вивчення фізики»);
○
молодих спеціалістів - керівник Царьова О.С.,методист районного
науково-методичного кабінету («Розвиток інноваційної активності
особистості педагога»).
4.5. районних методичних об’єднань з періодичністю засідання 3 рази на рік:
заступників директорів шкіл з навчально- виховної роботи - керівник
Кулачковський В.В., директор районного науково- методичного кабінету
(«Особливості
навчально-виховного
процесу
загальноосвітнього
навчального закладу в 2015-2016 навчальному році);
○ директорів та методистів позашкільних освітніх закладів - керівник
Сасанчин З.Я.,
методист районного науково-методичного кабінету
(«Сучасні підходи до формування громадянина-патріота в позашкільному
навчальному закладі»);
○ педагогів-організаторів та заступників директорів з виховної роботи керівник Сасанчин З.Я., методист районного науково-методичного
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кабінету («Підвищенням рівня фахової майстерності педагогіворганізаторів, заступників директорів з виховної роботи в сучасних
умовах розвитку неперервної освіти») ;
практичних психологів - керівник Мирончук О.Я., методист районного
науково-методичного
кабінету
(«Формування
професійної
компетентності працівника психологічної служби»);
класних керівників - керівник Сасанчин З.Я., методист районного
науково-методичного кабінету («Підвищення обізнаності із проблеми
національно - патріотичного виховання»);
шкільних бібліотекарів – керівник Теслюк Л.С., методист районного
науково-методичного кабінету («Сучасні форми організації роботи
шкільної бібліотеки»);
завідувачів дошкільних навчальних закладів – керівник Теслюк Л.С. ,
методист районного науково-методичного кабінету («Підвищення
професійної компетентності педагогів. творче спрямування їх діяльності
на всебічний розвиток дитини, формування її життєдіяльності») ;
вчителів іноземних мов - керівник Філіповська Л.М., методист районного
науково-методичного кабінету
(«Підвищення якості освіти через
засвоєння та впровадження сучасних технологій на уроках іноземної
мови»);
вчителів біології. екології. Хімії -керівник Голик О,В., методист
районного науково-методичного кабінету («Формування професійної
компетентності вчителя»);
вчителів української мови та літератури - керівник Пішко І.Д., методист
районного науково-методичного кабінету («Розвиток
творчого
потенціалу вчителя і учнів шляхом впровадження педагогічних
технологій та модернізації змісту освіти»);
вчителів зарубіжної
літератури - керівник Пішко І.Д., методист
районного науково-методичного кабінету («Професійна мобільність
вчителя зарубіжної літератури в умовах нового Державного стандарту»);
вчителів математики, фізики й астрономії - керівник Натуркач Н.П.,
методист районного науково-методичного кабінету («Підвищення
ефективності і якості природничо-математичної
освіти шляхом
впровадження сучасних форм і методів організації навчальної діяльності
учнів»);
вчителів ОХЕ - керівник Натуркач Н.П., методист районного науковометодичного кабінету («Удосконалення уроку ОХЕ шляхом
поєднанняння традиційних і сучасних форм і методів організації
навчальної діяльності учнів»);
вчителів початкових класів -керівник Гурська Т.Р., методист районного
науково-методичного кабінету («Удосконалення методичної культури
вчителя»);
вчителів суспільних дисциплін - керівник Бега О.І., методист районного
науково-методичного кабінету («Вдосконалення рівня педагогічної
майстерності викладачів, їхньої ерудиції й компетентності в галузі
суспільствознавчих дисциплін»);
вчителів географії та економіки, -керівник Бега О.І., методист районного
науково-методичного кабінету («Формування
компетентної
особистості в процесі вивчення географії»);
вчителів інформатики - керівник Серединський А.В., методист районного
науково-методичного кабінету («Підвищення ефективності навчання
шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій»);

○ Вчителів трудового навчання - керівник Серединський А.В., методист
районного науково-методичного кабінету («Проектна діяльність як метод
дослідження та вивчення скарбів культури, історії, традицій українського
народу»);
○ вчителів художньо-естетичного циклу - керівник Ігнатюк І.А., методист
районного науково-методичного кабінету («Інноваційні підходи до
викладання предметів художньо-естетичного циклу у школі»);
○ вчителів фізичної культури - керівник Марчук Я.В., методист районного
науково-методичного кабінету («Компетентний вчитель – запорука реалізації

○
○

компетентністного підходу до сучасного освітнього процесу»);
вчителів Захисту Вітчизни - керівник Марчук Я.В., методист районного
науково-методичного кабінету («Компетентний вчитель – запорука реалізації
компетентністного підходу до сучасного освітнього процесу»);
вчителів основ здоров’я -керівник Марчук Я.В., методист районного науково-

методичного кабінету («Інноваційні підходи до реалізації змісту та
методики викладання предмета у сучасних умовах).
4.6. Постійного консультпункту для молодих педагогів початкових класів та
вихователів групи продовженого дня– керівник Грабар М.А, вчитель початкових
класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№2 м.Заліщики (―Типові труднощі в роботі
малодосвідченого і молодого вчителя‖).
4.7. Клубу європейського спілкування з періодичністю засідання 2 рази на рік –
керівник Cавчинська М.В.., вчитель англійської мови Заліщицької державної
гімназії , затвердити його склад (додаток 10)
(«Формування чіткої громадянської позиції , розвиток почуття патріотизму та
особистої відповідальності за імідж України як європейської держави»).
4.8.Методичного моста для вчителів суспільствознавчих та природничих дисциплін
з періодичністю засідання три рази на рік – керівник Бега О.І., методист районного
науково-методичного кабінету («Національно-патріотичне виховання під час
вивчення базових дисциплін»), затвердити його склад (додаток 11);
4.9. Педагогічної студії для вчителів початкових класів та вихователів групи
продовженого дня «Інноватика в початковій школі» з періодичністю засідання 3
рази на рік – керівник Гривул Л.Р., вчитель Синьківської загальноосвітньої школи ІІІІ ст. , затвердити її склад (додаток 12 ).
(«Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховному процесі
початкової школи»).
4.10. Інструктивно-методичних нарад (2 рази на рік) для:
○ заступників керівників загальноосвітніх навчальних закладів з навчальновиховної роботи з питань організації і проведення зовнішнього
незалежного оцінювання – відповідальний Стратій Н.Я. , методист
районного науково-методичного кабінету;
○ заступників керівників загальноосвітніх навчальних закладів з навчальновиховної
і виховної роботи з питань організації і проведення
моніторингових досліджень– відповідальний Стратій Н.Я, методист
районного науково-методичного кабінету;
○ вихователів груп продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів
з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного
процесу та індивідуальної, групової та колективної роботи учнів в
умовах групи продовженого дня – відповідальна Гурська Т.Р., методист
районного науково-методичного кабінету.

4.11. Зональних постійнодіючих семінарів педагогів-організаторів з періодичністю
засідання 4 рази на рік - керівники: Боднар І.Р., методист Заліщицького районного
Будинку дитячої та юнацької творчості (Заліщицька зона); Гевко М.А., методист
Товстенського Будинку дитячої та юнацької творчості (Товстенська зона).
(«Підвищення педагогічної майстерності педагога - організатора як важливої умови
забезпечення ефективності функціонування виховної системи навчального
закладу»)
5. Організувати і провести:
5.1. Творчі конкурси освітян, учнівської молоді :
○ «Учитель року-2016» / листопад-грудень/;
○ «Класний керівник-2016» /вересень-жовтень/;
○ «Джерело творчості» (керівник гуртка);
○ Конкурс на кращий сайт школи / вересень-грудень/;
○ Європейське мовне портфоліо у початкових та середніх класах на тему:
«Я і моя родина» / жовтень-квітень/;
○ Конкурс – презентація учнівських проектних робіт на тему: «Традиції та
звичаї європейських країн» /вересень-травень/;
○ Фестиваль-конкурс патріотичної пісні, прози та поезії /листопад/;
○ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика /листопад/;
○ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської
молоді ім.Тараса Шевченка /грудень/;
○ Конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням
/січень, 2016/
○ Районний конкурс серед педагогічних працівників загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів на кращу розробку народознавчої
розвідки національно - патріотичної тематики ―Слава України‖/жовтень/
○ VІ Всеукраїнський конкурс фахової майстерності для вчителів-україністів
«Соняшник-учитель» /жовтень/;
○ Туристсько - краєзнавчий екологічний конкурс серед загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів району «Посади калину»/жовтень/;
○ Конкурс краєзнавчо - народознавчої експедиції учнівської молоді
«Любіть Україну вишневу свою», присвяченої дням пам’яті та
примирення 8-9 травня 2015 року та 70 річниці завершення війни в
Європі в рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля земля моїх батьків»/листопад/;
○ Районний конкурс пошукових та науково - дослідницьких робіт
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя
Батьківщина -Україна» /жовтень/;
○ Районний конкурс на кращу туристсько - краєзнавчу експедицію
учнівської молоді з активним засобом пересування «Мій рідний
край»/жовтень/ ;
○ Міжнародний математичний конкурс ―Кенгуру‖;
○ Міжнародний конкурс математичних логічних задач;
○ Міжнародний природничий конкурс ―Геліантус‖;
○ Всеукраїнський фізичний конкурс ―Левеня‖.
○ Конкурс «Новорічно-різдвяний подарунок» /грудень/.
5.2. Виставки:
○ робіт прикладного мистецтва, приурочених Небесній сотні та полеглим
бійцям, які загинули під час АТО, захищаючи єдину незалежну Україну;

