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І. ВСТУП 

 
Стрімко розвивається сучасне суспільство. Входять у повсякденне життя нові технології. На зміну традиційним 

класичним формам навчання приходять інтерактивні, мультимедійні. Перед педагогами повстає питання: як визначити, чого 

та як навчати у сучасних навчальних закладах? На виконання ст. 41, 42 Закону України „Про загальну середню освіту”, 

керуючись Положенням міського методичного кабінету, діяльність методичної служби міста, загальноосвітніх, дошкільних 

і позашкільних навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році була спрямована на реалізацію науково-методичної 

проблемної теми: «Подолання інертності та консерватизму вчителя, шляхом розвитку педагогічної ініціативи, підвищення 

загальнодидактичного та професійного рівня педагогів, їх інноваційної культури. Виховання учнів на гуманістичних 

засадах, створення сприятливих умов для збереження національних традицій». Метою якої було розвиток педагогічної 

ініціативи та підвищення професійного рівня педагогів.  

Як підсумок реалізації науково-методичної теми у 2015-2016 н.р. методистами ММК, головами міських методичних 

об’єднань разом з педагогами було проведено 39 засідань методичних об’єднань і 7 семінарів-практикумів, творчі звіти, 

презентацію портфоліо педагогів та бібліотекарів, конференції. Протягом останніх років значного поширення набули 

сучасні форми організації методичної роботи, зокрема, круглі столи, аукціони педагогічних ідей, ділові педагогічні ігри, 

тренінги і практичні заняття, під час яких детально розглядалися окремі теоретичні положення та педагогічні ситуації, 

наближені до реальних. Працювали семінари-практикуми директорів, завідувачів ДНЗ, заступників директорів з НВР, 

проводилися інструктивно-методичні наради, консультації для педагогічних працівників, керівників м/о. 

Результатом всієї науково-методичної роботи, що здійснювалася через проведення вище названих заходів є 

усвідомлення педагогами необхідності реформ, готовність до впровадження інновацій, сформованість комплексу 

професійних компетенцій. 

Особливого значення методична служба надає роботі з керівними кадрами навчальних закладів. Проведено засідання 

постійно діючих семінарів: для директорів ЗНЗ 04.02.2016 р науково-практичний семінар з теми «Співпраця дирекції з 

психологічною службою школи» на базі Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, де керівники шкіл ознайомилися з різними 

концептуальними підходами щодо співпраці дирекції з психологічною службою.  

У квітні на навчально-показових заняттях з ЦО директорів шкіл приймала Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, яка 

продемонструвала практичні дії всіх працівників та учнів школи при надзвичайних ситуаціях. 

Постійно працювали і семінари для заступників з виховної роботи, педагогів-організаторів та класних керівників. У 

Берегівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 із угорською та російською мовами навчання (директор Вереш П.Г.) відбувся міський 

семінар заступників директорів шкіл на дуже актуальну тему – "Реалізація науково-методичної проблеми в навчально-
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виховному процесі. Методологія мультикультурної освіти в рамках реалізації науково-методичної проблеми школи". 

Практичне заняття провели заступник директора Конц Е.Ф. та голови предметних шкільних методичних об’єднань. 

Відкриті уроки в різних класах показали учителі-предметники. На завершення відбувся двомовний позакласний захід про 

народні традиції Великодня. У семінарі взяли участь представники всіх шкіл міста та працівники управління освіти і 

методичного кабінету. 

 

Велика увага приділяється сьогодні національно-патріотичному вихованню школярів, семінар з питань "Виховання 

патріотизму та національної свідомості учнів на традиціях українського народу" пройшов 24.02.2016 в Берегівській ЗОШ 

№3. Для учасників семінару класними керівниками Данилаш Т.Ст., Стесович Т.В. у класах з українською мовою навчання, 

та Рац Є.Т. і Рейвес В. А. в класах з угорською мовою навчання було проведено заходи. Учасники семінару відвідали 

години спілкування у 6, 7 класах, обговорили різні методики визначення рівня вихованості учнів, всі матеріали щодо цих 

методик розміщені на сайті школи.  

Ефективно працювали творчі групи вчителів початкових класів, історії, предметів художньо-естетичного циклу, 

англійської мови, біології, хімії. Учителі методичних об'єднань постійно займаються самоосвітою, на засіданнях МО 

обговорюють методичні новинки 

Протягом року проведено моніторинг рівня навчальних досягнень з української мови, іноземних мов, історії України 

та математики. Їх відповідності Державному стандарту учнів 11 класів за результатами державної підсумкової атестації, 

моніторинг якості кадрового забезпечення за підсумками атестації. В зв’язку з мораторієм на здійснення перевірок в 2015-

2016 навчальному році не було вивчено стан викладання ряд предметів. Тому на новий навчальний рік перенесені тематичні 

перевірки. 

В 2015-2016 н.р. методична робота вчителів початкових класів була спрямована на вирішенням проблемних завдань 

навчання і виховання учнів. З урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу, особливостей складу учнів 

початкових класів, учителі, члени м/о працювали над науково-методичною проблемою «Розвиток творчих здібностей 

формування особистості дитини на основі оновлення корекційного навчально -виховного процесу». Було проведено 4 

засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів. На базі ЗОШ№3 був проведений урок-презентація: 

«Використання інтерактивних методів навчання на уроках в початковій школі» вчителі Танцар К.О., Бадак Е.Д. Майстер 

клас: «Технології кооперативного навчання», вчитель Панько Е.С. Протягом навчального року молодші школярі беруть 

участь в різноманітних конкурсах(з мат. Зріні, Кенгуру та Теребеші, з угорської мови Дравої), святах, виставках. Були 

підведені підсумки Міжнародного конкурсу з математики ім. Ілони Зріні і вручені грамоти та дипломи переможцям 

конкурсів. Були проведені інструктивно-методичні наради для кл. кер. 2-3. класів (крит. оц.), для кл. кер. 4. класів про 
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особливості проведення ДПА – Тодьєрішко Е. В., Голова м/о Дьєрфі А.С. 

У навчальному році методичне об’єднання вчителів української мови та літератури, світової літератури 

спрямовувало свою роботу на поліпшення вивчення української мови та літератури, розвитку й розширення сфери 

функціонування державної мови, використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках української мови та 

світової літератури, підготовку учнів 11 класів до зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників. Саме в 

цьому напрямку проходили семінари, конференції, круглі столи. Протягом року було проведено 3 засідання. На першому 

серпневому засіданні були опрацьовані інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін (укр. 

мова, укр. літ., світ. літ.) у 2015-2016 н.р. та викладання української мови, літератури та світової літератури в 11-х класах у 

2015-2016 н.р. Друге засідання на тему «Форми і методи позакласної роботи у сьогоденній школі» відбулося 10 березня на 

базі ЗОШ №3. Учитель Войтович З. В. запросила нас на інтелектуально-пізнавальний захід «Найрозумніший», у якому 

брали участь учні 8-9 класів. А також слухали доповідь Беци С.Д., яка проаналізувала позакласну роботу у їхній школі. 

Третє засідання на тему: «Підведення підсумків роботи МО вчителів гуманітарного циклу протягом 2015-2016 н. р.» 

відбулося у квітні. На ньому слухали звіт голови МО про роботу протягом навчального року, об’єктивна оцінка діяльності 

МО, досягнень та недоліків і визначення шляхів удосконалення роботи МО у наступному навчальному році (Селехман 

Н.М.), звіт про проведення моніторингу з української мови у 11 класах та методичні рекомендації щодо проведення ДПА у 

9 кл. (Калинич С.В.) Окремо працює міське методичне об’єднання вчителів української мови в школах з угорською мовою 

навчання. 

У Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» взяло участь 152 учнів міста (гімназія, ЗОШ № 1, ЗОШ № 5, ЗОШ № 

3). У 2015-2016 н.р. вчителі пройшли атестацію: Зуб В.Б. ЗОШ № 5 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст II 

категорії». Король Л.В. (гімназія) підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно 

педагогічне звання «старший учитель». Войтович З.В. (ЗОШ № 3) підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель». Протягом 2015-2016 н.р. учителями-словесниками активно 

проводилася позакласна робота. У листопаді у школах міста пройшли заходи, присвячені Дню української писемності; у 

березні – Шевченківські дні; у лютому було відзначено Міжнародний День рідної мови. 

З 2014-2015 н.р. вчителі угоромовних шкіл працюють за дослідно-експериментальною «Програмою поглибленого 

вивчення української мови в 5-9 класах у загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з угорською мовою навчання», яка 

затверджена рішенням колегії МОН України. В експерименті беруть участь ЗОШ № 3, 4, 6, 7, 9, 10. За моніторингом, 

проведеним у цих закладах у травні, можна сказати, що експериментальна програма дає результати, якість знань учнів з 

української мови. 

В 2015-2016 навчальному році методичне об’єднання вчителів угорської мови та літератури працювало над 
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проблемною темою: «Запровадження новітніх освітніх технологій на уроках угорської мови та літератури, зорієнтованих на 

формування креативного критичного мислення та активної життєвої позиції учня». Належну увагу педагоги приділяли 

новим освітнім технологіям, удосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації 

життєдіяльності середньої і старшої ланки. Методичне об’єднання учителів спрямовувало свою роботу на: прищеплення 

любові до рідної мови, до рідної землі; виховання поваги до традицій і історії свого народу; залучення школярів до 

скарбниці угорської мови та літератури, а через неї – до фундаментальних загальнолюдських цінностей; удосконалення 

уроку як основної форми навчально-виховної роботи за допомогою мультимедійних технологій; пошуки різноманітних 

форм занять для розвитку пізнавальних потреб, здібностей, нахилів учнів; впровадження у практику сучасного 

педагогічного досвіду. 

Міському м/о вчителів угорської мови відрадно, що у цьому навчальному році на предметних олімпіадах і конкурсах 

активну участь брали учні всіх шкіл, а також діти-роми ЗОШ № 7, які неодноразово були переможцями різних конкурсів та 

заходів. Для учнів національних шкіл проводяться конкурси угорського правопису ім. Шімоні Жігмонда, виразного читання 

художніх творів ім. Ф. Казінці.  

У 2015/2016 навчальному році робота методичного об’єднання вчителів англійської мови була спрямована на 

реалізацію державної освітньої політики, визначеної Національною доктриною розвитку освіти, Указами Президента 

України, постановами Уряду, чинним законодавством про освіту, міських і обласних програм в галузі «Освіта», надання 

методичної допомоги педагогічним працівникам щодо стабілізації умов функціонування, оптимізації та розвитку 

навчальних закладів освіти міста усіх типів і форм власності, інформатизації навчально-виховного процесу. Аналіз 

діяльності методичного об’єднання засвідчує, що вчителі англійської мови, у цілому, забезпечують реалізацію єдиної 

державної політики в галузі освіти. 

Упродовж 2015-2016 н.р. міське методичне об’єднання через мережу колективних, групових та індивідуальних форм 

методичної роботи працювало над організаційним та науково-методичним забезпеченням реалізації науково-методичної 

теми: «Підвищення ефективності уроку шляхом впровадження нетрадиційних форм і методів навчання». 

З метою підтримки належного рівня підготовки фахівців освітньої галузі, забезпечення зростання кваліфікації 

педагогів, безперервності й наступності у здобутті ними кваліфікаційних рівнів освіти 9 учителів англійської мови пройшли 

курсове підвищення кваліфікації при ЗІППО. Вчителі також підвищують свою майстерність шляхом відвідування літньої 

педагогічної академії імені Келчеї за напрямом «Англійська мова». Спецкурс проведено на базі Закарпатського Угорського 

Педагогічного Інституту імені Ференца Ракоці. Слухачі спецкурсу протягом п’яти днів були активно задіяні на тренінгах та 

практичній роботі. Вони дали високу оцінку професіоналізмові викладачів курсів.  

Підвищенню педагогічної майстерності вчителів сприяло відвідування міських, обласних, всеукраїнських та 
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міжнародних заходів. Під час міських методичних засідань, які були проведені у ЗОШ № 3, гімназії, розглядалися питання 

професійного розвитку вчителя; основних завдань нового навчального року, спрямованих на підвищення якості освіти; 

нормативних аспектів початку нового навчального року; колективного пошуку шляхів модернізації навчально-виховного 

процесу за рахунок впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання/виховання як умови 

самовдосконалення вчителя та самореалізації учня; використання міжпредметних зв’язків на уроках та в позакласній роботі 

з предмета; системи роботи з обдарованою молоддю; формування комунікативної і соціокультурної компетенції на уроках 

англійської мови; мотивації як одного з аспектів пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення іноземних мов; 

проведення олімпіади з англійської мови, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України; підготовки учнів до успішного проходження ДПА та ЗНО. 

