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                                  ВСТУП 

 

Комунальна установа «Гощанський районний методичний кабінет» є  

науково-методичною установою та керується у своїй діяльності 

Конституцією України, Законами України «Про освіту»,  «Про дошкільну 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», 

Положенням про районний (міський) методичний кабінет ( центр), 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 

року № 1119, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.12.2008 року 

за № 1239/15930,  іншими чинними законодавчими та нормативно-правовими 

документами у галузі освіти і власним Статутом.  

Районний методичний кабінет упродовж 2017-2018 навчального  року 

здійснював науково-методичний супровід та реалізацію основних напрямів 

розвитку і функціонування системи дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти району, профільного навчання, інклюзивної освіти, 

експертного контролю і моніторингових досліджень з актуальних проблем; 

забезпечував професійний розвиток педагогічних працівників та керівників 

закладів освіти шляхом запровадження різних форм   організації науково-

методичної роботи у міжкурсовий період; координував роботу шкільних 

методичних кабінетів, системну роботу з упровадження нових освітніх 

технологій, експериментальних науково-методичних розробок відповідно до 

річного плану роботи та наказу відділу освіти, молоді та спорту Гощанської 

РДА  від 30.08.2017 № 159  «Про структуру, зміст і форми науково-

методичної роботи в закладах освіти району в 2017-2018 навчальному році», 

продовжуючи  реалізацію завдань науково-методичної проблемної теми 

«Створення умов для якісної освіти шляхом науково-методичного 

забезпечення системи  компетентнісно-орієнтованого навчання» на 

четвертому заключному етапі. 

    У 2017-2018 навчальному році ми підсумували наші напрацювання з 

науково-методичної проблемної теми на її ІУ завершальному етапі в ході 

підсумкової практичної конференції, яка була проведена у червні 2018 року. 

За результатами її роботи виданий інформаційно-аналітичний збірник «З 

досвіду роботи освітян Гощанщини». 

    На ІУ (завершальному) етапі реалізації науково-методичної проблемної 

теми зміст проблеми набув ще більшої актуальності – у 2016-2017 

навчальному році була затверджена Концепція «Нова українська школа», 

прийнятий новий закон «Про освіту», який кардинально змінив підходи до 

змісту і форм освіти, а у 2017-2018 розпочалася апробація проекту 

Державного стандарту початкової освіти, його затвердження, який буде 

впроваджено з 1 вересня 2018 року у всіх освітніх закладах. Основним  

напрямком вище зазначених документів визначено компетентнісний підхід та 



формування ключових життєвих компетентностей. Впродовж року на всіх 

рівнях методичної роботи здійснювалась підготовка вчителів  до 

упровадження вимог Концепції НУШ, роботи над оновленими програмами у 

початковій школі та базовій і старшій. Впродовж лютого-червня 2018 року 

вчителі, які будуть навчати перші класи у 2018-2019 навчальному році, 

підвищили свою кваліфікацію на базі Гощанської ЗОШ І-ІІІ ст. Підвищення 

кваліфікації було спрямоване  на удосконалення професійної компетентності 

педагогів, активізацію їх творчого потенціалу та розвиток педагогічної 

майстерності, підготовці в умовах роботи Нової української школи за 

модельними програмами. 

           Кожне із районних методичних об’єднань працювало над відповідними 

проблемними темами. Вчителі природничого циклу над проблемою 

застосування компетентнісно – зорієнтованого підходу в процесі викладання 

предметів; зарубіжної літератури - «Формування та розвиток компетентностей 

школярів шляхом впровадження інноваційних технологій, зокрема, 

проектного навчання, інформаційно-комп’ютерних технологій», української 

мови і літератури та іноземної мови, суспільних дисциплін -   «Упровадження 

компетентнісного підходу до формування змісту та організації навчального 

процессу», вчителі початкових класів - «Створення умов для якісної освіти 

учнів початкових класів шляхом  науково-методичного забезпечення   

системи компетентністно-зорієнтованого навчання», вихователів закладів 

дошкільної освіти - ««Реалізація Базових програм розвитку дитини 

дошкільного віку «Українське дошкілля» та «Впевнений старт» у навчально–

виховний процес», керівники шкільних м/о класних керівників - 

«Формування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу, 

класу, орієнтованої на розвиток компетентностей та розвиток школярів 

шляхом впровадження інноваційних технологій, зокрема, проектного 

навчання, інформатизації навчально-виховного процесу», психологи та 

соціальні педагоги - «Соціально-психологічний  супровід навчально-

виховного процесу з  використанням інноваційних технологій». 

     Реалізація проблемної теми поетапно здійснювалася через усю структуру 

методичної роботи. Зокрема: через методичні об’єднання, творчі групи, 

об’єднання, проблемні семінари, семінари-практикуми, школи педагогічної 

майстерності, педагогічного досвіду, молодого вчителя, педагогічної 

адаптації малодосвідчених вчителів тощо. Результатом роботи творчих груп є 

методичні посібники, які є у кожному освітньому закладі і мають значну 

практичну цінність. 

У структурі методичної роботи застосовувалися як традиційні форми 

роботи, так і нові:   конкурси педагогічної майстерності,  педагогічні мости, 

тренінги, творчі спілки, клуби, творчі лабораторії та інші. Це дало 

можливість ділитися досвідом, поширювати кращі педагогічні досягнення 

серед учительської громадськості. 

     Цікаво і змістовно працюють творче об’єднання вчителів хімії 

«Плеяда», школи ПД, Майстер - класи. 



     Значна увага приділяється запровадженню інформаційно-

комунікаційних технологій як якісно нових засобів поширення та 

акумулювання знань. При цьому актуальною є проблема їх раціонального 

використання у освітньому процесі, підвищенні кваліфікації педагогічних 

працівників та самоосвіті.  

Значна увага приділяється професійному становленню молодих вчителів 

та новопризначених керівників. Для цієї категорії педагогічних кадрів діяли 2 

районні школи новопризначених керівників (директорів та їх заступників), 

школа резерву керівних кадрів «Мій шанс»,  5 шкіл молодого вчителя, школа 

молодого практичного психолога та соціального педагога, школа молодого 

вихователя ДЗО та 2 школи професійної адаптації молодих і 

малодосвідчених вчителів-предметників, надавалася практична допомога 

безпосередньо в загальноосвітніх навчальних закладах.  Рівень проведення 

уроків молодими вчителями другого й третього року навчання показав 

помітний ріст їх педагогічної майстерності. 

Вчителем може бути лише та людина, яка не перестає вчитися 

впродовж всього життя. Цей постулат нам давно відомий, на цьому акцентує 

увагу новий закон «Про освіту». Тому свій фаховий рівень педагогічні 

працівники удосконалюють шляхом курсів підвищення кваліфікації, після 

чого звітують перед різними аудиторіями. Належно забезпечується 

управління процесом творчого зростання педагогів шляхом планування 

курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на основі аналізу складу 

вчителів, урахування їх потреб. Складено плани-графіки курсів підвищення 

кваліфікації, ведеться облік. Відповідно до плану Рівненського ОІППО щодо 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2017-2018 роки план  

виконано на 100 відсотків. 

      Модель і структуру методичної роботи визначає кваліфікаційний рівень 

педагогічних працівників. Можна спостерігати зростання якісного рівня 

педагогічних працівників за результатами атестації: зросла кількість 

педагогів, які мають педагогічні звання «Старший учитель»,  «Вчитель-

методист».  

Методисти КУ «Гощанський РМК» в своїй роботі продовжували 

враховувати нові підходи Міністерства освіти і науки України щодо 

дебюрократизації управлінської діяльності у сфері загальної середньої 

освіти, зокрема, щодо проведення засідань колективних форм методичної 

роботи у час, вільний від навчальних занять.   Так, упродовж навчального 

року проведено всього – 153 засідання всіх структурних методичних 

підрозділів: 

зокрема - у навчальний час - 73 

в позаурочний, канікулярний час – 80. 

  Більшість цих заходів було заплановано на канікулярний час: жовтень, 

січень, березень.  У навчальний час засідання проводяться виключно у  

методичні дні, часто і в післяурочний час (початок о 12.00 або  14.00). 

Введено в практику роботи проведення однотемних  засідань    різних 

структурних підрозділів. 



Методична робота району координувалася науково-методичною радою 

КУ «Гощанський райметодкабінет». У 2017-2018 навчальному році науково-

методичною радою обговорено та затверджено 8 матеріалів педагогічного 

досвіду працівників загальноосвітніх навчальних закладів.  

В центрі уваги методичного кабінету було здійснення науково-

методичного супроводу нових форм організації дошкільної освіти, 

формування адаптованої здоров’язбережувальної системи, оновлення змісту і 

запровадження новітніх технологій у дошкільній освіті;  формування 

готовності вчителя до інноваційної діяльності, у тому числі інклюзивної 

освіти, розробка методичних рекомендацій для педагогічних працівників 

щодо реалізації Державного стандарту початкової  освіти. 

Здійснено належний супровід забезпечення переходу 9-их  класів на 

навчання за новим Державним стандартом базової та повної загальної 

середньої освіти. 