○

«Творчий портрет учителя» ( за підсумками конкурсу «Учитель року»
/січень/;
○ «Свято врожаю» /вересень-жовтень/.
5.3..Методичні тижні:
○ Тиждень іноземних мов /лютий, ІІ тижд./;
○ Тиждень початкових класів (лютий)
○ Тиждень біології /жовтень /
○ Тиждень хімії / листопад/
○ Тиждень книги /березень/
○ Тиждень правознавства /грудень/
○ Тиждень української мови /листопад/
○ Тиждень рідної мови /лютий/
○ Тиждень християнської етики (з 18 по 24 квітня 2016 року)
○ Тиждень художньо-естетичного циклу/березень/
○ Тиждень математики і фізики /березень/
5.4.Місячники:
● шкільних бібліотек /жовтень/
● Правової освіти /листопад/
5.5. Круглі столи:
○ Сучасний урок: інтерактивні технології та методи навчання на уроках
іноземних мов /березень/;
○ Особистісні якості сучасного вчителя та їх розвиток /січень /
○ Сучасна професійна орієнтація: виклики часу, тенденції, підходи /січень/
○ Організація та проведення гри ―Соняшник‖/жовтень.
○ Науково-дослідницька діяльність учителів сучасної школи./листопад/.
5.6. Конференції:
○ Науково – практична конференція на тему: «Сучасні технології навчання та
роль вчителя іноземної мови в умовах модернізації навчально – виховного
процесу» /січень/.
○ Науково-теоретична конференція на тему: «Тіні забутих предків»
(Параджанов) - українське кіно, український фільм про гуцулів за повістю
Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків» /вересень/
○ Науково-теоретична конференція на тему: «225 років від дня народження
Петра Петровича Гулака-Артемовського (1790–1865) українського поета,
перекладача, педагога, культурно-громадського діяча, літературознавця. В
1841–1849 рр. — ректора Харківського університету» /січень/.
○ Науково-теоретична конференція на тему: «120 років від дня народження
Максима Тадейовича Рильського (1895–1964), українського поета,
перекладача, громадського діяча» /березень/
5.7. Педагогічні читання:

○

«Формування у дитини позитивного ставлення до навчання» (практичні
психологи та вчителі початкових класів ЗНЗ району). /січень/

5.8. Педагогічні аукціони, тренінги, турніри.
5.9. Презентації прогресивних педагогічних досвідів, сучасних освітніх технологій.

5.10. Педагогічний форум «Творчість.Пошуки.Знахідки».
5.11. Районне свято «Веселка Дністрова».
5.12. Методичні ринги, фестивалі, дні, декади
6. З метою активізації методичної роботи в навчальних закладах району,
здійснення систематичного контролю за якістю методичних заходів створити шкільні
методичні об’єднання:

○ класних керівників;
○ вчителів початкових класів;
○ шкільні циклові методичні об’єднання
7. Затвердити опорними загальноосвітні навчальні заклади:
7.1. Заліщицьку державну гімназію:
а) з методичної роботи - керівник Копичинська З.М. – заступник директора з навчальнометодичної роботи
Проблема: «Піднесення ефективності методичної роботи як основи педагогічної
майстерності педагога».
б) з впровадження інноваційних технологій навчання - керівник Дяків В.Г. – заступник
директора з навчально-виховної роботи
Проблема: «Удосконалення професійної майстерності педагогів гімназії
шляхом запровадження інноваційних освітніх технологій»
в) зі здорового способу життя - керівник Рибак Я.Я. – заступник директора з виховної
роботи
Проблема: «Пошуки оптимальних форм і методів навчання з метою
формування здорового способу життя»
г) з роботи з обдарованими дітьми – керівники Дяків В.Г., Копичинська З.М., Рибак Я.Я,
заступники директора
Проблема: «Розвиток і саморозвиток особистості учня в умовах впровадження
інноваційних технологій»
7.2. Спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів ім..О.Маковея м.Заліщики:
а) з методичної роботи - керівник Галько І.Р., заступник директора з навчальнометодичної роботи
Проблема: «Інноваційні методи ведення методичної роботи»
б) з впровадженню державних стандартів початкової загальної освіти- керівник Чорна
Л.М., заступник директора
Проблема: «Забезпечення науково - методичного супроводу заходів, програм, проектів,
спрямованих на впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти»
7.3. Загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №2 м.Заліщики
а) з національно-патріотичного виховання- керівник Загарія Г.І – заступник директора з
виховної роботи
Проблема: «Система національно-патріотичного виховання: громадянське та
родинно- сімейне виховання»
б) зі здорового способу життя - керівник Свищ М. В., педагог – організатор
Проблема: «Особливості навчання учнів в умовах здоров’язбережуваної педагогіки»
7.4.Загальноосвітню школу І-ІІІ ст. с смт.Товсте
з діяльності шкільного округу - керівник Окопняк М.А., директор школи.
Проблема: «Створення умов (соціальних, рганізаційних, психологічних) для здійснення
просвітницької діяльності та реалізації освітніх проектів в окрузі»
…»

7.5. Загальноосвітню школу І-ІІІ ст. с.Зозулинці
- з управлінської діяльності – керівник Гронська М.І.., директор школи
Проблема: «Використання управлінських моделей у роботі керівника школи»
7.6. Загальноосвітню школу І-ІІІ ст. с.Лисівці
-з військово-патріотичного виховання – керівник Касіяник П.В., вчитель захисту
Вітчизни
Проблема: « Виховання почуття патріотизму, морально-психологічної готовності до
виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету,
територіальної цілісності держави»
7.7. Загальноосвітню школу І-ІІІ ст. с.Торське
- з навчання учнів навичкам та умінням будувати власне життя та життя сім’ї, місцевої
громади з урахуванням потреб стійкого розвитку - керівник Цепенюк О.В. – заступник
директора з навчально-виховної роботи
Проблема: «Формування екологічної культури як основи існування цивилізації»
7.8.. Загальноосвітню школу І-ІІІ ст. с.Поділля
- з художньо-естетичне виховання як засобу особистісного розвитку школяра керівник
Ковальчук Г.В.– заступник директора з навчально-виховної роботи
Проблема: «Розвиток творчого потенціалу учителя предметів художньо-естетичного
циклу з метою створення умов для естетичного, інтелектуального і духовного розвитку
учнів».
7.9. Загальноосвітню школу І-ІІ ст. с.Дзвиняч
а) з виховної роботи
та розвитку здібностей та обдарувань дітей – керівник
Копичинська О.М., заступник директора з навчально-виховної роботи
Проблема: «Організація інтелектуально-пізнавальної діяльності учнів у
навчальновиховному процесі та розвиток їх обдарованості».
б) зі здорового способу життя - керівник Теслюк Н.Я. – педагог-організатор
Проблема: «Пошуки оптимальних форм і методів навчання з метою формування
здорового способу життя»
7.10. Загальноосвітню школу І-ІІ ст. с.Іване-Золоте
- з атестації педагогічних працівників - керівник Бабінець В.І. – заступник директора з
навчально-виховної роботи
Проблема: «Вплив атестації на підвищення професійної майстерності педагогів»
7.11.Загальноосвітню школу І-ІІ ст. с.Новосілка
- з організації інклюзивного навчання –керівник Проданик М.І., директор школи
Проблема: «Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами»
7.12. Загальноосвітню школу І-ІІ ст. с.Угриньківці
-з фізичного розвитку – керівник Войцехівський Р.Я., директор школи
Проблема: «Шляхи удосконалення фізичного розвитку та загартування школярів»
7.13. Заліщицький районний Будинок дитячої і юнацької творчості;
Товстенський Будинок дитячої та юнацької творчості;
-з питань учнівського самоврядування – керівник Жилюк М.М.
Проблема: Виховання соціально-відповідального, активного, небайдужого громадянина,
патріота, готового самовіддано розбудовувати суверенну, незалежну Україну».
8. Визначити базовими для проведення стажування новопризначених керівників такі
заклади освіти:
8.1. Директорів загальноосвітніх навчальних закладів:

Загальноосвітню школу І-ІІІ ст. с.Касперівці– керівник Марчук В.Я.;
Загальноосвітню школу І-ІІІ ст. с.Торське - керівник Кіцканюк Б.Є.;
Загальноосвітню школу І-ІІІ ст. с. Зозулинці – керівник Гронська М.І.
8.2. Заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з навчальної роботи :
Заліщицьку державну гімназію – керівник Войчишин О.Д.;
Спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів ім..О.Маковея м.Заліщики –керівник Хребтак Л.М.;
Загальноосвітню школу І-ІІ ст. с.Іване-Золоте – керівник Гандзюк Д.І.
8.3. Заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з виховної роботи :
Загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №2 м.Заліщики – керівник Винницький О.І.
8.4. Завідувачів дошкільними навчальними закладами :
Дошкільний навчальний заклад «Калинонька» м.Заліщики – завідувач Головецька Є.Й.;
Дошкільний навчальний заклад ―Казка-1‖ с.Лисівці – завідувач Репушко М.В.
9.Заліщицькому районному науково-методичному кабінету (Кулачковський В.В.)
9.1 спільно з головами районних методичних об’єднань розробити тематику районних
методичних заходів та довести її до відома педпрацівників навчальних закладів освіти
району.
9.2.Забезпечити модернізацію організаційних форм і змісту науково-методичної
роботи з педагогічними та керівними кадрами в контексті особливостей розвитку регіону.
9.3.Продовжити вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи навчальних
закладів, педагогічних працівників відповідно зазначених об’єктів і тематики
перспективного плану вивчення ПД.
9.4.Направляти педагогічних працівників на курси підвищення кваліфікації, семінари
згідно з планом роботи ТОКІППО, надавати допомогу у виконанні проектів.
9.5.Забезпечити участь педагогічних працівників району в обласних науковометодичних заходах, конференціях, семінарах тощо, відповідно до плану роботи
ТОКІППО.
9.6.Забезпечити організацію та проведення представницьких педагогічних,
методичних заходів та масових учнівських турнірів, олімпіад, конкурсів, змагань.
9.7.Координувати роботу педагогічних працівників району щодо своєчасного
виявлення, соціальної підтримки і створення умов для навчання і розвитку обдарованої
молоді, провести районне свято «Веселка Дністрова» (відповідно до плану роботи
районного науково-методичного кабінету).
9.8.Сприяти професійному зростанню педагогів шляхом залучення до активних форм
роботи в районі, участі в обласних та всеукраїнських методичних заходах.
9.9. Сприяти оволодінню педагогами району елементами інноваційних (зокрема
комп’ютерними) технологіями навчання.
9.10.. Впроваджувати систему моніторингових досліджень навчально-виховної
діяльності освітніх закладів району.
9.11. Забезпечити науково-методичну підтримку реалізації нових Державних
стандартів.
9.12.Продовжити роботу щодо створення і поповнення картотеки педагогічного
досвіду, комп’ютерного банку даних технологій та творчих знахідок майстрів
педагогічної праці.
9.13.Забезпечити науково-методичну підтримку реалізації профільного та
допрофільного навчання.