Відвідані під час семінарів-практикумів відкриті заходи свідчать про те, що вчителі досконало володіють методикою 

викладання предмета, виявляють належну професійну компетентність, вдало впроваджують новітні технології, здійснюють 

конструювання уроків особистісно орієнтованого спрямування, заохочують школярів до самостійних суджень. 

Результативність навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах міста Берегова свідчить про 

невичерпні можливості творчого потенціалу вчителів англійської мови. Зокрема, вчителі англійської мови міста Берегова 

беруть активну участь у конкурсі «Вчитель року». Переможцем ІІІ (завершального) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2016» у номінації «Англійська мова» стала вчитель Берегівської ЗОШ № 5 з поглибленим вивченням 

англійської мови Македон Віолетта Валеріївна. 

ІІ (міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови проведено на базі гімназії. У 2015/2016 н/р у 

ІІ (міському) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови взяли участь 39 школярів. Переможцями ІІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади з іноземної мови (англійська мова) стали учні ЗОШ № 5 Ковач Анастасія (І місце), Кілб Даніел (ІІІ 

місце). 

Упродовж 2015-2016 н.р. міське методичне об’єднання вчителів німецької мови працювало над організаційним та 

науково-методичним забезпеченням реалізації науково-методичної теми: «Впровадження інноваційних технологій на уроках 

німецької мови та в позакласній роботі». Методична комісія налічує 11 вчителів німецької мови. Це досвідчені фахівці та 

молоді вчителі. Міські методичні засідання були проведені у ЗОШ № 1, гімназії, ЗОШ № 5. Молоді вчителі отримували 

методичні консультації від учителів вищої категорії, та ознайомились з роботою кращих учителів під час міських заходів. 

У 2015-2016 навчальному році проведено ІІ (міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови. ІІ 

(міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови проведено на базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 1. У 2015-2016 н.р у 

ІІ (міському) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови взяли участь 23 школярі. 

У 2015-2016 навчальному році методичну роботу методичного об’єднання вчителів математики та інформатики м. 
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Берегова було спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів 

на новий зміст і структуру навчання», «Концепції профільного навчання. Національної доктрини розвитку освіти», «нового 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та методичної проблеми вчителів міста «Формування 

інноваційної компетентності педагогічних працівників – оптимальний засіб становлення і розвитку педагога». 

У 2015-2016 згідно плану роботи було проведено два семінари: 

1. «Проектування ІКТ-супроводу уроку як компонента інформаційно-освітнього середовища». Методичний 

калейдоскоп «Форми, методи та прийоми роботи з обдарованими учнями» – Танчинець Е.Ю. – вчитель математики та 

інформатики ЗОШ І-ІІІ ст. № 5, голова методоб’єднання. Оновлення змісту і форм роботи вчителя в контексті модернізації 

освіти – Семйон С.Є. – методист ММК управління освіти 

2. «Форми і методи роботи з обдарованими учнями із математики». Відкриті уроки провели вчителі гімназії: Лисюк 

П.К.: «Використання комп’ютерної техніки на уроках математики»; Гавриш В.М.: «Використання тестових технологій на 

уроках математики»; Барна М.Ф.: «Табличний метод розв’язування текстових задач». 

З метою пошуку дітей, які цікавляться вивченням математики, відбору учнів для участі в міських і обласних заходах 

кожного року проводяться шкільні і міські предметні олімпіади. Лідером на міському етапі олімпіад з математики є 

Брегівська гімназія, учні якої здобули 2 І місця, 4 ІІ місця і 1 ІІІ місце; дещо менший результат має ЗОШ № 1, в якої 2 І 

місця, 2 ІІ місця і 1 ІІІ місце; замикає трійку лідерів ЗОШ № 5, отримавши 2 І місця і 2 ІІІ місця, також 1 призера має ЗОШ 

№ 10. Інші ЗОШ м. Берегова призових місць не отримали і тому потребують більш активної роботи з обдарованими учнями 

як напередодні олімпіад, так і протягом всього навчального року. 

Вже став традиційним Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», який відбувся 17 березня 2016 року (для учнів 

2-11 класів). Число конкурсантів міста зростає щороку. У 2015-2016 н.р. в конкурсі взяло участь 518 учнів. Декілька років 

поспіль, учні шкіл з угорською мовою навчання, є учасниками математичних конкурсів імені Віктора Теребеші, колишнього 

вчителя математики ЗОШ № 4, та міжнародного конкурсу імені Ілони Зріні. 

Діяльність методичного об’єднання вчителів інформатики була спрямована на реалізацію державної політики в 

системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законів України "Про 

освіту", "Про загальну середню освіту", «Нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», 

інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення інформатики у 2015-2016 

навчальному році, виконання державних програм викладання інформатики, створення належних сучасних умов для 

навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання 

інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу.  

Науково-методичною проблемою методичного об’єднання вчителів інформатики міста Берегово у поточному 
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навчальному році є: «Розвиток творчої активності школярів шляхом впровадження інноваційних технологій навчання» 

На уроках використовуються сучасні інформаційні технології. Це дає змогу організувати спільну роботу вчителів та 

учнів під час уроку, залучити дані локальної мережі та глобальної мережі Інтернет для розвитку вмінь та навичок учнів 

самостійно здобувати нові знання. У поєднанні з традиційними і різноманітними інноваційними методами навчання, 

глобальні комп’ютерні мережі і телекомунікації сприяють реалізації принципу розвиваючого навчання. Важливим аспектом 

роботи зі здібними учнями є залучення їх до участі в альтернативних конкурсах. Позитивним є залучення учнів до 

Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер» – 22 учнів. У конкурсі взяли участь учні 2 

шкіл міста: учні 5-х, 6-х і 7-х класів Берегівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням англійської мови та 9-х класів 

Берегівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 ім. Ілони Зріні і отримали 7 добрих сертифікатів. 

Міське методичне об’єднання вчителів хімії працює над реалізацією наступної науково-методичної проблеми: 

«Запровадження інноваційних технологій при вивченні хімії». На І-му засіданні у серпні головою ММО Ердевді Т.В. були 

підведені підсумки роботи та накреслені основні напрямки роботи на цей навчальний рік, також обговорений та 

затверджений план роботи ММО. Друге засідання ММО вчителів хімії було проведено 24 листопада 2015р. у формі 

теоретичного семінару на тему «Розвиток творчих здібностей учнів у процесі створення і використання комп’ютерних 

презентацій на уроках хімії». У формі круглого столу була розглянута презентація на тему «Метод проектів (міні-проекти) 

як ефективний засіб формування навичок самостійної діяльності учнів при вивченні хімії», на якому Конц Еріка Ференцівна 

ознайомила присутніх з визначенням «метод учнівських проектів», що лежить в його основі, який освітній потенціал 

проектної діяльності. Продовженням роботи ММО був практичний семінар у формі позакласного заходу на базі 

Берегівської гімназії, що було проведено 23 березня 2016 року. Туряниця Світланою Дмитрівною, вчителем хімії 

Берегівської гімназії, була підготовлена науково-практична конференція з залученням учнів 7-х класів на тему «Побутова 

хімія для ВАС і ПРИРОДИ». 

У 2015-2016 н.р. відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади та наказу управління освіти було 

проведено шкільні та міські учнівські олімпіади з хімії. На ІІ етапі олімпіади з хімії взяло участь 40 учнів шкіл м. Берегове. 

На ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії команда м. Берегова була представлена п’ятьма учнями. Рішенням 

журі Шавеєв Денис, учень 8 класу Берегівської гімназії, зайняв ІІІ місце, вчитель – Пуляк Н.С. 

У місті працює методичне об’єднання вчителів фізики, яке обрало науково-методичну проблему: «Запровадження 

інноваційних педагогічних технологій при вивченні фізики та астрономії». На базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 в серпні було 

проведено засідання методичного об’єднання вчителів фізики, тема: «Організаційне забезпечення навчально-виховного 

процесу на 2015-2016 н.р.» 

На базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 у жовтні було проведено друге засідання методичного об’єднання вчителів фізики. Тема: 
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«Розвиток особистості учнів засобами фізики як навчального предмета, зокрема завдяки формуванню в них фізичних знань, 

наукового світогляду і відповідного стилю мислення, екологічної культури, розвитку в них експериментальних умінь і 

дослідницьких навиків, творчих здібностей і схильність до креативного мислення». На базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 в березні було 

проведено третє засідання методичного об’єднання вчителів фізики. Практичний семінар методоб’єднання вчителів фізики. 

Тема: «Обмін досвідом викладання фізики в 7 класі за новою програмою». На базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 в квітні було проведено 

четверте засідання методичного об’єднання вчителів фізики. Тема: «Підсумки роботи об’єднання вчителів фізики. 

Підготовка учнів до складання ДПА та ЗНО. Підведення підсумків навчального року.» 

В ІІІ турі олімпіади з фізики прийняли участь 5 учнів (Шаваєв Денис 8 клас (гімназія), Ньорба-Бобиков Михайло 9 

клас (гімназія), Мозговий Іштван 10 клас (гімназія), Боценюк Любомир 11 клас (ЗОШ № 1), Плиска Ксенія 8 клас (ЗОШ № 

5). 

В ІІІ турі олімпіади з астрономії прийняли участь 2 учнів (Віг Аттіла-Генрік Йосипович ЗОШ № 5 11 клас, вчитель 

Фатула О.С., Лібак Беатта гімназія 10 клас, вчитель Угрин В.І.) 

В минулому навчальному році 110 учні шкіл міста брали участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня – 

2016». Активну участь в цьому конкурсі прийняли участь учні ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 88 учні. 

Протягом 2015-2016 навчального року методичне об’єднання вчителів історії та правознавства продовжувало 

працювати над проблемою: «Розвиток творчої індивідуальності вчителя, підвищення результативності та якості навчально-

виховного процесу шляхом впровадження новітніх технологій навчання» Роботу над реалізацією вказаного проблемного 

питання реалізовують 22 педагогів. Всі мають вищу освіту. В тому числі мають вищу кваліфікаційну категорію і звання 

«вчитель-методист», троє з вищою категорією, троє є спеціалістами першої кваліфікаційної категорії. Решта мають другу 

категорію, чи спеціалісти. Головою ММО вчителів історії та правознавства в м. Берегові в серпні 2015 року обрано вчителя 

вищої кваліфікаційної категорії, «вчителя-методиста» Кенийза В.М, який є вчителем історії Берегівської міської Ради, і 

директором цього закладу водночас. 

Цьогоріч вчасно були проведені олімпіади. Завдання олімпіад формувалися кабінетом історії ЗІППО. Завдання 

поступали по електронній пошті буквально на початок олімпіади. В написанні конкурсних робіт взяло 38 учнів шкіл міста, 

та 3 учнів Берегівського професійного ліцею сфери послуг. До роботи в журі були залучені вчителі історики, які 

представляли всі навчальні закладів міста. Найбільш успішними цьогоріч в олімпіаді були учасники, що презентували 

гімназію. Троє стало переможцями, а одна учасниця зайняла друге місце. Готували їх Терещенко О.В. та Кобзєва О.М. 

Представники ЗОШ № 5 мають п’ятеро призерів, один з яких переможець, готував їх В.І Зуб. По одному призеру мають 

ЗОШ № 4, вчитель Ердевді Є.Й., та ЗОШ № 1, вчитель Власюк Є.О. Учень берегівської гімназії Добра Олександр, став 

призером третього етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, вчитель Терещенко О.В. 
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Долучалися юні історики і до роботи в Берегівській філії малої академії. Заочній олімпіаді «Лелека», в правознавчому 

конкурсі, який проводився працівниками міжрайонного відділу юстиції. 