Методисти продовжували роботу по  апробації електронних засобів 

навчального призначення та підручників:  Жук Н.А.  та Марчук О.В. у 2017 

році стали експертами по відбору підручників «Інформатика» (авт. Морзе 

Н.В., Барна О.В., Вембер В.П.) та «Географія» (авт. Кобернік С.Г., Коваленко 

Р.Р.) на рівні України. 

Методичне забезпечення проведення ЗНО здійснюють методисти, які 

відповідають за навчання предметів, з яких проводиться ЗНО. Питання 

підготовки учнів до участі в ЗНО розглядались на засіданнях 

методоб’єднань, семінарах упродовж 2017-18 року. Роботу по організації 

ЗНО здійснює методист Жук Н.А, яка постійно в місцевому часописі «Рідний 

край» друкує інформаційні статті з тем організації, проведення, підсумків 

зовнішнього незалежного оцінювання. Впродовж року провела ряд нарад з 

директорами та заступниками директорів, класними керівниками навчальних 

закладів району з питань організації і проведення ЗНО. Проводила навчання 

та інструктаж педагогічних працівників, залучених до проведення пробного 

ЗНО та основної сесії ЗНО (ДПА) (березень-квітень). Координує проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учнів 11 класів та їх батьків. 

Проводить роботу із залучення вчителів-предметників до перевірки відкритої 

частини тестових завдань. Проводила майстер–класи для педагогів, які 

беруть участь у проведенні ЗНО (березень - квітень 2018 року). Стало 

традицією у вересні на нараді директорів підводити підсумки проведення 

ЗНО.  

Інформаційно-комунікаційна підтримка загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти у районі забезпечується засобами веб-сайту відділу 

освіти, молоді та спорту та веб-сайтів ЗНЗ. Багато педагогів району є 

користувачами веб-порталу «Освіта Рівненщини» як інформаційно-освітнього 

середовища (ІОС).  Перевагою такої комунікації є доступність, мобільність 

інформаційних процесів, орієнтація змісту освіти, управлінської діяльності на 

цілі сталого розвитку. 



З метою підвищення рівня володіння ІКТ педагогічними працівниками 

на базі освітніх закладів організовується навчання для вчителів, що 

атестуються. 

Продовжує вдосконалюватись видавнича діяльність методичного 

кабінету. Творчі доробки педагогів видано окремими посібниками, 

брошурами і рекомендовано науково-методичною радою методкабінету до 

поширення та використання у роботі. Кращі надбання авторських колективів 

та окремих авторів закладів освіти представлено на районний та обласний 

конкурси-ярмарки педагогічної творчості. 

      На ХУ районний конкурс-ярмарок педагогічної творчості надійшла 71 

робота по 10  номінаціях, що на 2 роботи більше, ніж у минулому 

навчальному році. Найактивнішими учасниками стали педагогічні  колективи  

Гощанської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 7 робіт; Бабинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Малинівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст», КУ «Гощанський РМК» - по 6 

робіт; КЗ «Бугринський НВК: ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.-АТЛ», Тучинського дитячого 

ясел-садка «Дзвіночок» - по 4 роботи; Бочаницького, Горбаківського, 

Малятинського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Синівської ЗОШ І-ІІІ ст.  - по 3 

роботи.    Найбільше робіт поступило в номінації  «Початкова освіта» - 19, 

«Математика» - 13. 

    За результатами участі в ХУ обласному конкурсі-ярмарку в 2017-2018 н.р. 

ІІ місце посіли творча група вчителів географії під керівництвом методиста 

Марчук О.В. та творча група вчителів інформатики під керівництвом 

методиста Жук Н.А. у номінації «Інформаційні технології», ІІІ місце 

вибороли у номінації «Початкова освіта» Зарічнюк С.О. (Русивельський 

НВК), у номінації «Спеціальна освіта» Болба В.М. (Гощанська ЗОШ) та у 

номінації «Фізика» - Ничипорук Т.В. (Тучинська ЗОШ), крім того, 1 доробок 

відзначено Дипломом РОІППО за актуальність змісту та практичне 

спрямування методичної розробки. Цей результат значно кращий від 

попереднього року. 

На базі району у 2017-2018 навчальному році проведено: 
Засідання Обласної школи професійного зростання соціального педагога 

з теми «Дотримання прав дитини як превентивна робота із проявами 

жорстокості в учнівському середовищі . Індикатори форм сімейного насилля 

щодо дітей»; 

        Тренінг РОІППО для асистентів вчителів, заступників директорів, 

практичних психологів з теми  «Інклюзивна освіта. Практичні кроки»; 

        Обласний науково-практичний семінар методистів районних,  міських 

методичних кабінетів, центрів, що здійснюють методичний супровід 

навчання хімії, біології, екології, основ здоров'я, природознавства  з теми 

«Компетентнісно орієнтований підхід до організації науково-методичної 

роботи з  педагогічними кадрами як ефективний засіб удосконалення 

фахового рівня вчителів» на базі Горбаківського НВК. 



       Науково–практичний семінар для вчителів географії Гощанського, 

Корецького, Острозького районів з теми «Використання сучасних методик і 

технологій навчання в реалізації наскрізних ліній шкільного курсу географії» 

на базі  РЦДЮМ. 

На належному рівні проведено районний тур конкурсу «Вчитель року-

2018». Його учасники показали високий методичний та фаховий рівень, 

творчу імпровізацію, пошук, володіння сучасними інноваційними 

технологіями навчання. Всі вчителі зареєструвалися на офіційній сторінці 

конкурсу у розділі «Реєстрація учасників» відповідно до вимог МОН 

України. Вчитель  іноземної мови Майківського НВК, Клочко В.В., став 

учасником  обласного туру конкурсу. Проте жодної перемоги, як і минулого 

року, не здобуто. 

Методичний та фаховий ріст педагогічних працівників району дає 

позитивні результати у роботі з обдарованою учнівською молоддю.  

Хороші рейтинги освітньої галузі Гощанського району серед інших 

районів області забезпечує участь школярів у Всеукраїнських олімпіадах з 

навчальних дисциплін та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів 

- членів Малої академії наук. Так, минулого навчального року учні ЗНЗ 

району вибороли 24 призові місця на обласному етапі олімпіад, що на 1 

перемогу менше від попереднього року. Кращий результат показали на 

обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, 

виборовши 10 перемог, що на 3 більше, ніж у минулому навчальному році. 

Двоє із них здобули призові місця на всеукраїнському рівні.  Слід відмітити, 

що серед переможців, як і в минулому році, є не лише учні гімназії та ліцею, 

а й загальноосвітніх шкіл району.  Окрім того, наші школярі беруть активну 

участь у різноманітних конкурсах, фестивалях природничо-екологічного, 

мовно-літературного, естетичного, краєзнавчого спрямувань, де отримують 

перемоги не тільки на обласному, а й на всеукраїнському рівнях. За кожним з 

цих учнів стоїть його наставник. 

       Методичний кабінет проводить систематичну роботу щодо 

вдосконалення та посилення стимулюючої ролі атестації у професійному 

зростанні педагогічних кадрів. В 2017-2018 н.р.   атестаційною комісією 

відділу освіти, молоді та спорту  проатестовано 59  педагогічних працівників. 

Тісною залишається співпраця методкабінету з вчителями, які мають 

педагогічні звання. За підсумками атестації 2017-2018 років  встановлено 

вищу кваліфікаційну категорію 10 педагогічним працівникам, підтверджено 

–29;    педагогічне звання «Старший вчитель»  встановлено 5 педагогам, 

«Вчитель-методист» - 1 вчителю. Успішно пройшли атестацію директори 

закладів освіти та їх заступники. 

Науково-методичний супровід інклюзивної освіти було спрямовано на   

практичне упровадження інклюзії уже у 13  школах району (введення посади 

асистента вчителя),  а також продовження формування готовності 

педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.  



 Однак у роботі комунальної установи залишається  ряд невирішених 

проблем. У зв’язку з невизначеністю ситуації в умовах адміністративної 

реформи спостерігається плинність кадрів у комунальній установі, 

відбувається скорочення штатних одиниць, що викликає значні труднощі у 

організації якісної роботи методичної служби. 

 В умовах реформування освітньої галузі набуває актуальності 

переорієнтація всієї науково-методичної роботи, яка має забезпечити    

мотивацію вчителів на творчу та плідну роботу з дітьми. Головне завдання 

методичної служби - допомогти вчителю, озброїти його методичними  

матеріалами для роботи в новій українській школі, навчити новим формам 

роботи, показувати їх застосування на практиці.  

            У 2018-2019 навчальному році районний методичний кабінет, всі 

методичні служби району розпочнуть роботу з реалізації науково-методичної 

проблемної теми  «Формування творчого педагогічного середовища, стійких 

професійних та особистісних якостей – шлях до реалізації вимог нової 

української школи» на початковому діагностичному етапі, що передбачає 

спрямування методичної роботи на діагностику та  теоретичне обґрунтування 

проблеми, ознайомлення педагогічних колективів з досягненнями психолого-

педагогічної науки, існуючим педагогічним досвідом із зазначеної проблеми, 

складання програми її дослідження.  

Вся науково-методична робота буде спрямована на виконання   

завдань:  

1. Забезпечення неперервного фахового зростання педагогічних працівників і 

керівного складу в системі дошкільної, загальної середньої,   позашкільної 

освіти в умовах реформування української школи. Упровадження 

інтерактивних форм навчання дорослих. 