9.14.Здійснювати
науково-методичний
супровід
та
навчально-методичне
забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливими
освітніми потребами
9.15.Розширювати інформаційно-видавничу діяльність районного науковометодичного кабінету та закладів освіти.
9.16.Здійснювати науково-методичну експертизу змісту та якості освітньої
діяльності навчальних закладів.
9.17.Проводити навчання педагогічних працівників районного науково-методичного
кабінету.
9.18.Вести індивідуальне «Портфоліо методиста», координувати діяльність із
відповідними методичними службами.
10. Керівникам навчальних закладів району:
10.1. Забезпечити системний підхід до організації методичної роботи, координувати
діяльність шкільних методичних формувань.
10.2. Включити заходи у систему методичної роботи, спрямовані на практичну
реалізацію районної науково-методичної проблеми, основних положень та завдань,
визначених нормативно-правовими документами в процесі реформування освіти:
наступність дошкільної і початкової ланок, комп’ютерний всеобуч учасників навчальновиховного процесу, впровадження нових курсів та програм, профілізації старшої школи,
тестування та моніторинг оцінювання якості освіти, впровадження новітніх програм та
технологій у вихованні молоді.
10.3. Проводити психолого-педагогічні семінари, семінари-практикуми, конференції,
педагогічні читання, творчі звіти, тижні педагогічної майстерності, тренінги.
10.4. Приділяти особливу увагу індивідуальним формам методичної роботи:
наставництву, стажуванню, консультаціям тощо.
10.5. Використовувати атестацію для зростання професійної майстерності й
результативності праці педагогічних працівників, розвитку їх творчості та активності.
10.6. Здійснювати організацію методичної роботи на засадах диференціації,
діагностичної основи та адресної дієвої допомоги педагогам.
10.7. Впроваджувати нетрадиційні форми роботи з педагогами, забезпечуючи їх
раціональне поєднання та створюючи умови для творчої самореалізації.
10.8. Залучати педагогів до участі в різноманітних освітянських конкурсах.
10.9. Посилити увагу до моделювання, вивчення, поширення та узагальнення
педагогічного досвіду педагогів навчального закладу.
10.10. Посилити увагу до вивчення і творчого впровадження педагогічних ідей
видатних педагогів України.
10.11. Забезпечити оволодіння педагогічними працівниками основами комп’ютерної
грамотності та комп’ютерними технологіями навчання.
10.12. Приділяти належну увагу самоосвітній діяльності педагогів у міжкурсовий
період.
10.13. Визначити структуру методичної роботи з педкадрами на підставі аналізу
рівня підготовки всього педагогічного колективу та кожного працівника окремо.
10.14. Забезпечити активну участь педагогів у районних та обласних заходах, вести
чіткий облік їх участі.
10.15. Використовувати широко педагогічну спадщину В.О. Сухомлинського.
10.17. Вдосконалювати методи оцінювання діяльності педагогів закладу.
10.18. Протягом навчального року забезпечити участь педагогічних працівників у
роботі інструктивно-методичних нарад, творчих груп, засідань методичних об’єднань,
семінарів тощо згідно з планом роботи установи
11. Керівникам опорних навчальних закладів представити до районного науково методичного
кабінету
плани
роботи
на
2015/2016
навчальний
рік
до 25 вересня 2015 року.

12. З метою створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і
кваліфікації педагогічних працівників, підвищення методичної компетентності,
проведення з ними навчально-методичних занять визначити такі методичні дні:
понеділок
- педагоги – організатори (третій тиждень місяця);
вівторок
-хімія, біологія, екологія, шкільні бібліотекарі (перший тиждень місяця);
- українська мова і література (другий тиждень місяця);
- педпрацівники дошкільних навчальних закладів, керівники гуртків, (третій тиждень
місяця)
- християнська етика (третій тиждень місяця),
- інформатика, трудове навчання, креслення (четвертий тиждень місяця).
середа
- початкові класи, математика (перший тиждень місяця);
- директори загальноосвітніх навчальних закладів, заступники, методисти позашкільних
навчальних закладів (другий тиждень місяця)
- історія, основи правознавства, етика, зарубіжна література (третій тиждень місяця);
- фізика, астрономія (четвертий тиждень місяця).
четвер
- географія, основи економічних знань, музика, психологи, (перший тиждень місяця);
п’ятниця
- образотворче мистецтво, іноземні мови, художня культура (перший тиждень місяця);
- фізична культура, захист Вітчизни, основи здоров’я, ОБЖ ( другий тиждень місяця);
13. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Заліщицького районного
науково-методичного кабінету Кулачковського В.В.

Завідувач відділу з питань освіти

Кулачковський В.В.
Стратій Л.Й.

Н.М.Підгребя

Додаток 1
до наказу відділу з питань освіти
райдержадміністрації
від___________ №____
Склад
науково – методичної ради районного науково - методичного кабінету:

■ Кулачковський В.В.- голова ради, директор районного науково-методичного
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

кабінету ;
Стратій Л.Й. - заступник директора РНМК;
Теслюк Л.С. - секретар ради, методист РНМК;
Сасанчин З.Я.- член ради, методист РНМК;
Пішко І.Д. - член ради, методист РНМК;
Філіповська Л.М. - член ради, методист РНМК;
Бега О.І. - член ради, методист РНМК ;
Натуркач Н.П. - член ради, методист РНМК ;
Царьов В.К. - член ради, методист РНМК;
Царьова О.С. - член ради, методист РНМК;
Серединський А.В. - член ради, методист РНМК;
Стратій Н.Я.- член ради, методист РНМК;
Голик О.В. - член ради, методист РНМК;
Марчук Я.В. - член ради, методист РНМК;
Гурська Т.Р. - член ради, методист РНМК;
Ігнатюк І.А..- член ради, методист РНМК;
Мирончук О.Я. - член ради, методист РНМК;
Боднар І.Р.- член ради, методист Заліщицького РБДЮТ;
Дяків В.Г. - член ради, заступник директора Заліщицької державної гімназії;
Юзьвак Н.Я. - член ради, головний спеціаліст відділу з питань освіти
райдержадміністрації;
Галько І.Р. – член ради, заступник директора з навчально-методичної роботи
спеціалізованої школи І-ІІІст. ім.О.Маковея м.Заліщики;
Загарія Г.І. - член ради, заступник
директора з виховної роботи
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№2 м.Заліщики;
Ільків Н.М..- член ради, вихователь дошкільного навчального закладу
«Калинонька» м.Заліщики.

Додаток 2
до наказу відділу з питань освіти
райдержадміністрації
від___________ №____

Засідання ради районного науково - методичного кабінету
вересень
1.Про кількісний та персональний склад науково-методичної ради районного науковометодичного кабінету.
2.Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами району на 2015-2016
навчальний рік. Затвердження планів роботи всіх форм методичної роботи.
3.Про затвердження плану роботи комунальної установи «Заліщицький районний науковометодичний кабінет».
4.Про погодження адаптованих програм гурткової роботи позашкільних навчальних
закладів.
Листопад
1.Охорона дитинства і соціальний захист дітей шкільного віку.
2.Про організацію проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року2016».
3.Про висвітлення методичної роботи на сайті.
Січень
1.Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних
закладах району з інформатики.
2. Про результати участі учнів ЗНЗ району в районному етапі Всеукраїнських олімпіад та
організація участі в обласному етапі.
3.Про роль туристсько-краєзнавчої роботи у вихованні шкільної молоді.
4.Конкурс «Учитель року» як засіб стимулювання творчої активності: досвід і проблеми.
Березень
1.Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних
закладах району з математики.
2.Розгляд та схвалення досвіду роботи педагогічних працівників, що претендують на
встановлення педагогічного звання «учитель-методист»
3.Про ефективність внутрішкільної методичної роботи у ЗОШ І-ІІІ ст. сіл Дорогичівка.
Лисівці.;
4. Презентація творчих доробок, методичних надбань заступників директорів шкіл, які
атестуються у 2016 році.
5. Про стан впровадження нових Державних стандартів освіти України в загальноосвітніх
закладах Заліщицького району.
Травень
1.Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних
закладах району з іноземної мови як другої
2.Про звіти методистів щодо вивчення та узагальнення педагогічного досвіду.
3.Про схвалення методичних напрацювань методистів районного науково-методичного
кабінету, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та підготовку матеріалів до
друку.
4.Про визначення структури методичної роботи з педагогічними кадрами району на 20162017 н. р. Обговорення пропозицій щодо плану роботи РНМК на новий навчальний рік.

Додаток 3
до наказу відділу з питань освіти
райдержадміністрації
від___________ №____

Склад творчих груп

№п/п

Методична структура

І.

Творча група вчителів
біології, екології, хімії

Проблема

Місце
проведення

«Використання новітніх освітніх
технологій навчання на уроках»

Заліщицька
державна
гімназія

Керівник
№п/п

Прізвище, ім’я по батькові
педагогічного
працівника,
посада

педстаж

Сушко Галина Михайлівна,
учитель хімії і біології
Заліщицької
державної
гімназії

39 р.

категорія

вища

педзвання

учительметодист

Члени
1.

Лецко Оксана Василівна,
вчитель біології
спеціалізованої школи І-ІІІ
ст.ім.О.Маковея м.Заліщики

30

вища

учительметодист

2.