Міський семінар вчителів історії та правознавства, запланований на 15 березня 2016 року, в Берегівській ЗОШ № 3 

відбувся, і відбувся успішно. Загальна тема семінару «Формування толерантної особистості, поваги до себе і свого 

минулого». Символічно, що семінар відбувався в двомовній школі, якою є ЗОШ № 3 ім. Ілони Зріні, а датою вибрано 15 

березня День угоської революції 1848 року. Мали можливість побачити театралізовану реконструкцію подій революції, 

поринути в атмосферу буремних революційних років, почути поезію незрівнянного Шандора Петефі – великого сина 

угорського народу. Проявляти дружбу і взаєморозуміння українців та угоців які проживають у м. Берегово. Готували цей 

семінар вчителі, спеціалісти першої категорії Бочков Еріка Бейлівна, Радик Василь Васильович, Шідов-Гайла Кристина 

Андріївна.  

Робота міського методичного об’єднання вчителів географії та економіки в 2015-2016 н.р. працює над питання «Роль 

інноваційних методів навчання в розвитку потенційних можливостей вчителів та учнів на уроках географії». 

Методоб’єднання працювало згідно плану роботи, затвердженому на серпневому засіданні. Було проведено чотири 

засідання. У жовтні темою засідання було «Система роботи вчителів географії над науково-методичною проблемою. 

Круглий стіл.» У лютому на базі Берегівської ЗОШ № 10 був проведений семінар «Методичний практикум». Вчителі 

навчального закладу Папп Г.І., Горзов М.О. познайомили учасників семінару з практичним використанням метеорологічних 

приладів на уроках географії при вивченні розділу «Атмосфера» в 6 класі, при проведенні досліджень і власних 

спостережень за показниками погоди. Даний семінар став хорошою демонстрацією різних способів і шляхів вдосконалення 

навчання та виховання школярів на уроках географії. Квітневе засідання ММО проведено за темою «Педагогічні відкриття», 

на якому було проведено звіти вчителів про самоосвітню діяльність, відбувся обмін досвідом. 

Цікаво, змістовно на високому рівні були проведені відкриті уроки та позакласні заходи вчителів. В кожній школі в 

рамках "Днів екології та охорони навколишнього середовища", до Всесвітнього Дня Землі, "Днів здоров’я", Днів пам’яті до 

30-річчя аварії на ЧАЕС проводилися конкурси стіннівок, малюнків, конференцій; цікаво проводилися географічні дні та 

тижні: Берегівська гімназія – вчитель Ковальчук Н.Г., Берегівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – вчитель Деменко О.М.; 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 – вчитель Кампо І.О., Берегівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 –вчитель Потокій І.І.; 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 – вчитель Рябікова О.А; Берегівської ЗОШ І-ІІ ступенів № 6 – вчитель Цібло Т.І.; 

Берегівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 – вчитель Папп Г.Й.  

Відповідно до плану роботи ММО вчителів фізичного виховання та предмету «Захисту Вітчизни» було проведено 4 

семінари:  

І. Серпень: звітно-установче засідання на базі Берегівської гімназії. 
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ІІ. Жовтень: практичний семінар на базі Берегівської ЗОШ № 5 (проведено у лютому 2016 року). 

ІІІ. Лютий: практичний семінар на базі Берегівської ЗОШ № 1. 

ІV. Квітень: практичний семінар на базі Берегівської гімназії. 

Також було проведено Спартакіаду школярів міста з таких видів спорту: Футбол, «Олімпійське лелеченя», «Старти 

Надій», гандбол (хлопці), «Шкіряний м’яч», ДПЮ, «Баскетбол 3х3» (хлопці – дівчата), «Козацький гарт», легка атлетика. 

У 2015-2016 н.р. атестацію пройшла вчитель фізичного виховання Берегівської ЗОШ № 1 Шпеник О.З. Їй було 

присвоєно спеціаліст І категорії, вчитель фізичного виховання Берегівської ЗОШ № 5 Коноплін В.Ю., йому було присвоєно 

спеціаліст І категорії. 

Також хочеться відмітити цікаві міські заходи, в яких взяли участь учні всіх шкіл міста – це і Всесвітній день 

боротьби зі СНІДОМ, День води. 

Відповідно до плану роботи ММО вчителів Біології було проведено 4 засідань. На базі ЗОШ № 4 в жовтні 2015 р. був 

проведений семінар з елементами тренінгу на тему «Діяльнісний підхід до організації науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами в процесі вивчення біології та екології» - Надь І.М. та Желтвай-Веждел Е.Ф. 

Методичне об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу на протязі 2015-2016 навчального року 

працювало над формуванням творчої особистості, шляхом впровадження інноваційних та особистісно зорієнтованих 

технологій навчання та виховання. Участь у всіх шкільних міроприємствах, запланованих загальноосвітніми навчальними 

закладами та управлінням освіти: оформлення виставок, актових залів, підготовка учнівських робіт та учнів, які приймали 

участь у різних святах: Першого дзвоника, День вчителя, День міста, свято Миколая, Новий рік, Різдвяні колядки, 8 березня, 

Пасха, День матері, Останній дзвоник. 10 листопада 2015 року в ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 імені Зріні Ілони проходив міський 

семінар вчителів музичного мистецтва. Відкритий урок на тему: «Музичне мистецтво в нашому житті», проводила вчитель 

музичного мистецтва Ференц Е. 

У лютому 2016 року був проведений у Берегівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 10 ІІ етап всеукраїнської 

учнівської олімпіади з трудового навчання: обслуговуюча праця та технічна праця. Сьогодення наголошує на необхідності 

творчого підходу до своєї справи, поділяємо думку В. Сухомлинського: «Учитель має право вчити інших допоки вчиться 

сам». Особлива роль надається самоосвіті. Педагоги передплачують фахові газети та журнали: «Трудове навчання», 

«Мистецтво та освіта», «Шкільний світ», «Мистецтво в школі», де знайомляться з новинками педагогічної діяльності та 

використовують у своїй практиці. 

Виховна робота в загальноосвітніх закладах м. Берегове протягом 2015-2016 н.р. визначалася нормативно-правовими 

документами: Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепцією національно-патріотичного 

виховання (додаток до наказу МОН України від 16. 06. 2015 р. № 641), «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 
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класів загальноосвітніх навчальних закладів», методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах, Концепцією сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» тощо. 

Протягом навчального року ММО класних керівників, педагогів-організаторів навчальних закладів міста була спрямована 

на реалізацію науково-методичної проблеми «Творчість класного керівника, шляхи звільнення від стереотипів» Протягом 

2015-2016 н.р. учні шкіл взяли участь у міських заходах до Дня Св. Мартина (театралізованій ході, конкурсі ліхтариків 

14.11.2015 р.), Дня захисника України (листопад), конференції «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас» (грудень), 

творчих конкурсах «Природа очима дітей», заходах до Дня Св. Миколая, обласному конкурсі «Подарунок у взуттєвій 

коробці» (грудень), обласному фестивалі «Воскресни, писанко» (квітень), у відзначенні Дня захисту дітей тощо. 

Робота методичного об’єднання класних керівників та педагогів-організаторів спрямована на формування умінь 

вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів. У 2015-2016 н.р. на виконання наказу 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс 

«Класний керівник року» від 20 грудня 2011 року № 1459, наказу управління освіти Берегівської міської ради від 05.11.2015 

року № 84 від 2 листопада 2015 року було проведено міський етап Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року». У 

Конкурсі брали участь класні керівники 5–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. На розгляд журі було подано 8 

матеріалів учасників міського етапу із 6 загальноосвітніх навчальних закладів міста. Визначені кращими були роботи 

класних керівників у таких номінаціях: 

- «Класний керівник 5-7 класів » - Богуславська Наталія Василівна, класний керівник 5-А класу Берегівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; 

- «Класний керівник 8-9 класів » - Рябікова Оксана Антонівна, класний керівник 8-А класу Берегівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням англійської мови; 

- «Класний керівник 10-11 класів » - Гоздог Лариса Григорівна, класний керівник 7(11)-А класу Берегівської гімназії; 

Рябікова О.А. була лауреатом обласного етапу конкурсу «Класний керівник року». 

На основі Базового компоненту дошкільної освіти і обраних освітніх програм змісту освіти, Концепції Національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, 

екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного 

розвитку, у 2015-2016 н.р. колективи дошкільних навчальних закладів працювали за такими напрямками: патріотичне 

виховання, екологічне виховання, формування основ здорового способу життя, комунікативно-мовленєвий розвиток 

дошкільників. Основним є завдання підготовки дитини до шкільного навчання та життя в суспільстві. Робота працівників 

дошкілля спрямована на обов’язкове охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою, на виконання Програми розвитку 

дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське 
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дошкілля». Для розв’язання цих завдань здійснюється кадрове та навчально-методичне забезпечення.  

Із метою надання методичної допомоги педагогам в реалізації особистісно орієнтованого підходу до кожної дитини в 

умовах різноманітних форм здобуття дошкільної освіти для всіх категорій педпрацівників діють методичні об’єднання, 

семінари, «круглі столи», тренінги, конференції, в яких беруть участь вихователі, батьки, вчителі початкових класів, у 

роботі використовується сучасна методична література, фахові періодичні видання, як друковані, так і з офіційних веб-

сайтів Міністерства освіти і науки. 

Велику увагу педагоги-дошкільники приділяють патріотичному вихованню, а саме: вихователі ДНЗ № 1 (Бігун О.І.), 

ДНЗ № 7 (Бланар Н.В., Кожухарова С.М.), ДНЗ № 4 (Гарагонич В.І., Шпак Г.О.), ДНЗ № 6 (Вовк В.В., Мітре-Уйварі І.Ш.).  

Враховуючи вимоги часу, запити суспільства на протязі року були проведені методоб՚єднання для різних категорій 

педпрацівників, де проводились цікаві заняття з використанням знань та матеріалів про історію, традиції, культуру рідного 

міста, краю. 

Вихователі ДНЗ № 10 – Повшик С.І., ДНЗ № 12 – Лізак М.М., ДНЗ № 9 – Сімку О.О., ДНЗ № 13 – Шуток С.В., 

Марценюк О.В. ознайомили дітей з відомими людьми м. Берегово. 

Формуванню здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної 

безпеки, виховання безпечної поведінки дітей у різних життєвих ситуаціях, підготовки дошкільників до реального життя, 

насиченого різними непередбачуваними ситуаціями, ось ті завдання, над якими працюють педагоги – дошкільники в 

повсякденному житті. Із цією метою в усіх ДНЗ міста були проведені Дні та Тижні безпеки. На базі ДНЗ № 4 (вихователь 

Гарагонич В.І., Попович Т.І.) проведено засідання методичного об’єднання для вихователів «Організація безпеки 

життєдіяльності в ДНЗ», тренінг для вихователів і батьків.  

Пріоритетність фізичного розвитку дітей визначається чинними нормативно-правовими документами дошкільної 

галузі Різні спортивні свята та розваги, оздоровлення дітей проводять у літній період медичні сестри, вихователі ДНЗ разом 

із батьками у ДНЗ № 1, 5, 6, 10, 12, 19 – вихователі Бігун О.І., Вереш К.О., Козмачук Г.Й., Ердивш Ж.О., Кожухарова С.М., 

Гопак Є.С., Остапчук Я.А., Онисько О.О., Гарах В.В., Гецянин В.М.  

Багато позитивних емоцій викликало у дітей старшої групи ДНЗ № 16 і заняття з екологічного виховання на тему 

«Екологія і дозвілля». Слід відмітити відкрите заняття для музичних керівників на базі ДНЗ № 7 (керівник м/о Погар І.М.) 

на тему «Інсценізація народних казок». 

У місті діє електронна реєстрація дітей у дошкільні заклади. Підключено до мережі Інтернет та роботи веб-сайтів. 

Звичайно, перерахованого недостатньо, щоб створити сучасну базу дошкілля, однак багато що вже зроблено. 

Сучасний дошкільний навчальний заклад має бути динамічним, позитивним простором, мета якого полягає в 

оптимізації розвивального потенціалу дітей. 
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Інтелектуальні конкурси й турніри є невід’ємною частиною роботи з обдарованими дітьми. Результатом цієї роботи є 

широке залучення школярів до участі в різноманітних інтелектуальних змаганнях, творчих конкурсах. Це Всеукраїнський 

конкурс «Левеня» (110 учасників), Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (518 учасників), конкурс знавців 

української мови ім. Петра Яцика (66 учасників), «Соняшник» (152 учасників), мовно-літературний конкурс учнівської 

молоді ім. Т.Г.Шевченка (63 учасників) (фото), міський конкурс-огляд читців творів Т. Шевченка (38 учасників), у 

Міжнародному історичному конкурсі «Лелека» 6 учнів нагороджено різними дипломами. 