2.  Координація, моніторинг діяльності та надання науково-методичної і  

практичної допомоги, консультацій методичним кабінетам 

закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. 

3. Науково-методичний супровід розвитку професіоналізму керівників 

закладів освіти в умовах реформування української школи.  

4.  Надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів 

дошкільної освіти з питань формування адаптованої здоров’язбережувальної 

системи; оновлення змісту і запровадження новітніх педагогічних 

технологій;  запровадження і організації інклюзивного навчання.   

 5.   Організація науково-методичного супроводу вчителів початкових класів 

в умовах   переходу на новий Державний стандарт початкової освіти, роботи 

за модельними освітніми програмами.   

6.  Приведення у відповідність до вимог сучасного суспільства системи 

науково-методичної підготовки педагогічних працівників основної школи (5–

9 класи) та старшої школи (10-11 класи) шляхом оновлення змісту, 

впровадження інноваційних форм навчання дорослих, модернізації методів і 

прийомів навчання із метою впровадження компетентнісного, діяльнісного, 

особистісно зорієнтованого та технологічного підходів, передбачених у 

Державних стандартах базової та повної загальної середньої освіти. 



Підготовка вчителя до використання сучасних інноваційних педагогічних 

технологій, пов’язаних із діалогізацією навчання, гармонізуючим, 

здоров’язбережувальним  навчанням, в тому числі інформаційно-

комунікаційних технологій, методик та інтерактивних форм навчання дітей, 

електронного контенту в умовах сучасних змін.  

7. Підготовка та проведення щорічних районних турів конкурсу «Учитель 

року», конкурсів-ярмарків педагогічної творчості та інших фахових 

конкурсів із метою презентації науково-методичних надбань освітян, 

підтримки творчого зростання, коригування стратегій і уточнення шляхів 

інноваційного розвитку освіти Гощанщини. Надання переможцям допомоги у 

підготовці їх до участі у наступних етапах змагань. 

8.Формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів та учнів, 

досягнення позитивних змін у свідомому ставленні до здорового способу 

життя. 

9. Підвищення рівня організаційно-методичного супроводу педагогічних 

працівників для роботи з обдарованою молоддю, підготовки учнів закладів 

загальної середньої освіти до участі у всеукраїнських учнівських олімпіадах, 

турнірах, конкурсах.   

10.  Побудова ефективної системи національно-патрітичного виховання, 

розвитку і соціалізації дітей та учнівської молоді в районі, створення 

науково-методичного супроводу реалізації районної програми національного 

виховання учнівської молоді Гощанщини на 2008 – 2020 роки, Програми 

патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних 

закладах України та реалізації плану заходів МОН України щодо посилення 

національно-патріотичного виховання учнівської молоді; реалізації в освітніх 

програмах патріотичної складової, ідеї родиноцентризму, посилення ролі 

сім’ї у вихованні дітей, розширення можливості впливу родин учнів на 

освітній процес.  Формування ефективної та дієвої системи профілактики 

правопорушень, дитячої бездоглядності та безпритульності.  

11.  Модернізація діяльності психологічної та соціальної служби району. 

12. Участь у всеукраїнських та міжнародних проектах, програмах, виставках. 

13. Здійснення експертизи        навчальних  програм, підручників. 

14. Створення системи моніторингових досліджень. 

15. Організація та проведення ЗНО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

за/п 
Зміст заходу 

Дата 

проведен-

ня 

Відповідальний 

При

міт-

ка 

І. Організаційно-керівна діяльність 

1.1. Засідання науково-методичної ради 

1. 

1. Схвалення плану роботи КУ 

«Гощанський райметодкабінет»     на 

2018-2019 н.р. 

2. Затвердження структури та планів 

науково-методичної роботи з 

керівниками закладів освіти та 

педагогічними працівниками в районі; 

планів вивчення   педагогічного 

досвіду у 2018-2019 н.р. 

3. Обговорення проведення районного 

туру конкурсу «Учитель року» та 

створення організаційного комітету 

для його проведення. 

 

10.09. 
Гончарова Г.А. 

методисти 
 

2. 

1. Обговорення і затвердження списків 

вчителів, що атестуються на 

присвоєння (підтвердження) вищої 

кваліфікаційної категорії, педагогічних 

звань. 

2. Обговорення нормативних 

документів з питань організації 

інклюзивного навчання 

 

15.10. 

Гончарова Г.А. 

Гупалюк В.М., 

Годебська О.Г. 

 

 

3. 

1. Затвердження власних методичних 

доробок вчителів, що атестуються на 

присвоєння педагогічного звання 

«вчитель-методист». 

2. Звіт методистів про організацію і 

проведення науково-методичної 

роботи у 2018 році. 

 

17.12. 
Гончарова Г.А. 

методисти 
 

4. 

1. Про організацію і проведення 

конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості. 

2. Обговорення педагогічних 

напрацювань у районних методичних 

структурах на початковому 

діагностичному етапі реалізації 

проблемної науково-методичної теми. 

11.02 
Гончарова Г.А.. 

методисти 
 



5. 

1. Обговорення результатів роботи по 

вивченню рівня професійної 

компетентності та наслідків 

педагогічної діяльності вчителів, що 

атестуються. 

  

11.03. 

Гончарова Г.А. 

Гупалюк В.М. 

 

  

 

6. 

1. Про затвердження   педагогічного 

досвіду педагогічних працівників 

району. 

2. Звіти районних та шкільних творчих 

(динамічних) груп, проблемних 

семінарів про розробку і оформлення 

довідково-інформаційних матеріалів з 

визначеної проблемної теми. 

3. Про організацію і проведення  

районної науково-теоретичної 

конференції «Формування творчого 

педагогічного середовища, стійких 

професійних та особистісних якостей – 

шлях до реалізації вимог Нової 

української школи» 

10.06. 
Гончарова Г.А. 

методисти 
 

1.2. Засідання експертних комісій 

1.  Засідання експертної комісії про 

розгляд методичних розробок 

педагогічних працівників, які 

атестуються і претендують на 

присвоєння педагогічного звання 

«учитель-методист», «вихователь-

методист», «педагог-організатор-

методист», «практичний психолог-

методист», «керівник гуртка-

методист». 

Грудень  Гончарова Г.А.  

1.3. Інструктивно-методичні наради з працівниками методичного кабінету 

1. 

1. Про організацію науково-методичної 

роботи з педагогічними кадрами в 

навчальних закладах району у 2018-

2019 навчальному році. 

Серпень Гончарова Г.А.  

2. 

1. Про організацію і проведення 

районного туру конкурсу «Учитель 

року 2018». 

Листопад Гончарова Г.А.  

3. 

1. Про підсумки проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін. 

2. Про виконання плану проходження 

Грудень 

  

Гупалюк В.М. 

Гончарова Г.А. 
 



курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників району у 

2018 р. та завдання на 2019 рік. 

3. Коригування планів методичної 

роботи працівників КУ «Гощанський 

РМК». 

4. 

Про підсумки районного конкурсу-

ярмарку педагогічної творчості та 

підготовку до     обласного конкурсу-

ярмарку. 

Лютий Гончарова Г.А.  

5. 

Про підготовку районної науково-

теоретичної конференції на тему  

«Формування творчого педагогічного 

середовища, стійких професійних та 

особистісних якостей – шлях до 

реалізації вимог нової української 

школи» 

Квітень 
Гончарова Г.А. 

методисти 
 

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних 

програм 

2.1. Державні програми 

1.  Методичний супровід Концепції 

реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої 

освіти «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 

Упродовж 

року 
методисти  

2.  Методичний супровід основних засад 

Стратегії національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 

роки, затвердженої Указом Президента 

України від 13.10.2015 № 580/201 

Упродовж 

року 
Сорочук В.Ф.  

3.  Методичний супровід реалізації 

Державної цільової соціальної 

програми  «Молодь України» на 2016-

2020 роки, затвердженої Постановою 

КМУ від 16.02.2016 № 148 

 

Упродовж 

року 

Сорочук В.Ф.,  

Сірко О.В. 
 

4.  Моніторинг реалізації Державної 

соціальної програми протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року, 

затвердженої Постановою КМУ від 

24.02.2016. № 111 

Упродовж 

року 

Сорочук В.Ф., 

Годебська О.Г. 
 

5.  Методичний супровід реалізації 

Державної цільової соціальної 

Упродовж 

року 
Сірко О.В.  



програми розвитку фізичної культури і 

спорту на період до 2020 року, 

затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.03.2017 № 

115 

 

2.2. Регіональні програми 

1.  Методичний супровід реалізації 

Програми розвитку освіти Рівненської 

області на 2016-2018 роки 

Упродовж 

року 
методисти  

2.  Методичний супровід програми 

національного виховання учнівської 

молоді Рівненщини на 2008 – 2020 

роки. 

Упродовж 

року 
Сорочук В.Ф.  

2.3. Районні програми 

3.  Методичний супровід програми 

національного виховання учнівської 

молоді Гощанщини  на 2008 – 2020 

роки. 

Упродовж 

року 
Сорочук В.Ф.  