Дзюжинська Валентина
Тарасівна, вчитель хімії
спеціалізованої школи І-ІІІ
ст.ім.О.Маковея м.Заліщики

32

вища

учительметодист

3.

Матевощук Ольга Романівна
вчитель біології і хімії ЗОШ
І-ІІІ ст.смт.Товсте

35

вища

старший учитель

4.

Заяць Мирослав
Михайлович, вчитель хімії
ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Товсте

44

вища

учительметодист

5.

Заяць Віра Володимирівна,
вчитель біології, екології
ЗОШ І-ІІІ ст.смт.Товсте

44

вища

учительметодист

6.

Фрайнд Ольга
Іванівна.вчитель хімії ЗОШ
І-ІІІ ст.с.Дорогичівка

43

вища

учительметодист

7.

Сопилюк Надія Іванівна,
вчитель хіміїЗаліщицької
державної гімназії

31

вища

старший учитель

8.

Нагорняк Надія Василівна.
вчитель біології і хімії ЗОШ
І-ІІ ст.с.Блищанка

55

вища

старший учитель

ІІ.

Творча група вчителів
художньо-естетичного циклу

«Шляхи активізації емоційного ЗОШ І-ІІст.
ставлення школярів до мистецтва на с. Зелений Гай

уроках предметів художньоестетичного циклу».
Керівник:
№п/п

Прізвище, ім’я по батькові
педагогічного
працівника,
посада

педстаж

категорія

педзвання

старший учитель

Хом’як Андрій
Володимирович, вчитель
образотворчого мистецтва
ЗОШ І-ІІ ст. с.Зелений Гай

15

вища

1.

Кузема Ганна Ярославівна,
вчитель образотворчого
мистецтва ЗОШ І-ІІ ст.
с.Городок

22

І

2.

Похна Олег Ярославович,
вчитель образотворчого
мистецтва ЗОШ І-ІІ ст.
с.Дунів

22

спеціаліст

3.

Копичинська Оксана
Михайлівна, вчитель
образотворчого мистецтва
ЗОШ І-ІІ ст. с.Дзвиняч

18

вища

4.

Борсукевич Ігор Васильович,
вчитель образотворчого
мистецтва ЗОШ І-ІІІ ст.
с.Касперівці

30

І

5.

Лотоцький Ілля Лукіч,
вчитель образотворчого
мистецтва ЗОШ І-ІІІ ст.
ссмт.Товсте

43

вища

учительметодист

6.

Голов’яник Мирослав
Михайлович, вчитель
музичного мистецтва
Заліщицької державної
гімназії

40

вища

старший учитель

7.

Стефанюк Ярослав
Михайлович, вчитель
музичного мистецтва ЗОШ ІІІ ст. с.Бедриківці

45

вища

8.

Гриник Михайло Іванович,
вчитель музичного
мистецтва ЗОШ І-ІІ ст.
с.Лисичники

22

спеціаліст

старший учитель

9.

Попіль Михайло
Михайлович, вчитель

20

спеціаліст

старший учитель

Члени:

старший учитель

музичного мистецтва ЗОШ ІІІ Іст. смт.Товсте
10.

Коцюба Ігор Романович,
вчитель музичного
мистецтва ЗОШ І-ІІ ст.
с.Добрівляни

19

спеціаліст

11.

Потикевич Олександра
Юріївна, вчитель музичного
мистецтва ЗОШ І-ІІ ст.
с.Дзвиняч

29

спеціаліст

12.

Шмиглик Зоя
Володимирівна, вчитель
музичного мистецтва
Заліщицької державної
гімназії

23

вища

учительметодист

13.

Загарія Ганна Іванівна,
вчитель художньої культури
ЗОШ І-ІІІ ст.№2 м.Заліщики

16

вища

учительметодист

14.

Іліщук Олександра
Адамівна, вчитель музичного
мистецтва ЗОШ І-ІІІ ст.№2
м.Заліщики

27

спеціаліст

ІІІ.

Творча група вчителів
інформатики

«Розвиток логічного мислення та
творчих здібностей учнів на уроках
інформатики»

Заліщицька
державна
гімназія

Керівник:
№п/п

Прізвище, ім’я по батькові
педагогічного
працівника,
посада

педстаж

категорія

педзвання

Грушко Наталія Анатоліївна,
вчитель інформатики
Заліщицької державної
гімназії

21 р.

вища

учительметодист

1.

Колодницька Олена Юріївна,
вчитель інформатики
Заліщицької державної
гімназії

24

вища

2.

Пшук Віктор Вікторович,
вчитель інформатики
спеціалізованої школи І-ІІІ
ст.ім.О.Маковея м.Заліщики

9

вища

3.

Топольницька Олександра
Ярославівна, вчитель
інформатики спеціалізованої

7

І

Члени:
учительметодист

школи І-ІІІ ст.ім.О.Маковея
м.Заліщики
4.

Боднар Назар Іванович,
вчитель інформатики
Синьківської ЗОШ І-ІІІ ст.

8

І

5.

Ярош Галина Дмитрівна,
вчитель інформатики ЗОШ ІІІІ ст.с. Лисівці

22

вища

ІV.

Творча
група
вчителів
української мови і літератури

«Формування національних та
загальнолюдських цінностей на
уроках мови та літератури шляхом
використання народознавчого та
краєзнавчого матеріалу»

Спеціалізована
школи І-ІІІ
ст.ім.О.Маковея
м.Заліщики

Керівник:
№п/п

Прізвище, ім’я по батькові
педагогічного
працівника,
посада
Мисевич Марія Іванівна,
вчитель української мови і
літератури ЗОШ І-ІІІ
ст.с.Касперівці

педстаж

34

категорія

педзвання

вища

учитель-методист

Члени:
1.

Бежук Марія Мар’янівна,
вчитель української мови і
літератури Заліщицької
державної гімназії

45

вища

учитель-методист

2.

Середюк Ольга Панасівна,
вчитель української мови і
літератури Заліщицької
державної гімназії

42

вища

учительметодист

3.

Павлюк Олександра
Теодозіївна, вчитель
української мови і літератури
спеціалізованої школи І-ІІІ
ст.ім.О.Маковея м.Заліщики

32

вища

4.

Онищук Данило Павлович,
вчитель української мови і
літератури
ЗОШ
І-ІІІ
ст.смт.Товсте

вища
46

5.

Юровська Любов Іванівна,
вчитель української мови і
літератури ЗОШ І-ІІІ
ст.смт.Товсте

35

вища

6.

Мельник Галина
Мирославівна, вчитель

29

вища

старший учитель

учительметодист

старший учитель

української мови і літератури
ЗОШ І-ІІІ ст.смт.Товсте
7.

Полева Олександра Василівна,
вчитель української мови і
літератури ЗОШ І-ІІІ ст.
смт.Товсте

26

вища

8.

Мазур Олександра Іванівна,
вчитель української мови і
літератури
ЗОШ
І-ІІІ
ст.с.Кошилівці

33

вища

9.

Семенчук Ганна Павлівна,
вчитель української мови і
літератури
ЗОШ
І-ІІІ
ст.с.Лисівці

35

вища

10.

Смоляк Ольга Павлівна,
вчитель української мови і
літератури
ЗОШ
І-ІІІ
ст.с.Нирків

39

вища

11.

Мельничин Марія Михайлівна,
вчитель української мови і
літератури ЗОШ І-ІІІ
ст.с.Поділля

33

вища

12. Берестецька Марія Петрівна,
вчитель української мови і
літератури ЗОШ І-ІІ ст.
с.Бедриківці

35

вища

13. Кучерка Любов Іванівна,
вчитель української мови і
літератури ЗОШ І-ІІ
ст.с.Буряківка

33

вища

14. Николайчук Марія Іванівна,
вчитель української мови і
літератури
ЗОШ
І-ІІ
ст.с.Городок

40

вища

15. Вівчар Надія Петрівна, вчитель
української мови і літератури
ЗОШ І-ІІІ ст.с.Дзвиняч

25

вища

16.

Коваль Ганна Іванівна,
вчитель української мови і
літератури ЗОШ І-ІІст.с.ІванеЗолоте

35

вища

17.

Романюк Віра Остапівна,
вчитель української мови і
літератури
ЗОШ І-ІІ ст.с.Хмелева.

37

вища

старший учитель

старший учитель

старший учитель

V.

Творча
група
вчителів
зарубіжної літератури

«Використання проектної
технології як дієвий засіб
компетентністного підходу до
навчання на уроках зарубіжної
літератури»

Заліщицька
державна
гімназія

Керівник:
№п/п

Прізвище, ім’я по батькові
педагогічного
працівника,
посада

педстаж

категорія

педзвання

Копичинська Зоряна
Миронівна, вчитель зарубіжної
літератури Заліщицької
державної гімназії

23

вища

учитель-методист

1.

Середюк Тарас Степанович,
вчитель зарубіжної літератури
Заліщицької державної гімназії

16

вища

старший учитель

2.

Загарія Ганна
Іванівна, вчитель зарубіжної
літератури ЗОШ І-ІІІ ст.№2
м.Заліщики

27

вища

учитель-методист

3.

Паньків Ярослава
Петрівна, вчитель зарубіжної
літератури ЗОШ І-ІІІ ст.№2
м.Заліщики

33

вища

старший учитель

4.

Гнатишин Галина
Василівна, вчитель зарубіжної
літератури ЗОШ І-ІІІ
ст.с.Касперівці

29

вища

старший учитель

5.

Левчук Марія
Андріївна, вчитель зарубіжної
літератури ЗОШ І-ІІІ
стс.Зозулинці

29

вища

6.

Братанич Марія
Іванівна, вчитель зарубіжної
літератури ЗОШ І-ІІІ ст.с.Поділля

44

вища

старший учитель

7.

Рибцуник Ганна
Михайлівна вчитель зарубіжної
літератури ЗОШ І-ІІІ ст.с.Садки

39

вища

старший учитель

8.

Чубата Віра
Петрівна, вчитель зарубіжної
літератури Синьківської ЗОШ ІІІІ ст.