Підвищенню престижу професії педагога та виявленню справжніх майстрів своєї справи сприяє міський етап 

конкурсу професійної майстерності «Учитель року». Відповідно до Положення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 

та наказів департаменту освіти Закарпатської ОДА № 270 від 12.10.2015 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2016», управління освіти Берегівської міської ради № 95 від 29.10.2015 р. та з метою виявлення та 

підтримки творчої праці вчителів, підвищення їхньої фахової майстерності був проведений міський етап Конкурсу з 1 по 7 

грудня. 

Всього у конкурсі взяли участь 8 конкурсантів із 4 загальноосвітніх закладів, а саме: (фото)  

 у номінації «Англійська мова» – 4 учасників; 

 у номінації «Історія» – 2 учасник; 

 у номінації «Математика» – 2учасник; 

Найактивнішу участь у конкурсі взяли вчителі Берегівської ЗОШ № 5 – 3 учасники. Переможцями І етапу Конкурсу 

«Учитель року – 2016» стали: (фото)  

- номінація «Англійська мова» – Македон Віолетта Валеріївна – вчитель англійської мови Берегівської ЗОШ № 5 з 

поглибленим вивченням англійської мови;  

- номінація «Історія» - Зуб Василь Васильович – вчитель історії Берегівської ЗОШ № 5 з поглибленим вивченням 

англійської мови; 

- номінація «Математика» – Надь Жужанна Юліївна – вчитель математики Берегівської ЗОШ № 4. 

На ІІ етап конкурсу були представлені всі номінації, а переможець міського етапу в номінації «Англійська мова» 

Македон Віолетта Валеріївна – вчитель англійської мови Берегівської ЗОШ № 5 з поглибленим вивченням англійської мови 

стала учасником та переможцем обласного етапу конкурсу. 22 квітня 2016 року у Міністерстві освіти і науки відбулась 

церемонія нагородження переможців, лауреатів та дипломантів ІІІ (завершального) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2016» у номінації «Англійська мова». За підсумками відбіркового етапу ІІІ (заключного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» у фінал ввійшла і Македон Віолетта, вчитель англійської мови 

Берегівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міської 
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ради Закарпатської області, яка здобула перемогу. 

Для формування науково-дослідницьких компетенцій учнів, виховання учня-дослідника, педагоги району 

організовують участь обдарованих учнів в діяльності Малої академії наук. У міському конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН взяло участь 47 юних науковці, 39 з яких стали переможцями, і захищали честь 

міста на обласному рівні, з них 15 учнів стали призерами обласного етапу МАН.  

Проте, поряд із здобутками в роботі методичної служби міста є і проблеми, над якими необхідно працювати в новому 

навчальному році. А саме : недостатньою є діяльність загальноосвітніх закладів щодо освоєння та апробації новітніх 

освітніх технологій навчально-виховного процесу; результативнішою та ефективнішою має бути індивідуальна робота 

методистів міського методичного кабінету, керівників міських методичних об’єднань, шкільних методичних об’єднань, 

«Учителів-методистів», «Старших учителів»; формально діють шкільні методичні об’єднання по підготовці учнів до 

предметних олімпіад та МАНу; недостатньою є реалізація допрофільного та профільного навчання; науково-методичне 

забезпечення викладання предметів з поглибленим навчанням. Виходячи з вищезазначеного завданнями методичної роботи 

на 2016-2017 навчальний рік є:  

1. Міському методичному кабінету: 

1.1. Забезпечити науково-методичний супровід впровадження нових Державних стандартів освіти на всіх рівнях 

діяльності навчальних закладів, виконання законодавчих та нормативних документів. 

1.2. Впровадження нових принципів виховання громадянських і національних почуттів засобами й можливостями 

шкільних предметів. 

1.3. Сприяти підвищенню рівня професійної майстерності педагогічних працівників закладів освіти міста. 

1.4. Удосконалити науково-методичне забезпечення освітнього процесу у відповідності з потребами освітніх 

установ. 

1.4. Активізувати участь «Учителів-методистів», «Старших учителів» у роботі методичних об’єднань, семінарів-

практикумів, підготовці методичних рекомендацій, висвітленні досвіду в періодичній пресі. 

1.5. Забезпечити якісне вивчення педагогічного досвіду, згідно з планом роботи міського методичного кабінету. 

1.6. Забезпечити навчання педагогів на основі інформаційно-комунікаційних технологій, сприяти виробленню вмінь 

самостійно набувати знання. 

1.7. Організувати методичну допомогу вчителям, щодо профільного та поглибленого навчання предметів. 

1.8. Спрямувати методичну роботу на реалізацію компетентнісного, особистісно-зорієнтованого, діяльнісного 

підходів. 

1.9. Формувати предметні компетентності педагогічних працівників. 
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1.10. Удосконалити систему моніторингових досліджень. 

1.11. Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у 

тому числі в період підготовки їх до атестації. 

2. Керівникам методичних рад закладів освіти: 

2.1. Посилити контроль і керівництво за організацією методичної роботи з педагогічними працівниками, спрямувати 

їх на кінцеві результати навчально-виховного процесу. 

2.2. Забезпечити постійний контроль за відвідуванням та результативністю участі педагогічних працівників у всіх 

формах методичної роботи, використанням методичних рекомендацій у практичній діяльності. 

2.3. Діяльність закладу спрямувати на впровадження інноваційних форм і методів навчання та виховання, реалізацію 

сучасних підходів в галузі освіти. 

2.5. Організувати експериментальну та науково-дослідницьку діяльність педагогів та учнів школи. 

2.6. Забезпечити контроль за самоосвітньою діяльністю педпрацівників. 

2.7. Забезпечити ефективність роботи шкільних методичних об’єднань. 

2.8.  Активізувати участь педпрацівників у фахових конкурсах. 
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1.2. Методичні теми, над якими  працюватимуть  навчально-виховні заклади міста в 2016-2017 навчальному 

році. 

 
№ 

з/п 
Методичні теми Навчально-виховний заклад 

1. Особистісно-орієнтований розвиток гімназистів в умовах профільного 

навчання. 

Берегівська гімназія 

2. Підвищення педагогічної майстерності та професійної культури вчителя як 

засіб підвищення ефективності результативності та якості навчання і 

виховання. 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1  

3.      Вдосконалення змісту,форм навчально-виховного процесу через 

нетрадиційні форми і методи навчання і виховання учнів. 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 імені 

Ілони Зріні 

4. Творче спрямування діяльності педагогічного колективу школи на 

всебічний розвиток юної особистості, формування її базових компетенцій 

на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, 

використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної 

діяльності. Виховання учнів на традиціях українського та угорського 

народів. 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 імені 

Лайоша Кошута 

5. Сучасна система навчання і виховання як засіб формування 

конкурентноспроможної особистості з високим рівнем життєвих 

компетентностей. 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з 

поглибленим вивченням англійської 

мови 

6. Підвищення якості знань, удосконалення навчально-виховного процесу на 

основі нових педагогічних технологій, навчання в умовах різнорівневих 

класів. 

Берегівська ЗОШ І-ІІ ст. №6  

7. Роль виховного потенціалу уроку в підвищенні якості навчально-

виховного процесу та покращення якості відвідування учнями школи 

Берегівська ЗОШ І-ІІ ст. №7  

8. Підвищення якості знань учнів і створення мотивації успіху на основі 

впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних 

технологій 

Берегівська ЗОШ І-ІІ ст. №9  
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9. Майстерність педагога, його творча ініціатива, удосконалення 

інноваційних методів та форм роботи. Виховання у дусі патріотизму при 

збереженні і розвитку національної ідентичності. 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №10  

10. Підвищення навчальних досягнень учнів вечірньої школи шляхом 

формування і розвитку життєвих компетентностей 

Берегівська вечірня (змінна) школа 

11. Виховання національної самосвідомості та творчої особистості підлітків. БДЮТ 

12.  БДЮСШ 

 

2.2. Циклограма і організація діяльності методичного кабінету 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін, місце, час Хто бере 

участь 

Відповідальні 

1.  Оперативна нарада апарату управління 

освіти  при начальнику відділу 

Щопонеділка 

8-30 

Всі методисти 

ММК 

 

2.  Оперативна нарада методистів при 

завідуючому ММК 

Щопонеділка 

10-00 

Всі методисти 

ММК 

Пилипенко М.В. 

3.  Поточне планування роботи ММК на 

квартал 

Згідно плану 

управління освіти 

Всі методисти 

ММК 

Пилипенко М.В. 

4.  Поточне планування роботи ММК на 

місяць 

Пропозиції до 20 

числа попереднього 

місяця 

Всі методисти 

ММК 

Пилипенко М.В. 

5.  Поточне планування роботи ММК на 

тиждень 

Щоп’ятниці Всі методисти 

ММК 

Пилипенко М.В. 

6.  Засідання Ради міського методичного 

кабінету  

1 раз на два місяці 

п’ятниця 

10.00 

Семйон 

С.Є.члени ради 

ММК 

Пилипенко М.В. 

7.  Засідання керівників міських методичних 

об’єднань 

2 рази на семестр Керівники 

міських 

методичних 

методисти 

ММК 
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об’єднань 

8.  Засідання міських методичних об’єднань 4 рази  на рік 

10-00  

Вчителі ЗНЗ методисти 

ММК 

9.  Засідання «Школи молодого вчителя» 1 раз на квартал Вчителі ЗНЗ  

10.  Засідання «Школи  резерву» 2 рази на семестр Резерв на 

посаду керівних 

кадрів 

ПилипенкоМ. В. 

11.  Методично-аналітичні наради 

заступників керівників навчальних 

закладів   

Щомісяця  Заступники 

директорів  

Пилипенко М.В. 

12.  Науково-практичні семінари для 

керівників навчальних закладів 

1 раз на семестр 

Середа 

Керівники 

навчальних 

закладів 

Пилипенко М.В. 

13.  Науково-практичні семінари для 

заступників керівників навчальних 

закладів 

1 раз на семестр 

Середа 

Керівники 

навчальних 

закладів 

Пилипенко М.В. 

14.  День надавання методичної допомоги в 

закладах освіти (ДМД) 

2 рази на семестр Всі методисти 

ММК 

Пилипенко М.В. 

15.  Дні індивідуальних консультацій 

методистів ММК 

Середа 

 П’ятниця 

Понеділок 

Середа  

Вівторок  

Четвер 

Понеділок 

Середа  

 Вівторок  

Четвер 

  

Всі категорії 

суб’єктів 

освітньої 

діяльності 

 

Пилипенко М.В. 

 

Калинич С.В. 

 

Дзерин А.Г. 

 

Арефій Т.В.. 
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2.4. Закріплення методичних працівників ММК за навчальними закладами міста для здійснення 

загального науково-методичного супроводу(кураторство) 
№ Прізвище, ім’я. по батькові методиста Назва закладу 

1.  

Пилипенко Маріанна Василівна 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №9 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 

2.  

Дзерин Андреа Григорівна 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №6     Берегівська гімназія   ДЮСШ                                                       

3.  

Калинич Світлана Василівна 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 

Берегівська ЗОШ І-ІІ ст. №3 

Берегівська вечірня (змінна) школа 

Берегівська ЗОШ І-ІІст.№7 

4.  Арефій Тамарі Віталіївна ДНЗ міста 

5.  
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2.5. Закріплення методичних працівників ММК за навчальними предметами,кабінетами , залами  для 

здійснення науково-методичного супроводу 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я. по батькові методиста Предмет 

1.  

             Пилипенко Маріанна Василівна 

Інформатика, відповідні  факультативи та курси за вибором 

Математика, відповідні  факультативи та курси за вибором 

Фізика й  астрономія  відповідні  факультативи та курси за 

вибором 

Кабінети інформатики, математики, фізики, методичні 

кабінети  

2.  

             Дзерин Андреа  Григорівна 

  

Угорська мова та література 

Іноземні мови (англійська, німецька, французька) відповідні  

факультативи та курси за вибором 

Історія та правознавство, відповідні  факультативи та курси за 

вибором 

Початкові класи та групи продовженого дня в національних 

школах 

Кабінети  англійської мови, німецької мови, історії 

3.  