4.  Методичний супровід реалізації 

Районної програми підтримки молоді 

на 2016 - 2020 роки. 

 

Упродовж 

року 

Сірко О.В., 

Сорочук В.Ф.  

 
 

5.   Методичний супровід реалізації 

Програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 2017-2020 рр. 

 

Упродовж 

року 
Сірко О.В.  

6.  Методичний супровід реалізації 

Районної програми роботи з 

обдарованими дітьми та молоддю на 

2018-2021 роки 

Упродовж 

року 
методисти  

7.  Методичний супровід реалізації 

Районної програми забезпечення учнів 

закладів загальної середньої освіти 

району підручниками, навчально-

методичними посібниками, художньою 

літературою на 2018-2023 роки 

Упродовж 

року 
Дячук Т.М.  

ІІІ. Масові  заходи всеукраїнського, регіонального та районного рівня 

1.  Веб-конференції в режимі онлайн-

трансляції для педагогічних 

працівників закладів загальної 

середньої освіти з теми «Актуальні 

проблеми організації освітнього 

процесу в закладі ЗСО».  

04 – 

06.09. 

Методисти, 

керівники ЗСО 
 



2.  Всі заходи відповідно до плану роботи 

РОІППО 

 

 

Упродовж 

року  
Методисти  

3. Перший тур всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2019» 

грудень Гончарова Г.А., 

методисти 

 

4. Районний етап XУІ обласного 

конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості   

Упродовж 

лютого 

Гончарова Г.А. 

Марчук О.В. 

 

5. Районна науково-теоретична 

конференція  «Формування творчого 

педагогічного середовища, стійких 

професійних та особистісних якостей – 

шлях до реалізації вимог нової 

української школи». 

Червень 
Гончарова Г.А. 

методисти 

 

4. Науково-методичний супровід керівних і педагогічних працівників 

4.1. Навчання працівників методичного кабінету (курсовий та 

міжатестаційний період) 

1.  Забезпечити підвищення кваліфікації 

методистів 

Згідно 

плану 

графіка 

курсової 

підготовк

и 

Гупалюк В.М. 

 

2.  Навчання методистів КУ «Гощанський 

РМК» з теми «Інноваційні підходи до 

організації методичної роботи в умовах 

реформування української школи.» 

серпень Гончарова Г.А. 

 

3.  Навчання-тренінг методистів КУ 

«Гощанський РМК»: «Вмотивований 

учитель»  

жовтень 
Годебська О.Г., 

Олещук І.Ю. 

 

4. Н Навчання методистів КУ «Гощанський 

РМК»: «Опрацювання нових 

нормативних документів в галузі 

освіти» 

за 

потребою 
Гончарова Г.А. 

 



4.2. Навчання керівних кадрів закладів освіти  

1.   Інструктивно – методична нарада із 

заступниками директорів з навчально-

виховної роботи 

 

серпень Марчук О.В. 

 

2.  Інструктивно–методична нарада із 

директорами закладів дошкільної освіти 
Серпень Дячук Т.М. 

 

3.  Інстру Інструктивно-методична нарада із  

Зас       заступниками директорів з виховної  

робот    роботи 

 

Серпень Сорочук В.Ф. 

 

4.  Засідання школи новопризначеного 

керівника на базі Горбаківського та 

Томахівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ 

ст.» 

Жовтень 
Гончарова Г.А., 

Пашковець О.І. 

 

5.  Теоретико-практичний семінар 

директорів ЗСО   на базі Горбаківського 

та Томахівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ 

ст.» 

Жовтень 
Гончарова Г.А. 

 

 

6.  Засідання школи новопризначеного 

заступника директора з виховної роботи 

на базі Гощанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

жовтень Сорочук В.Ф. 

 

7.  Проблемний семінар заступників 

директорів з навчально-виховної роботи 

на базі Гощанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

листопад Марчук  О.В. 

 

8.  Семінар-тренінг заступників директорів 

з виховної роботи на базі РЦДЮМ 
Листопад Сорочук В.Ф. 

 

9.  Семінар- практикум директорів 

закладів дошкільної освіти та медичних 

сестер на базі Курозванівського ДНЗ 

«Капітошка» 

 

Грудень Дячук Т.М. 

 

10.  Інструктивно-методична нарада з 

керівниками закладів дошкільної освіти 

 

Січень Дячук Т.М. 

 

11.  Засідання школи новопризначеного 

заступника директора з виховної роботи 

на базі РЦДЮМ 

Січень Сорочук В.Ф. 

 

12.  Інструктивно-методична нарада із 

заступниками директорів з виховної 

роботи. 

січень Сорочук В.Ф. 

 

13.  Семінар заступників директорів з 

навчально-виховної роботи у формі 

виставки-ярмарку педагогічної 

Лютий 
Гончарова Г.А., 

Марчук О.В. 

 



творчості на базі РЦДЮМ 

14.  Семінар-практикум заступників 

директорів з виховної роботи на базі 

Малятинського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ 

ст.» 

Лютий Сорочук В.Ф. 

 

15.  Семінар директорів ЗСО на базі 

Синівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та 

Терентіївського НВК «ДНЗ-ЗОШ І ст.» 

Березень Гончарова Г.А. 

 

16.  Засідання  школи новопризначеного 

керівника  на базі Синівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів та Терентіївського НВК «ДНЗ-

ЗОШ І ст.» 

Березень 
Гончарова Г.А. 

Пашковець О.І. 

 

17.   Проблемний семінар заступників з 

навчально-виховної роботи на базі 

Томахівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-

ДНЗ» 

 

квітень Марчук О.В. 

 

18.  Інструктивно-методична нарада з 

керівниками закладів дошкільної освіти 
 

Травень Дячук Т.М. 
 

19.  Виїзний семінар заступників 

директорів з виховної роботи на базі 

закладів Закарпатської області 

Травень Сорочук В.Ф. 

 

20.  Виїзний семінар директорів ЗСО в 

навчальні заклади Вінницької області 
червень Гончарова Г.А. 

 

21.   Інструктивно – методична нарада із 

заступниками директорів з навчально-

виховної роботи. 

червень Марчук О.В. 

 

4.3. Форми науково-методичної роботи з педагогічними працівниками  

закладів освіти (методичні об’єднання, авторські творчі майстерні, школи, 

семінари, творчі групи, майстер-класи, консалтингові центри тощо) 

 

1. 

Засідання методоб’єднання вчителів 

початкових класів та керівників 

шкільних МО вчителів цієї категорії. 

 

серпень 
Дячук Т.М. 

 

 

2. 

Засідання методоб’єднання вчителів  

суспільних  дисциплін 
серпень Вовчук І.С. 

 

 Засідання методоб’єднання вчителів 

інформатики 
серпень Жук Н.А. 

 

 

3. 

Засідання методоб’єднання 

вихователів ЗДО і груп з 

короткотривалим перебуванням 

дітей 

серпень Дячук Т.М. 

 

 

4. 

Засідання методоб’єднання вчителів  

іноземних мов 
серпень Вовчук І.С. 

 



 

5. 

Засідання методоб’єднання вчителів 

фізики та математики 
серпень Жук Н.А. 

 

 
 

6. 

Спільне засідання методоб’єднань 

вчителів  фізкультури  та вчителів 

основ захисту Вітчизни, медичної 

підготовки 

серпень 

Сірко О.В. 

 

 

7. 

Засідання методоб’єднання вчителів 

зарубіжної  літератури 
серпень Сорочук В.Ф. 

 

 

8. 

Засідання методоб’єднання вчителів  

образотворчого та музичного 

мистецтва, мистецтва та художньої 

культури 

серпень Сорочук В.Ф. 

 

 

9. 

Спільне засідання методоб’єднань 

вчителів біології, природознавства, 

хімії, основ здоров’я та вчителів 

географії і  економіки 

серпень Марчук О.В. 

 

 

10. 

Засідання методоб’єднання вчителів 

трудового навчання і креслення 
серпень Сірко О.В. 

 

 

11. 

Засідання методоб’єднання вчителів  

української мови і літератури 
серпень Вовчук І.С. 

 

12. Засідання методоб’єднання 

практичних психологів та соціальних 

педагогів 

Серпень Годебська О.Г. 

 

13. Засідання творчої групи практичних 

психологів та соціальних педагогів 

на базі Гощанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Вересень Годебська О.Г. 

 

14.      Семінар-тренінг вихователів та  

   фізінструкторів закладів дошкільної 

ос освіти на базі РЦДЮМ. 

 

вересень Дячук Т.М. 

 

15. 1. Підвищення кваліфікації 

вчителів, які будуть навчати перші 

класи у 2019-2020 навчальному році. 

 

вересень Дячук Т.М. 

 

16. Засідання творчої групи вчителів 

інформатики та географії на базі 

РМК. 
 

вересень 
Жук Н.А., 

Марчук О.В. 

 

17.  Школа адаптації молодих та 

малодосвідчених вчителів 

інформатики, математики, фізики 

та астрономії  на базі РМК. 
 

вересень Жук Н.А. 

 



18. Семінари-тренінги «Вмотивований 

вчитель» в ЗСО району 

Упродовж 

року 
Методисти 

 

19.  Засідання школи професійної 

адаптації молодих учителів 

предметів природничого циклу на 

базі РМК. 

 

вересень Марчук О.В. 