47

вища

старший учитель

9. Гончар Олександра Михайлівна,
вчитель зарубіжної літератури

31

вища

старший учитель

Члени:

ЗОШ І-ІІІ ст.с.Торське
10.

Онуляк Ольга
Романівна, вчитель зарубіжної
літератури Устечківської ЗОШ ІІІІ ст.

23

вища

11..

Шипітко Марія Михайлівна,
вчитель зарубіжної літератури
ЗОШ І-ІІ ст.с.Зелений Гай

25

вища

Гачок Марія
Михайлівна, вчитель зарубіжної
літератури ЗОШ І-ІІ ст.с.Угриньківці

31

вища

Китик
Антоніна Деонисівна, вчитель
зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІ
ст.с.Шипівці

31

І

12.

13.

VІ.

Творча
група
іноземних мов

вчителів

«Використання інформаційнокомунікативних технологій у
навчально- виховному процесі»

старший учитель

старший учитель

ЗОШ І -ІІІ ст. см.
Товсте

Керівник:
№п/п

Прізвище, ім’я по батькові
педагогічного
працівника,
посада

педстаж

категорія

педзвання

Попіль Галина Антонівна,
вчитель іноземної мови ЗОШ
І-ІІІ ст.смт Товсте

25 р.

вища

старший учитель

Олександра
вчитель
мови
державної

27

вища

учительметодист

Члени:
1.

Войчишин
Дмитрівна,
англійської
Заліщицької
гімназії

2.

Лучин
Ірина
англійської
Заліщицької
гімназії

Зенонівна,
мови
державної

14

вища

учительметодист

3.

Попіль Галина Іванівна,
вчитель
німецької
мови
Заліщицької
державної
гімназії

41

вища

учительметодист

4.

Стрельбіцька
Павлівна,
англійської
Заліщицької
гімназії

32

вища

учительметодист

Ольга
вчитель
мови
державної

5.

Царьова Ольга Степанівна,
вчитель
німецької
мови
Заліщицької
державної
гімназії

43

вища

старший учитель

6.

Камінський
Анатолій
Валентинович,
вчитель
англійської
мови
спеціалізованої школи І-ІІІ
ст.ім.О.Маковея м.Заліщики

26

вища

старший учитель

7.

Нера
Ольга
Йосипівна,
вчитель
німецької
мови
ЗОШ І-ІІІ ст.смт Товсте

25

вища

старший учитель

8.

Кочеткова
Наталія
Анатоліївна,
вчитель
англійської мови ЗОШ І-ІІІ
ст.№2 м.Заліщики

26

вища

старший учитель

9.

Котик Ганна Олексіївна,
вчитель іноземної мови ЗОШ
І-ІІІ ст. с.Лисівці

32

вища

старший учитель

10.

Вівчар Галина Богданівна,
вчитель англійської мови
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Поділля

30

вища

старший учитель

11.

Байталюк Марія Йосипівна,
вчитель німецької мови ЗОШ
І-ІІ ст. с.Ворвулинці

36

вища

старший учитель

12.

Рекуник Галина Іванівна,
вчитель німецької мови ЗОШ
І-ІІ ст. с. Лисичники

31

вища

старший учитель

13.

Нагуляк Іван Васильович,
вчитель німецької мови ЗОШ
І-ІІІ ст. с. Касперівці

31

вища

старший учитель

14.

Машера Світлана Петрівна,
вчитель німецької мови ЗОШ
І-ІІ ст. с.Новосілка

18

вища

старший учитель

15.

Краснюк Ганна Іванівна,
вчитель англійської мови
ЗОШ І-ІІ ст. с. Блищанка

47

вища

старший учитель

VІІ.

Творча група вчителів
фізики

Керівник

«Використання технологій і сервісів
Веб 2.0 в організації методичної
роботи. Забезпечення вивчення курсу
фізики у 7 класі навчальнометодичними матеріалами за новим
базовим стандартом освіти »

ЗОШ
ім.О.Макове
я, гімназія,
ЗОШ
с.Торське

№п/п

Прізвище, ім’я по батькові
педагогічного
працівника,
посада

педстаж

Боднар Назар Іванович,
вчитель фізики Синьківської
ЗОШ І-ІІІ ст.

8

категорія

педзвання

І

-

Члени:
1.

Котик Леся Костянтинівна,
вчитель
фізики
спеціалізованої школи І-ІІІ
ст.ім.О.Маковея м.Заліщики

вища

учитель
методист

2.

Горин Наталія Петрівна,
вчитель фізики Заліщицької
державної гімназії

вища

учительметодист

3.

Сусідко Михайло
Дмитрович, вчитель фізики
ЗОШ І-ІІІ ст.смт.Товсте

вища

4.

Грушицький
Василь
Іванович, вчитель фізики
ЗОШ І-ІІІ ст.с.Лисівці

вища

5.

Підручняк Іван Михайлович,
вчитель фізики ЗОШ І-ІІІ
ст.с.Нирків

І

6.

Данилюк Марія Михайлівна
вчитель фізики ЗОШ І-ІІІ
ст.с.Торське

вища

учительметодист

7.

Копичинська
Оксана
Михайлівна, вчитель фізики
ЗОШ І-ІІ ст.с.Дзвиняч

вища

старший
учитель

8.

Тремблюк Марія Григорівна,
вчитель фізики ЗОШ І-ІІ
ст.с.Литячі

І

9.

Буць Микола Ярославович,
вчитель фізики ЗОШ І-ІІІ
ст.смт.Товсте

вища

Творча група вчителів
математики

VІІІ.

«Створення навчальнометодичного забезпечення уроків
математики у сьомому класі»

старший
учитель

гімназія,
ЗОШ І-ІІІст.
№2
м.Заліщики,
СШ І-ІІІст.
ім.О.Маковея

Керівник:
№п/п

Прізвище, ім’я по батькові

педстаж

категорія

педзвання

педагогічного
посада

працівника,

Колодницька Олена
Юріївна, вчитель
математики Заліщицької
гімназії

25

вища

учительметодист

1.

Гладченко Любов Іванівна,
вчитель математики СШ ІІІІст.
ім.О.Маковея
м.Заліщики

20

вища

старший учитель

2.

Рудка Лариса Дмитрівна ,
вчитель математики СШ ІІІІст. ім.О.Маковея
м.Заліщики

25

вища

старший учитель

3.

Вільховецька Л.М., учитель
математики ЗОШ І-ІІІст.
смт.Товсте

31

вища

старший учитель

4.

Онищук М.П., учитель
математики ЗОШ І-ІІІст.
смт.Товсте

44

вища

учительметодист

5.

Грушко Н.А., учитель
математики Заліщицької
гімназії

21

вища

учительметодист

6.

Данилюк М.М. , вчитель
фізики і математики ЗОШ ІІІІст. с.Торське

20

вища

учительметодист

7.

Костинюк Ольга
Михайлівна, учитель
математики Заліщицької
гімназії

13

вища

старший учитель

8.

Добро вольська Зоряна
Юріївна, вчитель
математики ЗОШ І-ІІІст.№2
м.Заліщики

32

вища

старший учитель

9.

Свіщева Світлана
Василівна, вчитель
математики ЗОШ І-ІІІст.№2
м.Заліщики

32

вища

старший учитель

10.

Гагалюк Любов Миколаївн,
вчитель математики ЗОШ ІІІст. с.Дзвиняч

38

вища

учительметодист

11.

Дворський Микола
Васильович, вчитель фізики
і математики ЗОШ І-ІІІст.
с.Касперівці

39

вища

Члени:

12.

Гирилюк Віра Євгенівна,
вчитель математики ЗОШ ІІІст. с.Дзвиняч

24

І

13.

Золота Світлана
Ярославівна, вчитель
математики ЗОШ І-ІІст.
с.Хмелева

17

вища

14.

Кравчук Марія Борисівна,
вчитель математики ЗОШ ІІІст. с.Литячі

32

вища

ІХ.

Творча група
заступників
директорів з
виховної роботи та
педагогіворганізаторів

старший учитель

«Використання інноваційних
підходів у формуванні
громадянина- патріота»

Заліщицький
РНМК

Керівник:
№п/п

Прізвище, ім’я по батькові
педагогічного працівника,
посада
Мельничин Марія
Михайлівна, заступник
директора з виховної
роботи ЗОШ І-ІІІ
ст.с.Поділля

педстаж

категорія

педзвання

32

вища

старший
учитель

Члени:
1.

Вялько Ірина
Володимирівна, педагог
- організатор ЗОШ І-ІІІ
ст.смт Товсте

35

вища

старший
вчитель

2.

Трачук Борис
Степанович, заступник
директора з виховної
роботи
ЗОШ І-ІІІ ст.с.Торське

28

вища

---

3.

Саламандик Ольга
Василівна, заступник
директора з виховної
роботи Синьківської
ЗОШ І-ІІІ ст.

13

4.

Скоревич Оксана
Левківна, заступник
директора з виховної
роботи ЗОШ І-ІІІ ст.
ім..О.Маковея
м.Заліщики

16

вища

вища

----

старший
учитель

5.

Котик Ганна Олексіївна,
заступник директора з
виховної роботи ЗОШ ІІІІ ст.с.Лисівці

32

вища

6.

Юрійчук Марія
Василівна, педагог –
організатор ЗОШ І-ІІ
ст.с.Новосілка

15

І

7.

Мисевич Світлана
Петрівна, педагог –
організатор ЗОШ І-ІІІ
ст.с.Касперівці

19

І

8.

Стасюк Наталія
Богданівна, педагог –
організатор ЗОШ І-ІІІ
ст. с. Садки

21

вища

9.

Левицька Ольга
Василівна, педагог –
організатор ЗОШ І-ІІ
ст.с.Бедриківці

20

І

старший
учитель

Додаток 4
до наказу відділу з питань освіти
райдержадміністрації
від___________ №____
Склад шкіл педагогічної майстерності

№п/п

Методична структура

І.