        Пилипенко Маріанна Василівна 

Музичне мистецтво, образотворче мистецтво та  художня 

культура, відповідні  факультативи та курси за вибором 

Хімія,відповідні  факультативи та курси за вибором 

Фізична культура.Захист Вітчизни,Основи  медичних знань 

Біологія і екологія, основи здоров’я відповідні  факультативи 

та курси за вибором 

Географія та економіка, відповідні  факультативи та курси за 

вибором 

Кабінети  Захисту Вітчизни. Шкільні   майстерні, шкільні 

спортзали, географії, хімії, біології. 
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4.  

Калинич Світлана Василівна 

Початкові класи та групи продовженого дня в школах з 

українською мовою навчання 

Українська мова та література, зарубіжна література, 

відповідні  факультативи та курси за вибором 

Функціонування шкільних бібліотек 

Кабінети з української мови та літератури, шкільні бібліотеки. 

5.  

Арефій Тамарі Віталіївна 

Здійснення науково-методичного супроводу за роботою м\к 

завідуючих ДНЗ, вихователів молодших і старших груп, 

медсестер ДНЗ 

   

 

 

 

 

 

 2.6. Закріплення методичних працівників ММК за базовими школами  міста для здійснення науково-методичного 

супроводу 

 

3 

з/п 

Прізвище, ім’я. по батькові 

методиста 

Назва закладу Предмет  

1.  Пилипенко Маріанна Василівна  Берегівська І-ІІІ ст. ЗОШ №3 Інформатика 

Берегівська гімназія Математика 

Берегівська гімназія Фізика, астрономія 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з 

поглибленим вивченням англійської мови 
Географія, економіка 

Берегівська гімназія Хімія 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 
Біологія, екологія, основи 

здоров’я                                                        

2. Дзерин Андреа Григорівна Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з 

поглибленим вивченням англійської мови 
Захист Вітчизни 
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Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Угорська мова та література 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з 

поглибленим вивченням англійської мови 
Англійська мова 

Берегівська гімназія Історія, правознавство 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Німецька мова 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 
Початкове навчання в школах з 

угорською мовою навчання 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з 

поглибленим вивченням англійської мови 

Початкове навчання в школах з 

українською мовою навчання 

3 

Калинич Світлана Василівна 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Образотворче мистецтво 

Берегівська гімназія Українська мова та література 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Російська мова та література 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Світова література 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Шкільні бібліотеки 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Трудове навчання 

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Музичне мистецтво 



 

2.7. Склад ради міського методичного кабінету 
№з/п ПІБ члена ради Назва закладу Посада в навчальному закладі 

Голова ради міського методичного кабінету 

1.  Бабяк Едіта Золтанівна Управління освіти Начальник  управління освіти 

Заступник голови ради районного методичного кабінету 

2.  Пилипенко Маріанна Василівна Методичний кабінет Завідувач ММК управління освіти 

Секретар ради міського методичного кабінету 

3.  Калинич Світлана Василівна Методичний кабінет  Методист ММК управління освіти 

Члени ради міського методичного кабінету 

4.  Дзерин Андреа Григорівна Методичний кабінет Методист ММК управління освіти 

    

5.  Арефій Тамарі Віталіївна Методичний кабінет Методист РМК відділу освіти 

6.  Кенийз Володимир Михайлович Берегівська гімназія Директор гімназії 

7.  Фатула Олександр Степанович Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з 

поглибленим вивченням англійської 

мови 

Директор школи 

8.  Конц Еріка Ференцівна Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Т.в.о. директора школи 

9.  Мейсарош Леся  Степанівна                                  Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Заступник директора з навчально – виховної 

роботи  

10.  Густи-Качур Андрея Іштванівна                     Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Вчитель угорської мови та літератури 
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ІІІ.  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

 

3.1. План засідань методичної ради 
№ 

з/п 

Термін, місце 

проведення 

Засідання Зміст питань Відповідальні 

1 

 

 

 

 

 

 

Вересень 

06.09.2016,  

Управління 

освіти 

 

 

І засідання 1.Аналіз науково – методичної роботи  в ЗНЗ  міста  у 

2015 /2016 н.р. 

2. Затвердження плану роботи ММК управління освіти  

на 2016/2017 навчальний рік. 

3. Затвердження  планів роботи ММО на 2016/2017 н.р. 

4. Про забезпечення учнів підручниками. 

Пилипенко М.В..,  

методисти  ММК 

 

 

 

Калинич С.В. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 2016 

Управління 

освіти 

 

ІІ засідання 1.Організаційно – методичне забезпечення  проведення 

ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін. 

2. Перегляд портфоліо конкурсу « Вчитель року 2017» 

3. Розгляд методичних матеріалів педагогів. 

Пилипенко М.В..,  

методисти  ММК 

 

Дзерин А.Г..,  

методисти  ММК 

 

методисти  ММК 

3 Січень 2017 

Управління 

освіти 

 

ІІІ засідання 1. Сімейне  і соціальне виховання дошкільників. 

Проблеми сьогодення. 

2. Про організацію роботи ШМО вчителів початкових 

класів  щодо підвищення фахової майстерності та 

розвитку творчості вчителя  в умовах реалізації 

Державного стандарту початкової загальної освіти. 

3. Розгляд методичних матеріалів педагогів. 

Арефій Т.В., 

методист  ММК 

Дзерин А.Г., 

методист  ММК 

 

 

методисти  ММК 
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4 

 

Березень 2016 

Управління 

освіти 

 

ІV засідання 1. Про результати моніторингу стану викладання 

фізичної культури в початкових класах та моніторингу 

якості освіти учнів з фізичної культури. 

2. Про результати моніторингу участі школярів міста у 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових 

дисциплін. 

3. Про схвалення досвідів роботи вчителів та 

вихователів, що атестуються в 2017 році і претендують 

на встановлення звання «вчитель-методист» та  

«вихователь-методист». 

4. Науково – методичне забезпечення проведення ДПА. 

КалиничС.В., 

методист ММК 

 

Дзерин А.Г.., 

методист ММК .,  

методисти   

 

Пилипенко М.В.,  

методисти  ММК 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Травнь 2017 

Управління 

освіти 

 

V засідання 1. Реалізація науково- методичної проблеми закладами: 

- Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1 

- Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 3 

2. Про результати моніторингу стану викладання 

української мови та математики у 9 та 11 класах . 

3. Про результати моніторингу стану викладання історії 

та моніторингу якості освіти учнів з історії. 

Пилипенко М.В..,  

методисти  ММК 

 

КалиничС.В., 

методист ММК 

Дзерин А.Г. 

методист ММК 



 

3.2. План семінарів для керівників та заступників керівників навчальних закладів   

№ 

п/п 

Дата 

проведення 
Місце проведення Тема засідання Відповідальний 

Керівників навчальних закладів 

1.  Лютий   Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3   

2.  Квітень  Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №5   

Заступники директорів з навчальної роботи 

3. 

 Квітень Берегівська ЗОШ І-ІІст. №7 

Реалізація науково-методичної 

проблеми  в навчально-виховному 

процесі . 

 

 

3.3. План інструктивно-методичних  засідань ММО 
№ 

з/п 
Дата проведення Місце проведення Тема засідання Відповідальний 

Міські методичні об’єднання 

1. 1. 29.08.2016 

2.  26.11. 2016   

3. 02   03.2017    

Берегівська гімназія 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст№1 

 

Інтегроване ММО вчителів  

української мови та 

література, світової 

літератури 

 

Селехман Н.М.,  

Берегівська гімназія 

2. 1. 29.08.2016 

2. 12.2016 

3. 08.02.2017 

4.03 05.2017 

Берегівська гімназія 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №4 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №6 

Українська мова та 

література шкіл з угорською 

мовою навчання 

 

Данилаш Т.С.,  

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

3. 1. 29 .08.2016 

2. 04 102016 

3. 01.02.2017 

 

Берегівська  гімназія 

Берегівська ЗОШ І –ІІІ ст.№4 

Берегівська гімназія 

Інтегроване РМО вчителів 

історії та правознавства 

 

Кенийз В.М., 

Берегівська  гімназія 

4. 1. 29.08.2016 

2. 12.2016 

Берегівська гімназія 

Берегівська ЗОШ №6 

Англійська мова 

 

 Бобинич С.І., 

Берегівська гімназія 
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3. 04.2017 

 

Берегівска гімназія 

6. 1. 29.08.2016 

2. 02.2017 

3. 04.2017 

 

Берегівська гімназія 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Берегівська гімназія 

Німецька мова 

 

 

Степова В.П., 

 Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

7. 1. 29.08.2016 

2. 02.2017 

3. 04.2017 

 Берегівська  гімназія 

Берегівська  ЗОШ І –ІІІ ст.№4 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Математика 

 

Танцинець Е.Ю., 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

з поглибленим вивченням 

англійської мови 

8. 1. 29.08.2016 

 

2. 02.2017 

3. 04.2017 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №10 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

 

Інтегроване ММО вчителів 

фізики та астрономії 

 

 

Білий М.І.,  

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

9. 1. 29.08.2016 

2. 12 .2016 

 

3. 03.2017 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Берегівська  ЗОШ І-ІІ ст. № 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Хімія 

 

 

Ердевді Т.В., 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

10. 1. 29 .08. 2016 

2. 12 2016 

3. 03.2017 

 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №4 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №4 

 

Інтегроване ММО вчителів 

біології та природознавства 

 

 

Надь І.В., Берегівська  ЗОШ І-

ІІІ ст. №4 

11. 1. 29.08.2016 

2. 26 12 2016. 

3. 04.2017 

 

 Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №6 

 

Шкільні бібліотекарі 

 

 

Орос К.Г.,  

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

12. 1. 29.08.2016 

2. 02.2017 

3. 04.2017 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Берегівська гімназія 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

Інтегроване РМО вчителів 

географії та економіки 

 

Рябікова Л.А.,  

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

з поглибленим вивченням 
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4. 04.2016 Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №5 англійської мови 

14. 1. 29.08.2016 

2. 04 2017 

 Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Берегівська    ЗОШ І – ІІІст.№5 Інформатика 

 

Вітошинська І.С., 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

з поглибленим вивченням 

англійської мови 

15. 1. 29.08.2016 

2. 11.2011 

3. 01. 2017 

4. 05.2017 

 Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

Берегівська   ЗОШ І-ІІІст. №5 

Початкові класи шкіл з 

українською мовою 

навчання 

Дзерин А.Г., 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

з поглибленим вивченням 

англійської мови 

16. 1. 29.08.2015 

2. 11.201 

3. 04.2016 

 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №4 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №4 

 

Початкові класи шкіл з 

угорською мовою навчання  

 

Дьєрфі А.І., 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №4 

21. 1. 29.08.2016 

2. 11.2016 

 

3. 11.2016 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №10 

 

Берегівська гімназія 

 

Інтегроване РМО вчителів 

художньо-естетичного 

циклу та трудового 

навчання 

 

 

Галушка М.Я., 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

24. 1. 29.08.2016 

2. 12.2016 

3. 02.2016 

 

 Берегівска гімназія 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №10 

Фізична культура та  

Захист Вітчизни 

 

 

 

Перевузник Н.В., 

Берегівська гімназія 

26. 1. 29.08.2016 

 2  11.  2016                         

Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 

Берегівська  гімназія Практичних психологів 

 

 

Чакань А.С., 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №3 
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27. 1. 29.08.2016 

2. 10.2016 

3. 11.2016 

4. 01.2017                  

Берегівська ЗОШІ-ІІІ ст.№5 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Берегівська гімназія 

Берегівська  ЗОШ І-ІІІ ст. №10 

Педагогів-організаторів, 

класних керівнмків 

 

Каленська А.В.,  

Берегівська ЗОШ№5 

                             



 

3.4 План інструктивно-методичних нарад заступників директорів з навчально-виховної роботи 
№ 

з/п 

Дата 

проведення 
Місце проведення Тема засідання Відповідальний 

1. 

Серпень, 

29.08.2016 

управління освіти 1. Про організований початок нового 

2016/2017 навчального року. 

2. Про організацію науково-методичної 

роботи в 2016/2017 н.р. в навчальних 

закладах міста. 