 

20. Засідання творчого об’єднання 

вчителів хімії «Плеяда» 
вересень Марчук О.В. 

 

21. Засідання творчої групи вчителів 

географії та економіки на базі РМК. 

 

вересень Марчук О.В. 

 

22.  Засідання керівників методичних 

структур  предметів математичного 

циклу на базі РМК. 
 

вересень Жук Н.А. 

 

19.  Засідання творчої групи вчителів 

зарубіжної літератури на базі 

РЦДЮМ     
Вересень Сорочук В.Ф. 

 

20.  Семінар керівників шкільних 

методичних об’єднань вчителів-

предметників на базі РЦДЮМ 

жовтень  Гончарова Г.А. 

 

21.      Пробл        Проблемний семінар вчителів 

зарубі  зарубіжної літератури  на базі                                                     

на базі РЦДЮМ 

 

жовтень Сорочук В.Ф. 

 

22.  Проблемний семінар вчителів 

художньої культури і мистецтва на 

базі РЦДЮМ 

жовтень Сорочук В.Ф. 

 

23.  Проблемний семінар вчителів 

музичного мистецтва на базі 

РЦДЮМ 

жовтень Сорочук В.Ф. 

 

24.  Семінар-тренінг вихователів груп з 

короткотривалим перебування дітей 

на базі РЦДЮМ.  

 

жовтень Дячук Т.М. 

 

25.  Підвищення кваліфікації вчителів, 

які будуть навчати перші класи у 

2019-2020 навчальному році. 

 

жовтень Дячук Т.М. 

 

26.  Майстер-клас вчителя початкових 

класів Семенович Наталії Дмитрівни 

з теми «Використання 

здоров’язберігаючих технологій у 

жовтень Дячук Т.М. 

 



початковій школі» на базі РЦДЮМ. 

 

27.   Проблемний семінар вчителів 

біології та географії на базі 

РЦДЮМ та молочного комплексу 

«Іллін» (ТОВ «СГП ім.. 

Воловикова»). 

 

жовтень Марчук О.В. 

 

28.   Засідання школи педагогічного 

досвіду (хімія) на базі Тучинської 

ЗОШ І - ІІІ ст. 

 

жовтень Марчук О.В. 

 

29.  Семінар-тренінг практичних 

психологів та соціальних педагогів 

на базі Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

жовтень  Годебська О.Г. 

 

30.  Засідання творчої групи практичних 

психологів та соціальних педагогів 

на базі Гощанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

жовтень  Годебська О.Г. 

 

31.  Засідання методичного об’єднання 

вчителів-логопедів на базі 

Гощанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

жовтень  Годебська О.Г. 

 

32.  Майстер-клас вчителя фізики 

Гощанської ЗОШ Парфенюк А.І. 
 

жовтень Жук Н.А. 

 

33.  Засідання МО вчителів фізкультури 

на базі Горбаківського НВК «ДНЗ-

ЗОШ І-ІІІ ст.» 

жовтень Сірко О.В. 

 

34.  Проблемний семінар вчителів 

суспільних дисциплін на базі РМК 
листопад Гончарова Г.А. 

 

35.  Школа молодого вихователя та 

музичного керівника ЗДО на базі 

Симонівського ЗДО. 

 

 

листопад Дячук Т.М. 

 

36.   Проблений семінар вчителів других 

класів на базі РЦДЮМ . 

 

листопад Дячук Т.М. 

 

37.   Школа професійної адаптації 

молодих і малодосвідчених вчителів 

початкових класів на базі 

Терентіївського НВК. 

 

листопад Дячук Т.М. 

 



38.  Підвищення кваліфікації вчителів, 

які будуть навчати перші класи у 

2019-2020 навчальному році. 

 

листопад Дячук Т.М. 

 

39.  Проблемний семінар вчителів хімії 

на базі РЦДЮМ. 

 

листопад Марчук О.В. 

 

40.       Проблемний семінар вчителів 

образотворчого мистецтва на базі 

РЦДЮМ                                                                               

                                                  

листопад Сорочук В.Ф. 

 

41.  Засідання творчої групи практичних 

психологів та соціальних педагогів 

на базі Гощанської ЗОШ 

листопад Годебська О.Г. 

 

42.  Проблемний семінар вчителів 

інформатики на базі Горбаківського 

та Симонівського НВК. 
 

листопад Жук Н.А. 

 

43.  Проблемний семінар вчителів 

української мови і літератури на базі 

РМК 

листопад Федорчук М.А. 

 

44.  Проблемний семінар вчителів 

іноземної мови на базі рай 

методкабінету 

Листопад Гупалюк В.М. 

 

45.  

Засідання методичного об’єднання 

вчителів трудового навчання на базі 

Бабинської ЗОШ І-ІІІст. 

   

 

Листопад Сірко О.В. 

 

46.  Засідання  методичного об'єднання  

вчителів предмету «Захист 

Вітчизни» на базі Гощанської 

районної гімназії. 

Листопад Сірко О.В. 

 

47.  Засідання школи професійної 

адаптації молодих учителів 

предметів природничого циклу на 

базі Гощанської ЗОШ І – ІІІ ст. 
 

 

грудень Марчук О.В. 

 

48.   Семінар - практикум вчителів 

географії (Вчитель року). 
грудень Марчук О.В. 

 



 

49.  Семінар - практикум вчителів основ 

здоров’я (Вчитель року). 
грудень Марчук О.В. 

 

50.  Школа професійної адаптації 

молодих і малодосвідчених вчителів 

початкових класів на базі 

Терентіївського НВК. 

 

грудень Дячук Т.М. 

 

51.  Семінар–практикум педагогів-

організаторів на базі РЦДЮМ 
грудень Сорочук В.Ф. 

 

52.  Проблемний семінар вчителів 

математики  на базі  РЦДЮМ. 
 

грудень Жук Н.А. 

 

53.  Школа адаптації молодих та 

малодосвідчених вчителів 

інформатики, математики, фізики 

та астрономії  на базі РМК. 
 

грудень Жук Н.А. 

 

54.  Майстер-клас вчителя інформатики  

Горбаківського НВК  Ткачук О.П. 

на базі Горбаківського НВК. 
 

січень Жук Н.А. 

 

55.  Засідання творчої групи вчителів 

інформатики та географії на базі 

РМК. 

січень 
Жук Н.А., 

Марчук О.В. 

 

56.  Методичне об’єднання вчителів 

інформатики на базі Гощанської 

ЗОШ. 

січень Жук Н.А. 

 

57.  Методичне об’єднання вчителів 

математики та фізики  на базі 

РЦДЮМ. 

січень Жук Н.А. 

 

58.  Засідання школи молодого вчителя 

іноземних мов на базі Гощанської 

ЗОШ 

січень 
Гупалюк В.М., 

Никитюк О.В. 

 

59.  Засідання МО вчителів суспільних 

предметів на базі РМК 
січень Гончарова Г.А. 

 

60.  Засідання МО вчителів української 

мови та літератури на базі РЦДЮМ 
січень Федорчук М.А. 

 

61.  Проблемний семінар вчителів третіх 

класів на базі РМК 

 

січень Дячук Т.М. 

 

62.  Методичне об’єднання вчителів 

біології, хімії та основ здоров’я на 
січень Марчук О.В. 

 



базі РЦДЮМ. 

 

63.  Методичне об’єднання вчителів 

географії та економіки на базі 

РЦДЮМ 

січень Марчук О.В. 

 

64.  Засідання творчого об’єднання 

вчителів хімії «Плеяда» на базі РМК 
січень Марчук О.В. 

 

65.  Майстер – клас для вчителів біології 

на базі Дорогобузької ЗОШ І-ІІ ст. 

 

січень Марчук О.В. 

 

66.  Засідання МО практичних 

психологів та соціальних педагогів 

на базі Франівського ЗДО. 

 

січень Годебська О.Г. 

 

67.  Засідання творчої групи практичних 

психологів  та соціальних педагогів 

на базі Гощанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Січень  Годебська О.Г. 

 

68.  Засідання творчої групи вчителів 

зарубіжної літератури на базі 

Гощанської районної гімназії 

січень Сорочук В.Ф 

 

69.   П р о б л е м н и й       с е м і н а р       в ч и т е л і в           

т р у д о в о г о   н а в ч а н н я     н а     б а з і                       

М а л и н і в с ь к о г о Н В К 

 

лютий Сірко О.В. 

 

70.   Семінар - практикум заступників 

директорів з навчально-виховної 

роботи на базі РЦДЮМ у формі 

виставки-ярмарку педагогічних ідей. 

 

лютий Марчук О.В. 

 

71.   Засідання школи професійної 

адаптації молодих учителів 

предметів природничого циклу на 

базі Синівської ЗОШ І - ІІІ  

 

лютий Марчук О.В. 

 

72.  Проблемний семінар  вчителів 

географії та економіки на базі 

РЦДЮМ та Рівненської метеостанції 

 

лютий Марчук О.В. 

 

73.   Засідання школи педагогічного 

досвіду (хімія) на базі Садівського 

НВК. 

 

лютий Марчук О.В. 

 

74.  Семінар-тренінг  вчителів 1-х класів лютий Дячук Т.М.  



та вихователів груп з 

короткотривалим перебування дітей 

на базі Бочаницького   НВК. 