Школа педагогічної
майстерності вчителів
художньо-еститичного
циклу

Проблема
«Інноваційні підходи до викладання
предметів художньо-естетичного циклу у

місце
проведення
ЗОШ І-ІІІст.
смт. Товсте

школі2

Керівник:
№п/п Прізвище, ім’я
педагогічного
посада

по батькові
працівника,

Лотоцький Ілля Лукіч, вчитель
образотворчого мистецтва ЗОШ
І-ІІІ ст. смт.Товсте

педстаж

категорія

44

вища

23

спеціаліст

Члени:
1

Киверига Наталія Петрівна,
вчитель образотворчого

педзвання

методист

мистецтва ЗОШ І-ІІ
ст.с.Блищанка
2

Шмигельська Оксана
Андріївна, вчитель
образотворчого мистецтва ЗОШ
І-ІІ ст.с.Буряківка

22

І

3

Ковпак Наталія Іванівна,
вчитель образотворчого
мистецтва ЗОШ І-ІІ
ст.с.Лисичники

2

спеціаліст

4

Вівчар Галина Іванівна, вчитель
образотворчого мистецтва ЗОШ
І-ІІІ ст.с.Дорогичівка

5

спеціаліст

5

Бучко Галина Василівна,
вчитель образотворчого
мистецтва ЗОШ І-ІІІ
ст.с.Лисівці

5

спеціаліст

6

Чухрій Надія Іванівна вчитель
образотворчого мистецтва ЗОШ
І-ІІ ст.с.Мишків

22

І категорія

7

Ковальчук Ганна Дмитрівна,
вчитель образотворчого
мистецтва ЗОШ І-ІІІ
ст.с.Поділля

13

І категорія

ІІ. Школа педагогічної
майстерності вчителів словесників

«Розвиток творчих здібностей учнів ЗОШ І-ІІст.
на уроках української літератури»
с.Добрівляни

Керівник:
№п/п Прізвище, ім’я
педагогічного
посада

по батькові
працівника,

Дацька Галина Ярославівна,
вчитель української мови і
літератури ЗОШ І-ІІ
ст.с.Добрівляни

педстаж

категорія

15

І

2. Жлуховська Лілія Іванівна,
вчитель української мови і
літератури Заліщицької
державної гімназії

9

І

3. Пацарина Наталія Михайлівна,
вчитель української мови і
літератури Заліщицької
державної гімназії

11

І

Члени:

педзвання

4. Даньо Марія Анатоліївна,
вчитель української мови і
літератури, зарубіжної
літератури спеціалізованої
школи І-ІІІ ст.ім.О.Маковея
м.Заліщики

5

спеціаліст

5. Сторощук Світлана Петрівна,
вчитель української мови і
літератури ЗОШ І-ІІІ ст.№2
м.Заліщики

21

вища

6. Марчук Галина Іванівна, вчитель
української мови і літератури
ЗОШ І-ІІІ ст.с.Касперівці

17

І

7. Полева Людмила Дмитрівна,
вчитель української мови і
літератури, зарубіжної літератури
ЗОШ І-ІІІ ст.с.Кошилівці

14

І

8. Данилевич Марія Васисилівна,
вчитель української мови і
літератури ЗОШ І-ІІІ ст.с.Лисівці

18

І

9. Дмитрів Зоряна Михайлівна,
вчитель української мови і
літератури ЗОШ І-ІІІ
ст.с.Зозулинці

9

спеціаліст

10. Максимович Оксана Павлівна,
вчитель української мови і
літератури ЗОШ І-ІІІ ст.с.Нирків

8

ІІ

11. Матвій Зоряна Степанівна,
вчитель української мови і
літератури ЗОШ І-ІІІ ст.с.Торське

20

вища

12. Романишин Надія Миколаївна,
вчитель української мови і
літератури ЗОШ І-ІІ
ст.с.Ворвулинці

11

спеціаліст

13. Трилінська Оксана
Володимирівна, вчитель
української мови і літератури
ЗОШ І-ІІ ст.с.Летячі

14

14. Заяць Ганна Василівна, вчитель
української мови і літератури
ЗОШ І-ІІ ст.с.Новосілка

21

вища

15. Хандій Галин Іванівна, вчитель
української мови і літератури,
зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІ
ст.с.Солоне

14

І

16 Юрійчук Марія Василівна, вчитель
зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІ
ст.с.Новосілка

14

І

І

старший учитель

ІІІ. Школа педагогічної майстерності «Активізація професійного зростання Заліщицька
працівника психологічної служби психолога засобами
державна гімназія
освітніх закладів району
соціально-психологічного тренінгу»
(листопад)
спеціалізована
школа І-ІІІ ст. ім.
О. Маковея
м.Заліщики
(лютий)
Керівник:
№п/п Прізвище, ім’я
педагогічного
посада

по батькові
працівника,

Свіченюк Наталія Василівна,
практичний
психолог
спеціалізованої
школи
І-ІІІ
ст.ім.О.Маковея м.Заліщики

педстаж

категорія

21

І

1. Гарвасюк Ірина Інадіївна,
практичний психолог
Заліщицької державної гімназії

20

вища

2. Леськів Світлана Зіновіївна,
практичний психолог
ЗОШ І-ІІІ ст.смт.Товсте

25

І

3. Драбінкевич Леся Василівна,
Психолог
дошкільного
навчального
закладу
«Калинонька» м.Заліщики

12

спеціаліст

педзвання

Члени:

ІV. Школа
педагогічної
майстерності вчителів ОХЕ

«Удосконалення методики
викладання основ християнської
етики»

ЗОШ сіл Устечко,
Добрівляни,
Бедриківці

Керівник:
№п/п Прізвище, ім’я
педагогічного
посада

по батькові
працівника,

Стецьків Л.М., вчитель основ
християнської
етики
Устечківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст.

педстаж

34

категорія

вища

Члени:
1. Мисів Богдан Васильович,
вчитель ОХЕ ЗОШ І-ІІ ст.
с.Добрівляни

28

вища

педзвання

старший учитель

2

Павлик
Тетяна
Василівна,
вчитель ОХЕ ЗОШ І-ІІ ст.
с.Буряківка

8

спеціаліст

3

Максимишин Іванна Іванівна,
учитель ОХЕ ЗОШ І-ІІІ ст.№2
м.Заліщики

3

спеціаліст

4

Різак Олександра Ярославівна,
вчитель ОХЕ
ЗОШ І-ІІ
ст.с.Ворвулинці

8

ІІ

5

Лялік
Світлана
вчитель ОХЕ
ст.с.Блищанка

11

І

6

Гирилюк Віра Євгенівна,
вчитель і ОХЕ ЗОШ І-ІІст.
с.Дзвиняч

7

Цап’як Любов Петрівна вчитель
ОХЕ ЗОШ І-ІІІ ст.с.Лисівці

21

І

8

Гандзюк Світлана Василівна
вчитель ОХЕ
ЗОШ І-ІІІ
ст.с.Нирків

23

І

Василівна,
ЗОШ І-ІІ

І

24

Додаток 5
до наказу відділу з питань освіти
райдержадміністрації
від___________ №____

Склад шкіл молодого вчителя
№за/п
1.

Методична структура

Проблема

Місце
проведення

Школа молодого вчителя «Нестандартні форми навчання як Заліщицька
музичного мистецтва
засіб успішного вивчення музичного державна гімназія
мистецтва2

Керівник:
№п/п

1.

Прізвище, ім’я по батькові
педагогічного працівника,
посада
Голов’яник
Михайлович,
музичного
Заліщицької
гімназії

Мирослав
вчитель
мистецтва
державної

педстаж

41

категорія

вища

педзвання

ст. вчитель

Члени:
1.
Левіцький Леонід
Ярославович, вчитель музичне
мистецтва ЗОШ І-ІІІ
ст.с.Поділля
2.

Андрущак Галина
Ігорівна, вчитель
музичне мистецтва
ЗОШ І-ІІ
ст.с.Бедриківці

3.

Осадчий Павло
Степанович, вчитель
музичне мистецтва
ЗОШ І-ІІІ ст.с.Лисівці

№п/п
ІІ.

2

спеціаліст

1

спеціаліст

спеціаліст

Методична структура

Проблема

Місце
проведення

Школа молодого вчителя «Використання ігрових прийомів та ЗОШ І-ІІІ ст.
іноземної мови
творчих завдань - шлях до с. Лисівці
підвищення ефективності вивчення
іноземної мови»

Керівник:
№п/п

Прізвище, ім’я по батькові
педагогічного працівника,
посада

педстаж

Котик Ганна Олексіївна,
вчитель іноземної мови
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лисівці

категорія

28

вища

Члени:
1.

Тумак Людмила Павлівна,
вчитель англійської мови
ЗОШ І-ІІІ ст.№2
м.Заліщики

1

спеціаліст

2.

Андрощук Тетяна
Василівна, вчитель
англійської мови
Заліщицької державної
гімназії

1

спеціаліст

3.

Костюк Ірина Степанівна,
вчитель польської мови
Заліщицької державної
гімназії

2

спеціаліст

педзвання

старший учитель

4.

Мендик Тетяна Юліанівна,
вчитель англійської мови
ЗОШ І-ІІІ ст. смт Товсте

2

спеціаліст

5.

Палашнюк Марія
Ярославівна, вчитель
німецької мови ЗОШ І-ІІІ
ст. с. Зозулинці

2

спеціаліст

6.

Новак Софія
Володимирівна, вчитель
англійської мови ЗОШ І-ІІІ
ст.с.Касперівці

-

спеціаліст

7.

Федунів Ольга Василівна.
вчитель німецької мови
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Садки

1

спеціаліст

8.

Котик Олексій Петрович,
вчитель англійської мови
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лисівці

2

спеціаліст

9.

Зубель Ірина Олегівна,
вчитель англійської мови
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Торське

2

спеціаліст

10.

Миронюк Інна Ігорівна,
вчитель німецької мови
ЗОШ І-ІІ ст. с. Блищанка

1

спеціаліст

11.