3. Стан забезпечення учнів 4-х та 7-х 

класів підручниками за новою програмою 

Державного стандарту початкової та 

середньої освіти. 

4. Про особливості виховної роботи в 

загальноосвітніх навчальних закладах у 

2016/2017 навчальному році. 

Пилипенко М.В.  

методисти  ММК 

Пилипенко М.В.,  

методисти  ММК 

 

Калинич С.В.,  

методист ММК 

 

 

Каленська А.В., заступник 

директора з виховної роботи, 

голова ММО педагогів-

організаторів 

2. 

 

жовтень 

13.10.2016 

 

управління освіти 

 

1. Про якісний і кількісний склад 

педагогічних працівників району в 

2016/2017 навчальному році та завдання 

щодо підвищення компетентності 

педагогічних працівників. 

 2. Про аналіз експертизи організованого 

початку 2016/2017 навчального року. 

3. Про працевлаштування випускників 9-

х,11 -х класів 2015 року.  

4. Впровадження ефективного 

педагогічного досвіду в практичну 

діяльність. 

5. Про організацію роботи ШМО вчителів 

початкових класів  щодо підвищення 

фахової майстерності та розвитку 

Пилиперко М.В.  

методисти  ММК 

 

 

 

Пилипенко М.В..,  

методисти  ММК 

 

методисти  ММК 

Пилипенко М.В.,  

методисти  ММК 

 

Калинич С.В.,  

методист  ММК, 

Дзерин А.Г., голова ММО 
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творчості вчителя  в умовах реалізації 

Державного стандарту початкової 

загальної освіти  

4. Різне.  

 

вчителів початкових класів 

4.  

Лютий, 

14.02.2017 

управління освіти 1 . Про організацію роботи з обдарованим 

дітьми. 

2. Науково-методичний супровід щодо 

проведення ДПА та ЗНО в навчальних 

закладах освіти в 2017 році 

3. Стан використання електронних 

засобів навчального призначення у 

навчально-виховний процес. 

4. Про результати участі вчителів міста у 

конкурсі «Вчитель року 2016» 

 

Пилипенко М.В..,  

методисти  ММК 

Пилипенко М.В.  

методисти  ММК 

 

Семйон С.Є. 

 

 

Калинич С.В. 

5. 

Квітень, 

27.04.2017 

управління освіти 1. Про проведення моніторингових 

досліджень в закладах освіти протягом 

навчального року. 

2. Про підсумки атестації педагогічних 

працівників міста в 2016/2017 

навчальному році  

3. Про підготовку до організованого 

закінчення 2016/2017 навчального року. 

4. Про спортивно-масову роботу в 

навчальних закладах та ДЮСШ. 

Пилипенко М.В..,  

методисти  ММК 

 

Калинич С.В., 

методист ММК 

 

Семйон С.Є.,  

методисти  ММК 

Дзерин А.Г, методист ММК 



3.5. Інформаційно-роз’яснювальна робота з питань підготовки та проведення ЗНО 

 
№ Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Забезпечення оперативного інформування 

загальноосвітніх навчальних закладів міста з питань 

організації, підготовки та проведення  ЗНО. 

 

Протягом року Семйон С.Є 

 
 

2. Контроль за станом інформаційно-роз'яснювальної та 

організаційно-методичної роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів міста з питань підготовки 

випускників до ЗНО.  

Протягом року Семйон С.Є.,  

методисти  ММК 

 

 

4. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи 

серед загальноосвітніх навчальних закладів міста 

щодо проведення пробного тестування. 

Протягом року Семйон С.Є.,  

методисти  ММК  

 

5. Сприяти реєстрації випускників на основну сесію 

ЗНО. 

Згідно з термінами, 

визначеними МОНМС 

України 

Семйон С.Є.,  

методисти  ММК  
 

6. Підготовка та організація проведення пробного 

безкоштовного тестування для дітей пільгових 

категорій. 

Січень-березень Семйон С.Є.,  

методисти  ММК  
 

 

ІV.НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

4.1. Конференції 
№ 

з/п 

Дата 

проведення 
Місце проведення Тема засідання Відповідальний 

1. 

Серпень, 

29.08.2016 

Будинок культури Про підсумки розвитку освіти міста2015 -

2016 навчальному році та завдання на 

2016-2017 навчальний рік 

ПилипенкоМ.В..,  

методисти  ММК 

2. 
 

Лютий  

Берегівська 

ЗОШ№1 

Про роботу з обдарованою учнівською 

молоддю в навчальних закладах освіти 

Пилипенко М.В..,  

методисти  ММК 



4.2. Школа «Молодого вчителя» 
№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Форма узагальнення Відповідальний за 

виконання  

Відмітка 

про 

виконання 

1. Урочисте поздоровлення молодих 

спеціалістів 2016року, посвята у 

вчителі. 

3 жовтня 

2016р.  

База даних молодих 

спеціалістів 

Пилипенко М.В.,  

методисти  ММК 

 

2. Формування професійної 

майстерності молодого педагога 

шляхом впровадження 

інноваційних форм та методів 

роботи. 

Жовтень, 

 2016 р. 

Розробки уроків, майстер-

клас. Методичні 

рекомендації 

Дзерин А.Г.,  

методисти  ММК  

 

3. Проектна діяльність як форма 

підвищення ефективності 

сучасного уроку. 

 Лютий 2017р. Методичні рекомендації Пилипенко М.В..,  

методисти  ММК 

 

4. Декада молодого вчителя  

«Мої перші успіхи і досягнення» 

Березень 

 2017 р. 

Аналіз уроків молодих 

спеціалістів  

Пилипенко М.В..,  

методисти  ММК 

 

 

4.4. Професійні конкурси 
№ 

з/п 

Назва конкурсу Термін 

виконання 

Форма 

узагальнення 

Відповідальний за 

виконання  

Відмітка про 

виконання 

1.  Всеукраїнський конкурс 

«Учитель року – 2016» 

Листопад – 

грудень 

2016(міський 

етап) 

Наказ про підсумки 

проведення 

ПилипенкоМ.В.., зав. 

ММК,Дзерин А.Г. 

методисти ММК. 

 

Січень 2016 

(обласний 

етап) 

   

2.  Всеукраїнський конкурс 

« Класний керівник року » 

Жовтень-

листопад 2016  

Наказ про підсумки 

проведення 

Пилипенко М.В.., зав. ММК, 

Калинич С.В., 
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Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 
№ 

з/п 
Завдання Заходи 

Місце 

проведення 

Термін 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1.  На основі аналізу 

існуючої передової 

педагогічної практики в 

закладах освіти міста 

виявити інноваційну 

ініціативу окремих 

учителів та педагогічних 

колективів 

1.Проведення 

моніторингу професійної 

компетентності та рівня 

готовності педагогічних 

працівників до 

інноваційної діяльності. 

2.Проведення місячника 

педагогічної 

майстерності. 

3.Вивчення досвіду 

педпрацівників, які 

атестуються 

ЗНЗ 

ММК 

 

 

 

 

 

ЗНЗ 

 

ЗНЗ 

Протягом  

року 

 

 

 

 

 

Лютий 

 

Протягом  

року 

 

 

 

 

 

Методисти ММК 

 

 

Пилипенко М.В., 

зав. ММК, 

методисти ММК. 

 

2.  Створити умови для 

організації та 

координування 

інноваційної освітньої 

діяльності в масштабах 

міста 

1.Робота МО вчителів-

предметників. 

2.Робота шкільних 

ініціативних груп. 

ЗНЗ міста Протягом 

року 

Методисти ММК  

3.  Сформувати 

мотиваційну, практичну 

та теоретичну готовність 

педагогічних 

працівників до 

інноваційної діяльності 

1.Курси підвищення 

кваліфікації. 

2.Педагогічні читання. 

 

3.Організація підписки на 

професійні періодичні 

видання. 

ЗІППО 

 

Управління 

освіти 

За планом 

 

Протягом 

року 

Методисти ММК  

 

Методисти ММК 

 

Калинич С.В., 

методист ММК 

 

4.  Провести експертизу 1.Вивчення та Засідання Протягом Семйон С.Є., зав.  
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апробованих інновацій з 

метою оцінки їх 

ефективності, 

технологічності та 

придатності до 

розповсюдження і 

освоєння 

узагальнення ЕПД. науково-

методичної ради 

ММК 

року ММК, 

методисти ММК 

 

5.  Забезпечити 

оприлюднення, 

доведення до широкого 

загалу та масового 

використання в 

педагогічній практиці 

узагальнених результатів 

інноваційної діяльності 

1.Творчі звіти вчителів: 

конкурси «Учитель року»; 

2.Відкриті уроки 

учителів. 

3.Виставки-презентації 

педагогічних ідей 

 

ЗНЗ,ММК 

 

ЗНЗ 

 

ЗНЗ,ММК 

 

 

Грудень 

Протягом 

року 

Січень 

Пилипенко М.В.., 

зав. ММК, 

методисти ММК 

 

 

 
 

 

4.6. Методична робота щодо виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ефективного 

педагогічного досвіду 

 
№ 

зп 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

 

1.  

Продовжувати пошук та вивчення досвіду роботи кращих вчителів міста, 

описати його та розглянути на засіданні ради методичного кабінету з 

метою експертизи, узагальнення та розповсюдження серед 

педпрацівників міста. 

Протягом 

навчального 

року 

ПилипенкоМ.В.

., зав. ММК, 

методисти 

ММК 

 

2.  Узагальнити на міському рівні досвід роботи вчителів-методистів, які Квітень  зав. ММК,  
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атестуються у 2015-2016 н.р. 2017 методисти 

ММК. 

3.  

З метою покращення науково-методичного забезпечення вчителів 

продовжувати роботу щодо створення картотеки ЕПД, комп’ютерного 

банку інноваційних технологій та передових ідей з досвіду творчо 

працюючих учителів. 

Протягом 

навчального 

року 

ППилипенко 

М.В., зав. 

ММК, 

методисти 

ММК 

 

 

4.  Провести педагогічні читання  
Січень 

          2017 

ПилипенкоМ.В.

., зав. ММК, 

методисти 

ММК 

 

5.  
Використовувати цілеспрямоване моделювання досвіду з актуальних для 

закладів освіти питань . 
Постійно 

Методисти 

ММК  

 

6.  
Провести міський етап конкурсу “Класний керівник року”. Організувати 

участь переможців у обласному етапі конкурсу “Класний керівник року”. 

Жовтень -      

листопад 

2016 

Пилипенко 

М.В.зав. ММК, 

методисти 

ММК 

 

7.  
Провести міський етап конкурсу “Учитель року - 2017”. Організувати 

участь переможців у обласному етапі конкурсу “Учитель року - 2017”. 

Листопад – 

грудень 

2016 

Пилипенко 

М..В., зав. 

ММК, 

методисти 

ММК 

 

8.  Провести місячник педагогічної майстерності вчителів та вихователів, що 

атестуються. 
Лютий 2017 

Методисти 

ММК 

 

9.  Організувати і провести виставку-презентацію педагогічних ідей та 

технологій. 

Грудень-січень 

Пилипенко 

М.В., зав. 

ММК, 

методисти 

ММК 
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V. РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ 

5.1. Організація та проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 
№ Зміст заходу Термін 

виконання 

Форма 

узагальнення 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Проаналізувати результати участі учнів 

міста у ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін Лютий-березень 
Наказ по 

управлінню  освіти 

Пилипенко 

М.В. зав. 

ММК, 

методисти 

ММК 

 

2. Узагальнення та поширення досвіду 

роботи щодо ефективної організації 

роботи з обдарованими учнями кращих 

ЗНЗ 

Травень - 

серпень 
Довідка 

Пилипенко 

М.В. зав. 

ММК, 

методисти 

ММК 

 

3. Вивчення досвіду МО, визначення 

перспективних напрямків, створення 

рекомендацій для вчителів-предметників 
Травень - 

серпень 

Виїзди до закладів 

освіти 

Пилипенко 

М.В. зав. 