 

75.  Виїзний проблемний семінар для 

вчителів фізики та астрономії на 

базі Метеорологічної станції,  м. 

Рівне.  

 
 

лютий Жук Н.А. 

 

76.  ст.» 

                  

Семінар-практикум педагогів-

організаторів на базі Горбаківського 

НВК «ДНЗ- ЗОШ І-ІІІ ст.» 

лютий Сорочук В.Ф. 

 

77.  Семінар-практикум керівників 

шкільних музеїв на базі Синівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

лютий Сорочук В.Ф. 

 

78.  Майстер-клас для практичних 

психологів і соціальних педагогів на 

базі Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

лютий  Годебська О.Г. 

 

79.  Виїзний проблемний семінар для 

вчителів інформатики  на базі 

комп’ютерної академії «ШАГ»,  м. 

Рівне.  
 

березень Жук Н.А. 

 

80.  Проблемний семінар учителів 

іноземних мов на базі Гощанської 

районної гімназії 

березень Гупалюк В.М. 

 

81.  Проблемний семінар учителів 

суспільних предметів на базі 

Гощанської ЗОШ 

березень Гончарова Г.А. 

 

82.  Проблемний семінар учителів 

української мови і літератури на базі 

Гощанської ЗОШ 

березень Федорчук М.А. 

 

83.  Засідання методичного об’єднання 

вчителів предмету «Захист Вітчизни» 

на базі Курозванівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

березень Сірко О.В. 

 

84.  Засідання школи молодого 

вихователя та музичного керівника 

закладів дошкільної освіти на базі 

Чудницького НВК 

березень Дячук Т.М. 

 



 

85.  Засідання МО вихователів закладів 

дошкільної освіти, груп з 

короткотривалим перебуванням 

дітей, груп продовженого дня на базі  

Тучинської  ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

березень Дячук Т.М. 

 

86.  Проблемний семінар вчителів 4-х 

класів на базі РЦДЮМ. 

 

березень Дячук Т.М. 

 

87.  Проблемний семінар вчителів хімії 

на базі РЦДЮМ. 

 

березень Марчук О.В. 

 

88.   Проблемний семінар вчителів 

біології та природознавства на базі 

РЦДЮМ. 

 

березень Марчук О.В. 

 

89.  Засідання МО вчителів-логопедів на 

базі Гощанського ЗДО 
березень Годебська О.Г. 

 

90.   Проблемний семінар  вчителів 

географії на базі РЦДЮМ. 

 

квітень Марчук О.В. 

 

91.   Проблемний семінар вчителів основ 

здоров’я на базі РЦДЮМ. 
квітень Марчук О.В. 

 

92.   Засідання школи педагогічного 

досвіду (хімія) на базі 

Воскодавського НВК. 

 

квітень Марчук О.В. 

 

93.  Засідання школи професійної 

адаптації молодих і малодосвідчених 

вчителів початкових класів на базі 

Дорогобузької ЗОШ І-ІІ ст.  

 

квітень Дячук Т.М. 

 

94.  Семінар-нарада вчителів предмета 

«Захист Вітчизни» на базі 

Гощанського ОВК 

квітень Сірко О.В. 

 

95.  Засідання  методичного об’єднання  

вчителів фізкультури на базі 

Симонівського НВК. 

 

квітень Сірко О.В. 

 

96.  Проблемний семінар вчителів 

фізики  на базі  РЦДЮМ. 
 

квітень Жук Н.А. 

 

97.  Засідання школи адаптації молодих квітень Жук Н.А.  



та малодосвідчених вчителів 

інформатики, математики, фізики 

та астрономії  на базі РМК. 
 

98.  Засідання районного  МО вчителів 

зарубіжної літератури на базі 

Гощанського РЦДЮМ. 

 

квітень Сорочук В.Ф. 

 

99.  Засідання школи професійної 

адаптації вчителів природничого 

циклу на базі Симонівського НВК 

травень Марчук О.В. 

 

100.  Виїзний семінар – практикум 

вчителів географії, економіки, 

біології, хімії та основ здоров’я         

(Житомирська область). 

травень Марчук О.В. 

 

101.  Засідання МО вчителів художньо-

естетичного циклу на базі РЦДЮМ. 

 

травень Сорочук В.Ф. 

 

102.  Семінар-практикум керівників 

шкільних музеїв на базі 

Майківського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ 

ст.» 

травень Сорочук В.Ф. 

 

103.  Виїзний семінар-практикум 

педагогів-організаторів у      м. 

Кременець 

травень Сорочук В.Ф. 

 

104.  Засідання школи молодого учителя 

іноземної мови на базі Бабинської 

ЗОШ 

травень 
Гупалюк В.М., 

Никитюк О.В. 

 

105.  Виїзний проблемний семінар для 

вчителів математики  у 

Житомирську область. 
 

Травень Жук Н.А. 

 

106.  Засідання об’єднання вчителів хімії 

«Плеяда» на базі РМК. 

 

червень Марчук О.В. 

 

107.  Засідання творчої групи вчителів 

географії та інформатики на базі 

РМК. 

 

червень 
Марчук О.В., 

Жук Н.А. 

 

108.  Засідання МО вчителів початкових 

класів та керівників шкільних 

методичних об’єднань вчителів-

класоводів на базі РЦДЮМ. 

червень Дячук Т.М. 

 



 

109.  Засідання МО практичних 

психологів і соціальних педагогів на 

базі Гощанської ЗОШ 

червень Годебська О.Г. 

 

110.  Виїзний семінар-практикум вчителів 

зарубіжної літератури та предметів 

художньо-естетичного напрямку в 

м.м. Умань, Вінниця 

червень Сорочук В.Ф. 

 

4.4. Підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників закладів 

освіти (курси) 

1. Забезпечити підвищення кваліфікації 

керівників та педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Згідно 

плану- 

графіка 

курсової 

підготовк

и 

Гупалюк В.М. 

 

5. Координація діяльності методичних кабінетів закладів освіти 

5.1. Методичний супровід та надання допомоги методичним кабінетам 

закладів освіти 

1. Здійснення методичного супроводу та 

надання допомоги з питань організації 

методичної роботи в  сучасних умовах 

за запитами для керівників ЗСО 

Упродовж 

року 

Гончарова Г.А., 

методисти 

 

 

5.2. Науково-методичний супровід діяльності базових методичних кабінетів 

закладів освіти 
      
   1. Діяльність консалтингового центру з 

питання створення особистісно 

зорієнтованої моделі методичної 

роботи в закладі освіти (на базі 

методичного кабінету Бабинської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів)  

Упродовж 

року 

Гончарова Г.А. 

Марчук О.В. 

 

5.3. Патронаж закладів освіти, які мають статус експериментальних 

майданчиків, 

надання їм науково-методичної допомоги 

1. Надання допомоги експериментальним 

закладам освіти у плануванні 

методичної роботи щодо організації 

науково-дослідницької діяльності. 

Вересень 
Гончарова Г.А. 

Марчук О.В. 

 

6. Координація діяльності базових закладів освіти (навчальні предмети, 

напрями освітньої діяльності) 

1. Діяльність консультаційного пункту з 

питань духовного становлення і 

розвитку особистості у виховній 

системі сільського ЗСО  на базі 

Упродовж 

року 
Сорочук В.Ф. 

 



Воскодавського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» 

2. Діяльність консультаційного пункту з 

питань створення  системи роботи по 

запобіганню дитячої бездоглядності та 

профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх  на базі Гощанської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів 

Упродовж 

року 

Сорочук В.Ф., 

Смєшкова Н.І. 

 

3. Діяльність консультаційного пункту з 

питань  організації виховного процесу 

«Моніторинг як сучасний засіб 

управління якістю виховної роботи у 

сучасній школі» на базі Симонівської 

 ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Упродовж 

року 

Сорочук В.Ф., 

Божок М.В. 

 

4. Діяльність консультаційного пункту з 

питань  гуманно-особистісного підходу 

до дитини на уроках в початкових 

класах  на базі Гощанської районної 

гімназії 

Упродовж 

року 

Дячук Т.М., 

Вовчук І.С. 

 

7. Координація роботи з обдарованими дітьми (олімпіади, турніри, конкурси) 

1.  Організація участі школярів у 

Всеукраїнських (Міжнародних) 

конкурсах. 

Відповідно 

до листів 

МОН 

України та 

ІІТЗО 

 Гончарова 

Г.А., 

методисти 

 

2.  Участь у обласному етапі 

Всеукраїнських турнірів   

Вересень-

жовтень 

  

методисти 

  

3.  Другий етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із базових 

дисциплін. 

Відповідно 

до наказу 

УОН РОДА 

 Гончарова 

Г.А., 

методисти 

 

4.  Районний етап Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика. 
Відповідно 

до наказу 

МОН 

України 

Гончарова 

Г.А. 

Федорчук 

М.А. 

  

  

 
5. Участь у Міжнародному конкурсі з 

інформатики та комп’ютерної 

вправності «Бобер». 

Листопад Жук Н.А. 

 

 
6. Участь у Всеукраїнській 

природознавчій грі «Геліантус» 
Грудень Марчук О.В. 