Хомів Ольга Миронівна,
вчитель англійської мови
ЗОШ І-ІІ ст. с. Новосілка

-

спеціаліст

12.

Красій Леся Богданівна,
вчитель англійської мови
ЗОШ І-ІІ ст. с. Добрівляни

-

спеціаліст

13.

Українець Олександра
Мирославівна, вчитель
англійської мови ЗОШ І-ІІ
ст. с.Дунів

-

спеціаліст

14.

Сабадаш Христина
Петрівна, вчитель
англійської мови ЗОШ І-ІІ
ст. с.Зелений Гай

-

спеціаліст

15.

Гавалешко Ірина Петрівна,
вчитель німецької мови
ЗОШ І-ІІ ст. с.Колодрібка

1

спеціаліст

16.

Жук Любов Михайлівна,
вчитель англійської мови
ЗОШ І-ІІ ст. с. Мишків

-

спеціаліст

17.

Тухлінович Ольга
Петрівна, вчитель
німецької мови ЗОШ І ст.
с. Нагоряни

-

спеціаліст

18.

Тарнавська Галина
Ісидорівна, вчитель
німецької мови
Заліщицької державної
гімназії

2

спеціаліст

19.

Толуб’як Іванна Василівна,
вчитель англійської мови
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Садки

-

спеціаліст

ІІІ.

Школа молодого
вчителя математики і
фізики

«Удосконалення методики викладання
математики і фізики»

ЗОШ сіл Дзвиняч
Товсте
гімназія

Керівник:
№п/п

Прізвище, ім’я по батькові
педагогічного працівника,
посада

педстаж

Копичинська Оксана
19
Михайлівна., , вчитель
фізики і математики ЗОШ ІІІст. с.Дзвиняч

категорія

вища

педзвання

старший учитель

Члени:
1.

Павлик Іванна Василівна,
вчитель математики
Заліщицької гімназії

2 Осипенко Ірина Олегівна,
вчитель математики і фізики
ЗОШ І-ІІст. с.Городок

1

спеціаліст

І

спеціаліст

спеціаліст

3

Ткачук Ігор Ігорович вчитель
математики і фізики ЗОШ ІІІст. сМишків

-

4

Жиліховська Леся
Володимирівна, вчитель
фізики ЗОШ І-ІІІст. с.Поділля

-

5

Ягнич Галина Бориславівна,
вчитель математики ЗОШ ІІІст. сЗелений Гай

-

Додаток 6
до наказу відділу з питань освіти
райдержадміністрації
від___________ №____
Склад школи молодого бібліотекаря

№п/п

Методична структура
Школа
бібліотекаря

Проблема

Місце
проведення

молодого «Інформаційне, культурне, освітнє і
науково-методичне
забезпечення
змісту
бібліотечної
роботи,
підготовка
до
інноваційної
діяльності шкільного бібліотекаря»

Керівник:
№п/п

Прізвище, ім’я по батькові
педагогічного працівника,
посада

педстаж

Теслюк Лариса Степанівна,
методист КУ «ЗРНМК»

14

категорія

ІІ

педзвання

Заліщицький РНМК

Члени:
1.

Бучко Галина Василівна,
бібліотекар ЗОШ І-ІІІ ст. с.
Лисівці

2

2.

Торський Ярослав
Іванович, бібліотекар ЗОШ
І-ІІІ ст . с. Поділля

2

3.

Безкоровайна Ольга
Федорівна, бібліотекар
Устечківської ЗОШ І-ІІІ ст.

-

4.

Загрійчук Марта
Василівна, бібліотека ЗОШ
І-ІІ ст. с. Ворвулинці

2

5.

Пупеза Ірина Василівна,
бібліотекар ЗОШ І-ІІ ст. с.
Колодрібка

2

Додаток 7
до наказу відділу з питань освіти
райдержадміністрації
від___________ №____

Склад школи резерву керівних кадрів

№
за/п

Назва навчального
закладу

Директор

1.

Заліщицька державна
гімназія

Дяків Василь
Григорович

2.

СШ І-ІІІст.
ім..О.Маковея
м.Заліщики

Гладченко Любов
Іванівна

3.

ЗОШ І-ІІІст. №2
м.Заліщики
ЗОШ І-ІІІ
ст.смт.Товсте
ЗОШ І-ІІІст.
с.Дорогичівка
ЗОШ І-ІІІст.
с.Зозулинці
ЗОШ І-ІІІст.
с.Касперівці
ЗОШ І-ІІІст.
с.Кошилівці
ЗОШ І-ІІІст. с.Лисівці

Загарія Ганна
Іванівна
Сусідко Михайло
Дмитрович
Гасяк Галина
Василівна
Ткачик Іван
Васильович
Гнатишин Галина
Василівна
Павлик М.Б.

4.
5.
6.
7.
8
9.

11.

Нирківська ЗОШ ІІІІст.
ЗОШ І-ІІІст. с.Поділля

12.

ЗОШ І-ІІІст. с.Садки

13.

Синьківська ЗОШ ІІІІст.
ЗОШ І-ІІІст. с.Торське

10.

14.

21.

Устечківська ЗОШ ІІІІ ст..
ЗОШ І-ІІст.
с.Бедриківці
ЗОШ І-ІІст.
с.Блищанка
ЗОШ І-ІІст.
м.Буряківка
ЗОШ І-ІІст.
с.Винятинці
ЗОШ І-ІІст.
с.Ворвулинці
ЗОШ І-ІІст. с.Городок

22.

ЗОШ І-ІІст. с.Дзвиняч

23.

ЗОШ І-ІІст.
с.Добрівляни
ЗОШ І-ІІст. с.Дунів

15.
16.
17.
18.
19.
20.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

ЗОШ І-ІІст. с.Зелений
Гай
ЗОШ І-ІІст. с.ІванеЗолоте
ЗОШ І-ІІст.
с.Колодрібка
ЗОШ І-ІІст.
с.Лисичники
Литячівська ЗОШ І-

Школова Любов
Петрівна
Підручник Іван
Михайлович
Горлач Галина
Михайлівна
Крайник Микола
Антонович
Саламандик Ольга
Василівна
Трачук Борис
Степанович
Николяк Дмитро
Іванович
Яцків Ірина
Романівна
Богуцький Ярослав
Михайлович
Мазур Галина
Станіславівна
Мельник Іван
Петрович
Сосун Галина
Ярославівна
Кузема Ганна
Ярославівна
Копичинська
Оксана Михайлівна
Довбущук Ігор
Петрович
Лилик Ірина
Василівна
Кулинич Галина
Йосипівна
Гандзюк Леся
Богданівна
Москалюк Віктор
Іванович
Бень Галина
Михайлівна
Сосновська Галина

Заступник
директора з
навчально-виховної
роботи
Копичинська
Зоряна
Мирославівна
Рудка Лариса
Дмитрівна
Котик Леся
Костянтинівна
Сторощук Світлана
Петрівна
Оробчук Зорислава
Володимирівна
Фарбота Марія
Василівна
Запорожан Галина
Степанівна
Марчук Ярослав
Васильович
Федунів О.І.

Заступник
директора з
виховної роботи

Данилевич Марія
Василівна
Лисак Ольга
Василівна
Пипчук Ганна
Дмитрівна
Кіянчук Оксана
Миколаївна
Боднар Людмила
Іванівна
Данилюк М.М.

Вербицька Наталія
Степанівна

Сасовець Романна
Борисівна
Мигайчук Наталія
Степанівна
Лялік Світлана
Василівна
Жовтюк Оксана
Богданівна
Юрчик Оксана
Романівна
Романи шин Надія
Миколаївна
Флейту та Марія
Михайлівна
Теслюк Наталія
Ярославівна
Лосовська Лілія
ярославівна
Курик Любов
Василівна
Гуцуляк Алла
Іванівна
Нагуляк Марія
Василівна
Ковпак Наталія
Іванівна
Сосновська Лілія

Рибак Ярослав
Ярославович
Горішня Оксана
Василівна
Гоцуляк Світлана
Володимирівна
Попіль Галина
Антонівна
Борківська Наталія
Анатоліївна

Рижевська Оксана
Василівна
Шевчук Оксана
Василівна
Ронталюк В.В.

30.
31.
32.

ІІст.
ЗОШ І-ІІст.
с. Мишків
ЗОШ І-ІІст.
с.Новосілка
ЗОШ І-ІІст. с.Солоне

34.

ЗОШ І-ІІст.
с.Угриньківці
ЗОШ І-ІІст. с.Хмелева

35.

ЗОШ І-ІІст.с. Шипівці

33.

Богданівна
Храпчинська Уляна
Володимирівна
Юрійчук Марія
Василівна
Василюк Христина
Мирославівна
Дубчак Н.П.

Василівна
Гандзюк Галина
Михайлівна
Машера Світлана
Петрівна

Мельник
Володимира
Борисівна
Золотий Михайло
Степанович

Романюк Віра
Остапівна

Абрамець О.І.

Медвідь Романія
Василівна

Додаток 8
до наказу відділу з питань освіти
райдержадміністрації
від___________ №____
Склад школи новопризначеного керівника навчального закладу

№за/п

Методична структура

Проблема

Місце проведення

Школа новопризначеного
керівника навчального
закладу

«Нормативно-правове забезпечення
організації навчально-виховного
процесу в загальноосвітньому
навчальному закладі»

Районний науковометодичний
кабінет

Прізвище, ім’я по батькові
педагогічного працівника,
посада

педстаж

категорія

педагогічне звання

Гронська Марія Іванівна.
директор
загальноосвітньої школи ІІІІ ст. с.Зозулинці

42/35

вища

старший учитель

Керівник:
№п/п

Члени:
1.

Війтишин Надія Іванівна,
директор
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ст.с.Дорогичівка

31

вища

старший учитель

2.

Мельник Віра Василівна,
директор
загальноосвітньої школи
І-ІІ ст.с.Винятинці

15

вища

-

3.

Жук Любов Михайлівна,
директор
загальноосвітньої школи

5

ІІ

-

І-ІІ ст.с.Мишків
4.