ММК, 

методисти 

ММК 

 

4. Запровадити механізм стимулювання тих 

учителів, які готують переможців ІІІ та 

ІV етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін 

 

Грошова 

винагорода згідно 

Міської програми 

«Обдарованість»на 

2016-2020 роки 

Заступник  

начальника 

управління 

освіти 

 



 42 

5. Поновити та опублікувати електронну 

базу даних про обдарованих та 

талановитих учнів міста. 
Вересень 

Електронна база 

даних 

Семйон С.Є., 

зав. ММК, 

методисти 

ММК 

 

6. Залучення вчителів-методистів міста до 

підготовки до участі у ІІ, ІІІ етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 
Жовтень 2016– 

лютий 2017 

Нарада керівників 

ММО 

Пилипенко 

М.В. зав. 

ММК, 

методисти 

ММК 

 

7. Проведення ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад Жовтень – 

грудень, згідно 

з графіком 

Наказ про 

підсумки 

проведення 

Пилипенко 

М.В, зав. 

ММК, 

методисти 

ММК 

 

8. Провести міські етапи та взяти участь в 

обласних етапах Міжнародних 

літературних конкурсів імені Тараса 

Шевченка та імені Петра Яцика 

Згідно з 

графіком 

Наказ про 

підсумки 

проведення 

Калинич С.В., 

методист 

ММК, 

Селехман 

Н.М., керівник 

ММО. 

 

9. Організація участі учнів міста у 

Міжнародних та Всеукраїнських 

інтерактивних конкурсах Протягом року 

Нарада 

заступників 

директорів з 

навчально-

виховної роботи 

методисти 

ММК 

 

10.  Провести міський етап та взяти участь в 

обласному етапі конкурсу правопису з 

угорської мови імені Шімоні Жігмунда. Лютий- травень 

Наказ про 

підсумки 

проведення 

Тодьерішко 

Е.В.., методист 

ММК, Ен’еді 

Т.О., керівник 

ММО. 
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10. Провести міські етапи та взяти участь в 

обласних етапах конкурсів виразного 

читання, та конкурсах учнівської 

творчості. 
Протягом року 

Нарада 

заступників 

директорів з 

навчально-

виховної роботи 

Калинич С.В., 

методист 

ММК, 

Селехман 

Н.М., керівник 

ММО. 

 

 

 

 

 

5.2. Організація участі команд міста в турнірах, конкурсах тощо 

 

Графік проведення учнівських  конкурсів  
№ 

з/

п 

Назва конкурсу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

1.  
Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної 

грамотності  «Бобер» 

Листопад Пилипенко МВ..  

2.  Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» Лютий Дзерин А.Г.  

3.  Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» Березень Калинич С.В.  

4.  Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» Березень Пилипенко М.В.  

5.  Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» Квітень _  

6.  
Міжнародний інтерактивний природничий конкурс «Колосок» Листопад 

Квітень 

.  

7.  Всеукраїнський інтерактивний історичний конкурс «Лелека» Квітень   

8.  
Міський етап  конкурсу правопису з угорської мови імені 

Шімоні Жігмунда 

Лютий-

травень 

Дзерин А.Г..  
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VІ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 
№ Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

І. Контрольно-аналітична діяльність 

1. Погодження річних планів роботи практичних 

психологів. 

вересень- жовтень 

2016 

Кутепова Л.А., зав. 

ПМПК 

 

2. Складання аналітичного звіту роботи психологічної 

служби 

травень 2017 

 

Кутепова Л.А., зав. 

ПМПК 

 

3. Складання статистичних звітів роботи психологічної 

служби 

грудень 2016 

травень 2017 

 

Кутепова Л.А., зав. 

ПМПК 

 

4. Координація та впровадження Програми  «Рівний-

рівному» 

Протягом року Кутепова Л.А., зав. 

ПМПК 

 

5. Посилення контролю за дотриманням нормативно-

правових документів, що регламентують діяльність 

психологічної служби 

Протягом року Кутепова Л.А., зав. 

ПМПК 

 

6. Продовження діагностичної, колекційної та 

консультативно- методичної допомоги всім 

учасникам навчально-виховного процесу 

Протягом року Кутепова Л.А., зав. 

ПМПК 

 

7. Організація роботи працівників міської 

психологічної служби з різними цільовими групами 

(батьками, учителями, учнями, адміністрацією, 

керівниками) 

Протягом року Кутепова Л.А., зав. 

ПМПК 

 

8. Організація роботи за напрямками соціально-

психологічного супроводу допрофільного і 

профільного навчання, виявлення та підтримки 

обдарованих дітей, дітей групи ризику. 

Протягом року Кутепова Л.А., зав. 

ПМПК ,Калинич 

С.В., методист ММК, 

Чакань А.В., 

кер.ММО психологів 
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9. Проведення навчально-методичних семінарів для 

працівників психологічної служби з питань 

впровадження психолого-педагогічних інновацій, 

реалізації державних програм. 

Протягом року Кутепова Л.А., зав. 

ПМПК , Чакань А.В., 

кер.ММО психологів 

 

10. Вивчення стану діяльності та досвіду роботи 

психологів, що атестуються. Консультаційна робота 

в межах атестації практичних психологів. 

березень, квітень 

2016 

Кутепова Л.А., зав. 

ПМПК 

 

 

ІІ. Організаційно-методична робота 

2. Складання річного плану роботи психологічної 

служби міста 

серпень 2016 Кутепова Л.А., зав. 

ПМПК 

 

3. Організація участі ПП в заходах  ЗІППО За планом  ЗІППО Кутепова Л.А., зав. 

ПМПК 

 

4. Участь у навчально-методичних семінарах, нарадах 

методистів 

Протягом року Кутепова Л.А., зав. 

ПМПК 

 

7. Розробка методичних рекомендацій за аналізом 

різних видів діяльності практичних психологів  

Протягом року Кутепова Л.А., зав. 

ПМПК 

 

8. Консультації в ЗІППО Протягом року ЗІППО  

ІІІ. Навчально-методична робота практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти 

1. Організація та проведення міських  семінарів для 

ПП  ЗНЗ   

Згідно графіку Кутепова Л.А., зав. 

ПМПК 

 

2. Семінари для педагогів та практичних психологів, 

які працюють з обдарованою молоддю 

Згідно графіку Методисти ММК  

VII. Психологічне забезпечення управління освітнім процесом 

1. Методичне супроводження та участь у роботі 

постійно діючих семінарів 

- для керівників закладів освіти; 

- школа молодого вчителя; 

- для класних керівників; 

За планом 

методичної роботи 

ММК 

Кутепова Л.А., зав. 

ПМПК 
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2. Впровадження у практичну діяльність методичних 

рекомендацій з профілактики стресів та емоційних 

перевантажень учнів перед іспитами 

До ЗНО Кутепова Л.А., зав. 

ПМПК, 

Чакань А.В., 

кер.ММО психологів 

 

3. Участь у міській  комісії з атестації педагогічних 

працівників 

За планом відділу 

освіти 

Кутепова Л.А., зав. 

ПМПК  

 

 

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК 

 
№ Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Формування замовлень підручників (за рахунок 

державного бюджету) для ЗНЗ комунальної форми 

власності на 2016 рік. 

 

січень 

Калинич С.В., 

методист ММК 

 

2. Вивчення стану надходження підручників та навчальних 

посібників до навчальних закладів міста за 2015 рік (За 

запитом МОНМС України, ЗІППО) 

 

січень 

Калинич С.В., 

методист ММК 

 

4. Узагальнення інформації щодо передплати періодичних 

видань закладами освіти міста на 2016рік. 

 

січень 

Калинич С.В., 

методист ММК 
 

5. ММО шкільних  бібліотекарів «Роль шкільної бібліотеки 

в підвищенні рівня якості освіти». 

 

Квітень,серпень,вересень, 

грудень (за планом ММО) 

Калинич С.В., 

методист ММК 

 

6. Вивчення    питання щодо планування щорічної звітності 

бібліотекарів. 

 

лютий 

Калинич С.В., 

методист ММК 
 

8. Організація участі шкільних бібліотекарів  у 

Всеукраїнському конкурсі «Шкільна бібліотека» 
лютий 

Калинич С.В., 

методист ММК 

 

9. Організація та проведення інвентаризації підручників в 

ЗНЗ міста. 

 

травень-червень 

Калинич С.В., 

методист ММК 
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10. Узагальнення інформації щодо передплати періодичних 

видань закладами освіти міста на 2016 р. 

 

червень 

Калинич С.В., 

методист ММК 
 

12. Аналіз підготовки приміщень бібліотек до 2016/2017 

навчального року, створення комфортних умов у 

бібліотеках,  забезпечення санітарно-гігієнічних умов 

зберігання книг. 

серпень 
Калинич С.В., 

методист ММК 

 

13. Організація отримання підручників  у  місті. 
серпень-вересень 

Калинич С.В., 

методист ММК 
 

14. Розподіл підручників, виготовлених за кошти 

державного бюджету, учням  ЗНЗ міста. 
серпень-вересень 

Калинич С.В., 

методист ММК 

 

16. Організація та проведення паспортизації шкільних 

бібліотек. 
вересень 

Калинич С.В., 

методист ММК 
 

17. Аналіз річних планів роботи бібліотек 

 
вересень 

Калинич С.В., 

методист ММК 

 

20. Корегування відомостей про шкільних бібліотекарів. 
У разі виникнення потреби 

Калинич С.В., 

методист ММК 
 

21. Ознайомлення бібліотекарів, вчителів з прайс-листами 

видавництв «Ранок», «Фоліо», «Шкільний світ». 
жовтень 

Калинич С.В., 

методист ММК 

 

23. Забезпечення поетапного розвитку медіатеки міста та 

перетворення шкільних бібліотек в сучасні інформаційні  

центри. 

 

постійно 

 

Калинич С.В., 

методист ММК 

 

24. Створити сторінку «Шкільна бібліотека»  та забезпечити 

наповнення та поновлення  її змісту на офіційному веб-

сайті  управління освіти. 

 

постійно 

 

Калинич С.В., 

методист ММК 
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VІІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

 

Організаційно-методичне забезпечення виконання міської  Програми «Обдаровані діти» 

 на 2015-2020 роки 
№ Зміст заходу Термін 

виконання 

Форма 

узагальнення 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Здійснення одноразової  міської премії імені 

Гізелли Дравої за особистий внесок у 

розвиток освіти для вчителів міста 

жовтень 2016 
Нарада 

керівників шкіл 

Заступник    

начальника 

відділу освіти 

 

2. Нагородження стипендією учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів , які 

протягом року відзначилися в галузі 

навчальної, науково-дослідницької  , творчої 

діяльності , спорті  і мають показники 

досягнень не нижче обласного рівня 

Протягом 

навчального 

року 

Наказ 

управління 

освіти 

Заступник  

начальника 

відділу освіти 

 

 

Організаційно-методичне забезпечення виконання  міської Програми поліпшення вивчення 

української мови у загальноосвітніх закладах із навчанням мовами національних меншин 

 на 2014-2017 роки та дослідно-експериментальної  Програми «Поглиблене вивчення української мови 

в 5-9 класах у загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з угорською мовою навчання» 
№ Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Тематичне спрямування діяльності ММО, 

ШМО на вирішення проблеми підвищення 

якості навчання української мови в ЗНЗ із 

навчанням мовами національних меншин 

За окремим 

графіком 

Пилипенко  М.В., зав. ММК, 

Калинич С.В., методист ММК 
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2. Аналіз планів роботи РМО, ШМО, стану 

забезпечення кадровим складом, навчально-

методичними матеріалами; ознайомлення з 

досягненнями вчителів української мови в ЗНЗ 

із навчанням мовами національних меншин; 

поширення досвіду їхньої роботи на міському 

рівні. 

Під час 

методичних 

виїздів, 

експертиз 

Пилипенко М.В., зав. ММК, 

Калинич С.В., методист ММК 

 

3. Проведення моніторингу  стану викладання та 

нвчальних досягнень з української мови ЗНЗ із 

навчанням мовами національних меншин 

Квітень 2017р. Пилипенко М.В.., зав. ММК, 

Калинич С.В., методист ММК 

 

3. Посилення уваги до вчителів – молодих 

спеціалістів; науково-методичний супровід 

упровадження наставництва в ЗНЗ міста 

Постійно  Калинич С.В., методист ММК  

5. Посилення уваги до навчально-методичного 

забезпечення навчальних предметів; 

забезпечення якісними навчально- 

методичними посібниками; аналіз та корекція 

наявності підручників і посібників відповідно 

до контингенту учнів 

Постійно  Семйон С.Є., зав. ММК, 

Калинич С.В., методист ММК 

 

6. Виявлення рівня професійної компетентності 

вчителів української мови в ЗНЗ із навчанням 

мовами національних меншин та залучення 

кожного з них до системи методичної роботи 

на рівні ММО, ШМО 

Постійно  Пилипенко М.В.., зав. ММК, 

Калинич С.В., методист ММК 

 

7. Проведення на різних рівнях тематичних 

заходів (тренінгів, майстер-класів тощо) для 

вчителів  української мови в ЗНЗ із навчанням 

мовами національних меншин  

За окремим 

графіком 

Калинич С.В., методист ММК  
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ІХ. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ММК 

 
№ Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

Зміцнення науково-методичної та матеріально-технічної бази 

1. Поповнення науково-методичною літературою фонду 

методичного центру 
Протягом року Калинич С.В. 