 

7. Всеукраїнський фізичний конкурс 

«Левеня» 

Лютий-

квітень 
Жук Н.А. 

 

8. Організація участі школярів району у 

обласному етапі Всеукраїнських 

Січень-

лютий 
 методисти 

  



учнівських олімпіад, звіти про 

проведення ІІ етапу. 

9. Районний етап Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса 

Шевченка. 

Відповідно 

до листа 

МОН 

України 

Федорчук 

М.А. 

  

10. Всеукраїнський етап Міжнародного 

математичного конкурсу «Кенгуру». 
Березень Жук Н.А. 

 

11. Участь у Всеукраїнській 

українознавчій грі «Соняшник». 
Березень 

Федорчук 

М.А. 

  

12. Районний конкурс юних екскурсоводів-

краєзнавців. 
Березень Сорочук В.Ф. 

  

13. Районний етап олімпіади «Юне 

обдарування» для учнів 4 класу. 
Березень Дячук Т.М. 

  

14. 

Міжнародний учнівський конкурс 

юних істориків «Лелека». 
Лютий - 

березень 

Гончарова 

Г.А. 

 

8. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 

1. Залучення педагогічних працівників до 

участі в роботі всеукраїнських та 

регіональних науково-практичних 

конференцій, семінарів, виставок 

Відповідн

о до 

планів 

роботи 

ОІППО, 

ВНЗ 

Марчук О.В. 

 

2. Участь працівників КУ «Гощанський 

РМК» та ЗСО району в обласних 

тимчасових науково-дослідницьких 

колективах (ТНДК), обласних 

лабораторіях, творчих майстернях. 

Відповідн

о до 

плану 

роботи 

РОІППО 

Методисти 

 

3. Науково-методичний супровід 

Міжнародного проекту «Освіта для 

сталого розвитку в дії». 

Упродовж 

року 
Методисти 

 

4. Оновлення банку інноваційних 

освітніх проектів. 

Упродовж 

року 
Методисти 

 

5. Оновлення банку дослідно-

експериментальної роботи 

(всеукраїнський та регіональний рівні). 

До 

01.01.201

9 

Марчук О.В. 

 

6. Оновлення бази даних педагогічного 

досвіду учасників районного і 

обласного етапів всеукраїнського 

конкурсу «Вчитель року». 

Упродовж 

року 

Гончарова Г.А. 

Марчук О.В. 

 

9. Педагогічний досвід 

9.1. Вивчення досвіду 

1. Вивчення досвіду роботи Данилюк Упродовж Жук Н.А.  



Валентини Василівни,  вчительки 

фізики Горбаківського НВК «ДНЗ- 

ЗОШ І-ІІІ ст.» 

року 

2. Вивчення досвіду роботи Мельник 

Наталії Віталіївни, вчительки  

математики Гощанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Упродовж 

року 
Жук Н.А. 

 

3. Вивчення досвіду роботи Шолодька 

Дмитра Віталійовича, вчителя 

географії  Гощанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Упродовж 

року 
Марчук О.В. 

 

9.2. Узагальнення досвіду 

1. Узагальнення  досвіду роботи  Сірко 

Олександри Володимирівни, вчительки 

української мови і літератури 

Гощанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Упродовж 

року 
Федорчук М.А. 

 

2.  Узагальнення  досвіду роботи  Федчук 

Інни Петрівни, вчительки початкових 

класів Симонівського НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ст.-ДНЗ» 

Упродовж 

року 
Дячук Т.М.. 

 

3. Узагальнення  досвіду роботи  Кравчук 

Жанни Володимирівни, вчительки 

хімії Гощанської районної гімназії 

Упродовж 

року 
Марчук О.В. 

 

4.  Узагальнення  досвіду роботи  

Єфімчук Оксани Миколаївни, 

вчительки польської мови Гощанської 

районної гімназії 

Упродовж 

року 
Гупалюк В.М. 

 

5. Узагальнення  досвіду роботи  Дифорт 

Валентини Григорівни, вчительки 

історії Майківського НВК «ДНЗ-ЗОШ 

І-ІІ ступенів» 

Упродовж 

року 
Гончарова Г.А. 

 

9.3. Поширення та впровадження досвіду (в т.ч. банки та бази даних) 

1.  Створення банку і бази даних 

педагогічного досвіду педагогічних 

працівників району, чий досвід вивчено 

і узагальнено в 2018 році 

Серпень Жук Н.А. 

 

2. Школа педагогічного досвіду 

Ярмольчук Світлани Андріївни, 

вчителя хімії Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст., 

з питань застосування технології 

критичного мислення на уроках хімії 

 

Упродовж 

року 
Марчук О.В. 

 

3. Майстер-клас  Семенович Наталії 

Дмитрівни, вчительки початкових 

класів Красносільської ЗОШ, з питань 

використання здоров’язберігаючих 

жовтень Дячук Т.М. 

 



технологій у навчально-виховному 

процесі з учнями початкової школи  

 

 

4. Майстер-клас    Парфенюк Алли 

Іванівни, вчительки фізики Гощанської 

ЗОШ І-ІІІ ст., із питань  формування 

математичних компетентностей учнів 

на уроках фізики 

 

жовтень Жук Н.А. 

 

5. Майстер-клас Ткачук Оксани 

Петрівни, вчительки інформатики 

Горбаківського НВК, з питань 

впровадження проектно-орієнтованого 

навчання на уроках інформатики як 

засобу соціалізації учнів 

  

 

січень Жук Н.А. 

 

6. Майстер-клас Сачук Алли Георгіївни, 

вчительки біології Дорогобузької ЗОШ 

І-ІІ ст. з питань  впровадження 

здоров’язберігаючої компетентності 

учнів на уроках біології  

 

 

січень Марчук О.В. 

 

7. Поширення досвіду роботи  Вакульчик 

Наталії Петрівни, директора 

Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст., з питань  

створення освітньої системи сільського 

загальноосвітнього навчального 

закладу в умовах адміністративно-

територіальної реформи (шляхом 

залучення до виступів у семінарах-

практикумах керівників закладів 

освіти) 

 

 

Упродовж 

року 
Гончарова Г.А. 

 

8.  Поширення досвіду роботи  Талащук 

Алли Спиридонівни, вчительки історії 

Гощанської ЗОШ І-ІІІ ст., з питань   

формування особистості сучасного 

учня на основі патріотичних 

переконань і почуттів (шляхом 

залучення до виступів у семінарах-

практикумах, засіданнях МО тощо  ) 

Упродовж 

року 
Гончарова Г.А. 

 



 

 

9. Поширення досвіду роботи   Болби 

Валентини Миколаївни, вчителя-

логопеда       Гощанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

з питань  корекції вад звуковимови у 

дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку (обмін досвідом на 

засіданнях методоб’єднання, 

семінарах). 

 

  

Упродовж 

року 
Годебська О.Г. 

 

10. Моніторинг і експертиза якості освіти в закладах освіти. Методичне 

забезпечення проведення ЗНО. 

10.1. Участь у всеукраїнських та регіональних моніторингових дослідженнях 

1.  Організація та проведення 

міжнародних порівняльних 

моніторингових досліджень якості 

освіти. 

Згідно з 

наказом 

МОН, 

листами 

ДНУ 

«ІІТЗО» 

Жук Н.А. 

 

2.  Організація та проведення 

національних моніторингових 

досліджень. 

Згідно з 

наказом 

МОН, 

листами 

ДНУ 

«ІІТЗО» 

Жук Н.А. 

 

 
3. Організація і проведення 

Всеукраїнського моніторингового 

дослідження стану виконання у системі 

освіти законодавства щодо протидії 

торгівлі людьми (Лист МОН України 

від 18.09.2018 № 1/9-557 

Жовтень 

 

Сорочук В.Ф., 

Годебська О.Г. 

 

10.2. Проведення моніторингових та соціологічних досліджень в районі 

1. Моніторингове дослідження щодо 

результатів рівня навчальних досягнень 

випускників 11-х класів закладів 

загальної середньої освіти, які у 2018 

році складали державну підсумкову 

атестацію з української мови, 

математики, історії України у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Вересень Жук Н.А. 

 

2. Моніторинг стану готовності закладів 

освіти до впровадження нового 

Жовтень-

листопад 

Дячук Т.М. 

Федорчук М.А. 

 



Державного стандарту початкової 

освіти та Концепції «Нова українська 

школа» 

3.  Моніторинг стану  підготовки закладів 

освіти до впровадження інклюзивного 

навчання 

 

Листопад-

грудень 
Годебська О.Г. 

 

4.  Моніторинг рівня готовності 

педагогічних працівників до роботи з 

обдарованими дітьми та  

результативності  участі учнів в 

олімпіадах, конкурсах, турнірах . 

Січень-

лютий 
методисти 

 

10.3. Експертна діяльність (щодо підручників, посібників тощо) 

1. Експертиза навчальних програм гуртків 

та творчих об’єднань школярів 
Вересень Методисти 

 

 
2. Експертиза рукописів новостворених 

підручників для закладів освіти. 

Консультування вчителів ЗСО, 

методистів,  які беруть участь в 

експертизі рукописів оригінал-макетів 

підручників для ЗСО. 

Згідно з 

наказом 

МОН, 

листами 

ДНУ 

«ІІТЗО» 

Т.Дячук 

Н.Жук 

 

3. Організація та проведення моніторингу 

якості підручників для учнів закладів 

освіти. 