Гаврилюк Леся Василівна.
заступник директора з
навчально-виховної
роботи загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ст.с.Зозулинці

29

вища

старший учитель

5.

Гасяк Галина Василівна,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ст.с.Дорогичівка

15

вища

старший учитель

6.

Буць
Микола
Ярославович,
заступник
директора з навчальновиховної
роботи
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ст.смт.Товсте

18

вища

-

Додаток 9
до наказу відділу з питань освіти
райдержадміністрації
від___________ №____
Склад школи молодого вихователя дошкільного навчального закладу

№п/п

Методична структура

Проблема

Школа молодого

«Система
роботи
з
дітьми ДНЗ с.Добрівляни
дошкільного
віку
щодо
формування
у
них
основ
патріотичного виховання».

вихователя дошкільного
навчального закладу

Місце проведення

Керівник:
№за/п

Прізвище, ім’я по батькові
педагогічного працівника,
посада

педстаж

33
Борківська Г.А.,
вихователь ДНЗ «Школа
Монтессорі» м.
Заліщики

категорія

педагогічне звання

-

-

Члени:
1.

Душенко Оксана
Омелянівна, вихователь
ДНЗ «Малятко»
с.Головчинці

2

2.

Цепін Мар’яна
Михайлівна, вихователь
ДНЗ «Сонечко» с.Дзвиняч

1

3.

Горин Наталія Борисівна,
вихователь ДНЗ
«Пізнайко» с.Добрівляни

2

4.

Миронюк
Наталія
Орестівна, вихователь ДНЗ
«Школа
Монтессорі»
м.Заліщики

2

5.

Горук Галина Василівна,
вихователь ДНЗ «Школа
Монтессорі» м.Заліщики

2

6.

Сасанчин
Наталія
Олександрівна, вихователь
ДНЗ «Школа Монтессорі»
м.Заліщики

2

7.

Бабій
Юлія
іванівна,
вихователь ДНЗ «Школа
Монтессорі» м.Заліщики

1

8.

Присяжнюк
Григорівна,
ДНЗ
с.Зозулинці

Наталія
вихователь
«Дзвіночок»

2

9.

Костюк Юлія Василівна,
вихователь
ДНЗ
«Сонечко» с.Колодрібка

2

10.

Когут Марія Михайлівна,
вихователь
ДНЗ
«Сонечко» с.Кулаківці

1

11.

Василюк
Христина
Мирославівна, вихователь
ДНЗ «Чомучки» с.Солоне

1

12.

Нікіфорова
Тетяна
Євгенівна, вихователь ДНЗ
«Горобинка» смт.Товсте

2

Додаток 10
до наказу відділу з питань освіти

райдержадміністрації
від___________ №____

Склад клубу європейського спілкування
№п/п

Методична структура
Клуб європейського
спілкування

Проблема

Місце
проведення

«Формування чіткої громадської
позиції ,розвиток почуття
патріотизму та особистої
відповідальності за імідж
України як європейської
держави»

Заліщицька
гімназія

Керівник:
№п/п

Прізвище, ім’я по батькові
педагогічного працівника,
посада

педстаж

категорія

Савчинська
Марія
Василівна,
вчитель
англійської
мови
Заліщицїкої гімназії

9

перша

1.

Стрельбіцька
Ольга
Павлівна,
вчитель
англійської
мови
Заліщицької гімназії

32

вища

2.

Савчинська
Марія
Василівна,
вчитель
англійської
мови
Заліщицької гімназії

3.

Лучин Ірина Зенонівна,
вчитель англійської мови
Заліщицької гімназії

14

вища

4.

Ласкорійчук
Іванна
Василівна,
вчитель
англійської
мови
Заліщицької гімназії

5

ІІ

5.

Кочеткова
Наталія
Анатоліївна,
вчитель
англійської мови ЗОШ І-ІІІ
ст. №2 м. Заліщики

26

вища

педзвання

Члени:
учитель-методист

ІІ

-

учитель-методист

-

старший учитель

6.

Котик Ганна Олексіївна,
вчитель англійської мови
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Лисівці

32

вища

старший учитель

7.

Гресик
Ольга
Олександрівна,
вчитель
англійської
мови
спеціалізованої школи І-ІІІ
ст.ім.О.Маковея
м.Заліщики

16

вища

-

8.

Николайчук
Наталія
Іванівна,
вчитель
англійської мови ЗОШ І-ІІ
ст. с.Добрівляни

18

перша

-

9.

Капляр Оксана Олексіївна,
вчитель німецької мови
ЗОШ І-ІІ ст. с. Дзвиняч

22

вища

-

10.

Волощук Ольга Іванівна,
вчитель німецької мови
ЗОШ І-ІІІ ст №2 м.
Заліщики

21

вища

-

Додаток 11
до наказу відділу з питань освіти
райдержадміністрації
від___________ №____

Склад учасників методичного моста
№п/п

Методична структура
Методичний міст

Проблема

Місце проведення

«Національно-патріотичне виховання Районний науковопід час вивчення базових дисциплін2 методичний
кабінет

Керівник:
№п/п

Прізвище, ім’я по батькові
педагогічного працівника,
посада

педстаж

Бега Олександра Іванівна,
методсит КУ ―ЗРНМК‖

24

категорія

вища

педзвання

-

Члени:
1.

Галько Ірина

18

вища

учитель-методист

Романівна,вчитель історії
та правознавства
спеціалізованої школи ІІІІст.
ім.Маковея м.Заліщики
2.

Горішна Оксана
Василівна, вчитель історії
спеціалізованої школи ІІІІст.
ім.Маковея м.Заліщики

6

ІІ

4.

Бабінець Віра Іванівна,
вчитель історії і
правознавства ЗОШ ІІІст.с.Іване-Золоте

44

вища

старший учитель-

5.

Проданик Марія
Іванівна,вчитель історії
ЗОШ І-ІІст.с.Новосілка

30

вища

старший учитель

6.

Гоцуляк Світлана
Володимирівна, вчитель
історії ЗОШ І-ІІІст.№2
м.Заліщики

8

ІІ

7.

Брилка Оксана
Володимирівна,вчитель
історії ЗОШ І-ІІІ
ст.с.Зозулинці

3

спеціаліст

-

8.

Стасюк Дмитро
Васильович,вчитель історії
ЗОШ І-ІІІ ст.с.Садки

3

спеціаліст

-

9.

Безкоровайна Ольга
Федорівна, вчитель історії
Устечківської
ЗОШ І-ІІІ ст.

5

ІІ

-

10.

Король Михайло
Романович,
вчитель географії
ЗОШІ- ІІ ст.с.Бедриківці

25

вища

-

11.

Теслюк Наталія
Ярославівна, вчитель
географії
ЗОШ І-ІІ ст.с.Дзвиняч

19

вища

учитель-методист

12.

Ронталюк Ірина
Ярославівна,вчитель
географії ЗОШ ІІІІст.с.Торське

16

вища

старший учитель

13.

Касіяник Петро
Васильович,вчитель
географії ЗОШ ІІІІст.с.Лисівці

41

вища

учитель-методист

-

14.

Скоревич Оксана
Левківна,вчитель географії
спеціалізованої школи
ЗОШ І-ІІІст.
ім.Маковея м.Заліщики

16

вища

старший учитель

15.

Головацька Лідія
Михайлівна,
вчитель географії
Устечківська ЗОШ І-ІІІст.

19

вища

старший учитель

16.

Рухтурак Ольга
Онуфріївна,вчитель
географії ЗОШ І-ІІ
ст.с.Новосілка

9

ІІ

-

17.

Заяць Лілія Іванівна,
вчитель географії
ЗОШ І-ІІІст.смт.Товсте

9

ІІ

-

18.

Дубець Любов
Іванівна,вчитель географії
ЗОШ І-ІІст.с.Колодрібка

-

спеціаліст

-

19.

Клос Юліана Дмитрівна,
вчитель історії ЗОШ ІІІст.с.Городок

-

спеціаліст

-

Додаток 12
до наказу відділу з питань освіти
райдержадміністрації
від___________ №____

Склад педагогічної студії вчителів початкових класів
«Інноватика в початковій школі»
№п/п

Методична структура
Педагогічна студія
вчителів початкових
класів ―Інноватика в
початковій школі‖

Проблема

Місце проведення

«Впровадження інноваційних
технологій в навчально-виховному
процесі початкової школи»

Районний науковометодичний
кабінет

Керівник:
№п/п

Прізвище, ім’я по батькові
педагогічного працівника,
посада
Гривул
Романівна,

Людмила
вчитель

педстаж

9

категорія

I

педзвання

початкових класів
загальноосвітньої школи ІІІІ ст. с.Синьків
Члени:
1. Присяжнюк
Марія
Антонівна,
вчитель
початкових класів ЗОШ с.
Вигода

12

I

старший учитель

2. Байталюк Уляна Юріївна,
вчитель початкових класів
ЗОШ с.Ворвулинці

7

спеціаліст

3. Клос Марія Василівна,
вчитель початкових класів
ЗОШ с.Городок

30

вища

старший учитель

4. Квич Леся Григорівна,
вчитель початкових класів
ЗОШ с.Іване- Золоте

24

вища

старший учитель

5. Зварич Надія Йосифівна.
вчитель початкових класів
ЗОШ с.Іване- Золоте

27

спеціаліст

6. Оробчук Марія Федорівна,
вчитель початкових класів
ЗОШ с.Солоне

41

вища

старший учитель

7. Бачинська
Олександра
Мирославівна,
вчитель
початкових класів ЗОШ
с.Дзвиняч

27

І

старший учитель

8. Костів Зоряна Петрівна,
вчитель початкових класів
ЗОШ №2 м.Заліщики

9

І

-

9. Сохацька
Оксана
Богданівна,
вчитель
початкових класів ЗОШ с.
Торське

13

І

-

10. Тракало Світлана Іванівна.
вчитель початкових класів
ЗОШ смт. Товсте

24

вища

-

-

старший учитель