 

2. Поповнення медіатеки 
Протягом року 

Пилипенко М.В., 

Калинич С.В. 

 

3. Вдосконалення роботи щодо комп’ютеризації діяльності 

методистів методичного центру 
Протягом року Семйон С.Є. 

 

4. Подальше створення банків даних з усіх аспектів 

методичної роботи 
Протягом року 

Семйон С.Є., 

Калинич С.В.. 

 

5. Сприяння зміцненню матеріально-технічної бази Протягом року Пилипенко М.В.  

 

Організаційні засади щодо поліпшення умов та якості роботи працівників 

1. Сприяння участі методистів у проходженні курсової 

перепідготовки, участі у тематичних курсах, тренінгах, 

конференціях, семінарах та інших формах методичного 

навчання 

Протягом року Пилипенко М.В. 

 

2. Проводити організаційно-методичні наради з методистами 

за підсумками виконання планів роботи 
Протягом року Пилипенко М.В. 

 

3. Сприяти творчим виїздам методистів, обмінам 

педагогічними здобутками та інноваціями 
Протягом року ПилипенкоМ.В. 
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Х. ДОДАТКИ 

Додаток 1.  

1.1. Моніторингові дослідження 

№ 

Назва 

моніторингових 

досліджень 

Термін 

проведенн

я 

Інструментарій 
Статистичні 

дані 

Аналітична 

обробка даних 

Відповідальний 

за підготовку 

матеріалів 

1.  

Моніторинг рівня 

навчальних 

досягнень,їх 

відповідності 

Державному 

стандарту учнів  4, 9, 

11 класів за 

результатами 

державної підсумкової 

атестації 

Травень-

червень 

2017 року 

 Звіти ЗНЗ про 

проведення 

ДПА 

Узагальнення та 

аналіз отриманих 

даних; 

Підготовка 

аналітичних звітів 

та рекомендацій для 

вчителів 

Пилипенко М.В.., 

зав. ММК, 

методисти ММК 

Моніторинг рівня 

навчальних досягнень 

учнів 11 класів за 

результатами 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Серпень 

2016 року –

вересень 

2017 року 

 Дані по ЗНО по 

ЗНЗ 

Узагальнення та 

аналіз отриманих 

даних; 

Перехресний аналіз 

ЗНО та ДПА 

Підготовка 

аналітичних звітів 

та рекомендацій для 

вчителів 

Пилипенко М.В.., 

зав. ММК, 

методисти ММК 

2.  

Моніторинг стану 

викладання 

2016-2017  

навчальний 

Тестові роботи, 

протоколи аналізу 

та самоаналізу 

Звіти ЗНЗ про 

проведення 

ДПА, 

Узагальнення та 

аналіз отриманих 

Методисти:  
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навчальних предметів: 

-  Угорська мова та 

література 

    -  початкові 

класи(1,2,3)   

     - математика                         

    -  історія 

- фізична культура 

(початкові класи) 

    -  українська мова та 

література 

 

рік: 

 

Березень  

 

Жовтень  

 березень  

квітень 

лютий-

березень 

квітень  

уроку, форми для 

аналізу навчально-

методичного 

забезпечення, 

кваліметричні 

моделі, анкети для 

учителів, учнів та їх 

батьків 

семестрове та 

річне 

оцінювання 

даних; 

Порівняльний 

аналіз результатів 

навчання у 

профільних та 

непрофільних 

класах з даного 

предмету; 

Підготовка 

аналітичних звітів 

та рекомендацій для 

вчителів. 

 

Дзерин 

А.Г.методист 

ММК  

Калинич С.В., 

методист ММК 

Пилипенко М.В. 

Дзерин А.Г., 

Калинич С.В., 

методист ММК  

3.  

Моніторинг якості 

кадрового 

забезпечення 

Вересень 

2016року – 

квітень 2017 

року 

 Звіти ЗНЗ  про 

підсумки 

атестації 

Узагальнення та 

аналіз отриманих 

даних; 

Підготовка 

аналітичних звітів 

Пилипенко М.В.., 

зав. ММК 

 

4.  

Моніторинг 

результативності 

роботи з 

обдарованими учнями 

Травень-

червень 

2017 року 

Психологічні тести, 

навчальні тести з 

предметів, анкети 

для вчителів, учнів 

та їх батьків, 

кваліметричні 

моделі оцінки 

діяльності ЗНЗ, 

роботи з 

обдарованими 

Реєстраційні 

листи, 

протоколи, 

звіти, зведені 

таблиці 

Узагальнення та 

аналіз отриманих 

даних;  

Підготовка 

аналітичних звітів 

та рекомендацій для 

вчителів. 

Пилипенко М.В.., 

зав. ММК, 

методисти ММК 
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5.  

Моніторинг 

результатів участі у 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах 

з базових дисциплін 

Грудень 2016 

року – 

квітень 2017 

року 

 Реєстраційні 

листи, 

протоколи, 

звіти, зведені 

таблиці 

Узагальнення та 

аналіз отриманих 

даних;  

Підготовка 

аналітичних звітів 

та рекомендацій для 

вчителів. 

Пилипенко М.В., 

зав. ММК, 

методисти ММК 

6.  

Моніторинг якості 

патріотичного 

виховання в ЗНЗ 

березень 

2017 року 

Анкети для 

вихователів,  

батьків 

Кадровий склад 

вчителів, 

гендерний 

склад 

Узагальнення та 

аналіз отриманих 

даних; 

Підготовка 

аналітичних звітів 

та рекомендацій для 

вчителів. 

Пилипенко М.В.., 

зав. ММК 

7.  

Моніторинг 

організації апробації 

підручників, 

навчальних посібників 

За окремим 

графіком 

Матеріали ЗІППО  Узагальнення та 

аналіз отриманих 

даних; 

Підготовка 

аналітичних звітів 

та рекомендацій для 

вчителів. 

Калинич С.В., 

методист ММК 

8.  
 За окремим 

графіком 

   Калинич С.В., 

методист ММК 

9.  

Моніторинг стану 

роботи по втіленню 

програми «Українське 

дошкілля» в ДНЗ 

 травень 2016 Анкети для 

вихователів та  

батьків, 

психологічні тести 

 Узагальнення та 

аналіз отриманих 

даних; 

аналітичних звітів  

Арефій 

Т.В.,методист 

ММК 
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2.3. Аналіз кількісно-якісного складу ММК 
Всього працівників – 4 

В тому числі 

Завідувач ММК – 1 –Пилипенко  Маріанна Василівна 

Методистів – 3  Дзерин Андреа Григорівна, Калинич Світлана Василівна, Арефій Тамара Віталіївна 

Секретар ММК управління освіти – 1 – Мойсеєва Анжеліка Семенівна . 

Кваліфікаційні категорії: 

Вища кваліфікаційна категорія (11 тарифний розряд) – 4 працівників  - Пилипенко Маріанна Василівна,Дзерин Андреа 

Григорівна , Калинич Світлана Василівна, Арефій Тамара Віталіївна. 

. 
 

2.1. Банк даних про навчальні заклади, які беруть участь в експериментальній роботі  
№ 

з/п 

Назва навчального 

закладу 

Директор закладу  Напрям експериментальної 

діяльності 

Рівень експерименту 

1 Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

№3 імені Ілони Зріні 
Бочков Магдалина Миколаївна  

 

Дослідно-експериментальна 

Програма «Поглиблене вивчення 

української мови в 5-9 класах у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах (класах) з угорською 

мовою навчання» 

 

 

 

 

 

Обласний 

2 Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

№4 імені Лайоша Кошута 
Міцик Юліанна Юліївна 

3 Берегівська ЗОШ І-ІІ ст. 

№6  
Філе Клара Василівна 

4 Берегівська ЗОШ І-ІІ ст. 

№7  
Кудрон Агнесса Янівна 

5 Берегівська ЗОШ І-ІІ ст. 

№9  
Гайдош Маргарета Емеріхівна 

6 Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

№10  
Конц Еріка Ференцівна 
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3.9. Перспективний план щодо організації профільного та допрофільного навчання в ЗНЗ 
№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Примітк

а 

І. Організаційні   заходи 

1. Проводити інструктивно-методичні наради керівників навчальних закладів з питань організації 

профільного навчання та допрофільної підготовки в закладах освіти 

Щорічно  

2. Затверджувати робочі навчальні плани навчальних закладів міста Щорічно, 

червень 

 

3. Перевірити статути загально освітніх навчальних закладів з метою відображення форм організації 

профільного навчання в старшій школі 

До 

01.08.2017р. 

 

4. Здійснювати аналіз діяльності та якості використання годин варіативної складової навчальних 

планів 

Щорічно  

5. Визначити базові школи з окремих напрямів профільного навчання 2016/20167 

н.р. 

 

6. Періодично заслуховувати  на засіданнях колегії відділу освіти питання про стан впровадження                  

допрофільної підготовки та профільного навчання. 

Щорічно  

7. Проводити моніторинг ефективності впровадження профільного навчання та якості викладання 

профільних предметів 

Щорічно  

8. При потребі вносити корективи в мережу профільних класів та навчальних закладів Щорічно  

ІІ. Психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та  

профільного навчання 
1. Впровадити систему тренінгів особистісного зростання серед старшокласників 2015-

2017р.р. 

 

2. Запроваджувати тестові комп’ютерні технології для визначення нахилів та обдарувань школярів 2015-

2017р.р. 

 

3. Організувати в навчальних закладах роботу батьківського всеобучу з проблем професійного 

самовизначення особистості 

Постійно  

ІІІ.  Профорієнтаційна   робота 
1. Брати участь у щорічному ярмарку професій для учнів 9-11 класів Постійно  

2. Забезпечити проведення профорієнтаційної роботи в закладах освіти ( тижні професій, екскурсії 2015-2017р.р  
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на виробництво, зустрічі з ветеранами праці, тощо) 
3. Забезпечити співпрацю загальноосвітніх навчальних закладів з професійним ліцеєм та ВНЗ міста  Постійно  

4. Проводити спільні заходи з міжрайонним  Центром зайнятості з питань профорієнтації учнівської 

молоді 

2015-

2017р.р. 

 

5. Проводити спільні заходи управління освіти з питань профорієнтаційної роботи 2015-

2017р.р. 

 

ІV.  Інформаційно-методичне   забезпечення 
1. Створити та постійно оновлювати інформаційну базу даних щодо профілів навчання в навчальних 

закладах району 

2015-

2017р.р. 

 

2. Організовувати проведення районних семінарів для вчителів, які працюють в профільних класах Щорічно  

3. На засіданнях методичних об’єднань вчителів -предметників обговорювати питання щодо 

викладання нових спецкурсів, курсів за вибором, факультативів в профільних класах 

2015-

2017р.р. 

 

4. Організувати передплату періодичних видань в загальноосвітніх навчальних закладах з 

урахуванням профілів навчання 

Щорічно  

5. Періодично висвітлювати в засобах масової інформації кращий досвід роботи педагогічних  

колективів шкіл району з питань організації до-профільної та профільної підготовки 

Постійно  

6. Розширити мережу факультативів, спецкурсів, гуртків для учнів 8-9 класів з метою поглибленого 

вивчення окремих предметів 

2015-

2017р.р. 

 

7. Проводити в навчальних закладах моніторинги щодо вивчення запитів учнів, батьків, педагогів з 

питань організації профільного навчання 

2015-

2017р.р. 

 

8. Періодично забезпечувати навчальні заклади району методичними розробками та рекомендаціями 

щодо вдосконалення допрофільної підготовки і профільного навчання 

2015-

2017р.р. 

 

 

 

 