Упродовж 

року 
Методисти 

 

 
4. Організація та проведення апробації 

електронних програмних засобів та 

програмно-методичних комплексів для 

закладів освіти. 

Згідно з 

наказом 

МОН 

України, 

листом 

ДНУ 

«ІІТЗО» 

Жук Н.А. 

методисти   

 

10.4. Методичне забезпечення проведення ЗНО 

1.  Організація і проведення PR-кампанії 

щодо умов, формату проведення ЗНО- 

2019 

За 

окремим 

планом, 

згідно з 

листами 

ЛРЦОЯО 

Жук Н.А. 

 

2.  Організація роботи інформаційно-

консультаційного пункту на базі КУ 

«Гощанський РМК»  для реєстрації 

учасників ЗНО-2019. 

Упродовж 

року 
Жук Н.А. 

  

3.  Організація та здійснення комплексу 

заходів щодо проведення зовнішнього 

Січень-

липень 

Жук Н.А. 

методисти 

 



незалежного оцінювання у 2018 році. 

 11. Міжнародна діяльність, співпраця з ВНЗ, установами освіти та 

громадськими організаціями України, видавництвами тощо 

1. Співпраця з Рівненським обласним 

інститутом післядипломної 

педагогічної освіти 

Упродовж 

року 

Гончарова Г.А. 

методисти 

 

2. Співпраця Гощанської районної 

гімназії з товариством польської мови і 

культури у Рівному 

Упродовж 

року 
Гупалюк В.М. 

 

3. Співпраця з кабінетом-центром 

практичної психології і соціальної 

роботи РОІППО 

Упродовж 

року 
Годебська О.Г. 

 

4. Співпраця Гощанської районної 

гімназії та Гощанської ЗОШ з 

навчальними закладами 

Ключборського повіту Опольського 

воєводства республіки Польща. 

Упродовж 

року 
методисти 

 

12. Інформаційно-видавнича діяльність 

12.1. Видавнича діяльність (в т. ч. авторські програми, методичні рекомендації, 

вісники тощо) 

1.  Рекомендації щодо організації 

методичного забезпечення та вивчення 

навчальних дисциплін початкової, 

основної та старшої школи у 2018-2019 

навчальному році 

Серпень Методисти 

 

2. Методичні рекомендації «Організація 

роботи в закладах дошкільної освіти у 

2018-2019 навчальному році». 

Серпень Дячук Т.М. 

 

3. Електронний посібник «Викладання 

біології за новим державним 

стандартом у 8-9 класах» 

Серпень  Марчук О.В.  

 

   
   4. Інформаційно-аналітичний вісник за 

результатами актуальних 

моніторингових досліджень, 

експертизи якості освіти. 

Грудень Жук Н.А. 

 

      
   5. Практичний посібник «Компетентнісно 

орієнтовані завдання з математики для 

2 класу» 

Лютий Дячук Т.М. 

 

      
   6. Анотований каталог ХУІ районного 

конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості «Педагогічні здобутки 

освітян Гощанщини». 

Квітень Гончарова Г.А. 

 

       
   7. Методичний посібник «Оптимізація 

вивчення історії засобами 
Травень Гончарова Г.А. 

 



краєзнавства» 
       
    
   8. 

Анотований каталог педагогічного 

досвіду вчителів, вихователів, 

педагогічних колективів Гощанщини 

Червень 
Гончарова Г.А. 

Марчук О.В. 

 

  
9. Матеріали  науково-теоретичної 

конференції «Формування творчого 

педагогічного середовища, стійких 

професійних та особистісних якостей – 

шлях до реалізації вимог нової 

української школи»  

Червень 
Гончарова Г.А. 

Марчук О.В. 

 

 
10. Аналітичний збірник «Інформаційний 

вісник 2018-2019» 
Червень 

Жук Н.А., 

методисти 

 

12.2. Робота бібліотеки 

1. Вилучення застарілої, загубленої, 

непридатної для користування 

літератури, підручників згідно з 

нормативними документами. 

Серпень З. Дорошкевич  

2.  Обробка, облік, формування нових 

надходжень у бібліотеку КУ 

«Гощанський РМК». 

До 

01.09.201

8 

З.Дорошкевич  

3. Літературні виставки відповідно до 

календара знаменних і пам’ятних дат. 

Упродов

ж року 

З.Дорошкевич  

4. Систематизація фонду науково-

методичної літератури для вчителів. 

До 

15.10.201

8 

З.Дорошкевич  

5. Поповнення медіатеки новими 

матеріалами 

Жовтень Жук Н.А.  

6. Передплата періодичних видань на І 

півріччя 2019 року. 

Листопад З.Дорошкевич  

7. Літературна виставка до Дня 

української писемності та мови. 

До 

09.11.201

8 

З.Дорошкевич  

8. Популяризація періодики. 

Огляд нової педагогічної періодики: 

«За сторінками педагогічної преси». 

Грудень З.Дорошкевич  

9. Переоблік бібліотечного фонду  

підручників та літератури. 

Грудень З.Дорошкевич  

10. Передплата періодичних видань на ІІ 

півріччя 2019 року. 

Травень З. Дорошкевич   

11. Популяризація періодики. 

Огляд нової педагогічної періодики: 

«За сторінками педагогічної преси». 

Червень З.Дорошкевич  

12 Вилучення застарілої, загубленої, 

непридатної для користування 

Червень З.Дорошкевич  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

літератури, підручників згідно з 

нормативними документами. 

12.3. Висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності 

районного методичного кабінету, методичних кабінетів, педагогічних 

колективів та окремих педагогічних працівників 

1. Висвітлення в засобах масової 

інформації досягнень педагогічної 

науки та педагогічного досвіду району 

Упродовж 

року 
Методисти 

 

13. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення методкабінету 

1.  Поповнення бібліотечних фондів. Вересень  Гончарова Г.А.  

3. 2.  Підготовка проекту кошторису КУ 

«Гощанський РМК» на 2019 рік. 

Листопад 

- грудень 

Гончарова Г.А. 

Хомазюк Г.М. 

 

1. 3. Складання та затвердження штатного 

розпису і тарифікаційного списку КУ    

« Гощанський РМК» 

вересень Гончарова Г.А. 

 

2. 4. Аналіз фінансових показників КУ 

«Гощанський РМК»  
Постійно 

Гончарова Г.А. 

Хомазюк  Г.М. 

 

3. 5. Оновлення інформаційно-

комп’ютерного устаткування 

Останній 

квартал  

2018 року 

Гончарова Г.А. 

 



 

Додаток 1 

 

ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«ГОЩАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ»  ЗА 

ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

№ 

за/п 
Прізвище, ім’я, по батькові Посада, напрям діяльності 

1.  Гончарова Галина Андріївна Завідувач.  Науково-методичний супровід 

керівників закладів освіти, вчителів 

суспільних дисциплін. Координація 

методичної роботи в  Курозванівській 

ЗОШ, Малятинському, Іллінському і 

Річицькому НВК. 

2.  Гупалюк Валентина Миколаївна Методист. Робота з кадрами, атестація, 

підвищення  кваліфікації (курси). 

Науково-методичний супровід вчителів 

іноземної мови.  Координація методичної 

роботи в   Русивельському, 

Жаврівському, Мнишинському НВК, 

Синівській ЗОШ. 

3.  Дячук Тетяна Миколаївна Методист.  Науково-методичний 

супровід вихователів ЗДО,  вчителів 

початкових класів, бібліотекарів.  

Координація методичної роботи   

методичних кабінетів  дошкільних 

закладів, Вовкошівського, 

Терентіївського, Чудницького НВК, 

Федорівської ЗОШ. 

 

4.  Жук Наталія Анатоліївна Методист.  Науково-методичний супровід 

вчителів інформатики, математики та 

фізики.  Організація ЗНО.  Моніторинг. 

Координація методичної роботи у   

Горбаківському, Садівському, 

Майківському НВК, Тучинській  ЗОШ. 

5.  Марчук Олена Володимирівна Методист.  Науково-методичний 

супровід заступників директорів з 

навчально-виховної роботи, вчителів 

природничого циклу.  Координація 

методичної роботи  в    Гощанській 

районній гімназії, Гощанській ЗОШ, 

Симонівському, Томахівському НВК. 

 



 

 
 

6.  Сірко Олег Володимирович Методист.  Науково-методичний 

супровід вчителів  фізичної культури, 

предмета «Захист Вітчизни», МСП, 

трудового навчання, креслення   

Координація методичної роботи  в   

Малинівському, Андрусіївському, 

Дроздівському НВК, Дорогобузькій 

ЗОШ. 

 

7.  Сорочук Василь Федосійович Методист.  Науково-методичний 

супровід  вчителів зарубіжної літератури 

та вчителів естетичного циклу, педагогів-

виховників. Координація методичної 

роботи у  Бочаницькому, 

Воскодавському, Липківському  НВК, 

Красносільській ЗОШ.  

 

8.  Годебська Ольга Георгіївна Директор ІРЦ. Науково-методичний 

супровід практичних психологів та 

соціальних педагогів району, вчителів 

інклюзивних класів та вчителів-

дефектологів.   


