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Звіт 

про роботу комунальної установи «Гощанський 

районний методичний кабінет» 

за 2015 рік 

 

 Юридична довідка: Методичний кабінет є науково-

методичною установою, яка відповідно до чинного законодавства 

здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної 

середньої, дошкільної та позашкільної освіти району. Повна назва: 

комунальна установа «Гощанський районний  методичний кабінет» 

Гощанської районної ради 

     Скорочена назва:  Гощанський районний  методичний кабінет 

або Гощанський РМК. 

      Юридична адреса: 35400   вул. Сагайдачного, 14,  смт. Гоща 

Рівненської області. 

 Форма власності комунальна. 

  Гощанський районний методичний кабінет у своїй діяльності   

керується Конституцією України, Законами України      "Про 

освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", 

"Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", 

урядовими рішеннями в галузі освіти, розпорядженнями обласної 

та районної державних адміністрацій, районної ради, 

рекомендаціями Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, рішеннями колегії відділу освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації, науково-методичної ради районного 

методичного кабінету, Статутом районного методичного кабінету. 

Науково-методичну роботу, спрямовану на дієву допомогу 

педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань 

розвитку, удосконалення й підвищення професійної майстерності 

та рівня психологічної підготовки, на активізацію їхнього творчого 

потенціалу, координують педагогічні працівники комунальної 

установи «Гощанський районний методичний кабінет» у складі 8 

методистів (плюс одна вакансія – методист перебуває у відпустці 

по догляду за дитиною та плюс один сумісник на 0,5 ставки), 

голови ПМПК, завідувача та заступника. Усі педагогічні 

працівники райметодкабінету мають вищу освіту. Стаж роботи в 

методкабінеті  до 5 років мають 4 чол.(33%), від 5 до 10 – 2 (17%),  

від 10 до 20 років – 2 (17%), більше 20 років – 4 чол. (33%). Вищу 

кваліфікаційну категорію мають 6 працівників, першу – 2, ІІ - 2, 
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спеціаліст – 2. Один методист призначений на посаду тимчасово -  

на час відсутності основного працівника. На 0,5 ставки методиста 

працює по сумісництву вчитель, який виконує функції інженера з 

обслуговування комп’ютерної та офісної техніки. 

Мережа навчальних закладів району станом на 05.09. 2015 року 

включає: 

   Загальноосвітні навчальні заклади 

Всього  – 36      

Заклади нового типу -2       

 з них НВК – 1       

ЗОШ І-ІІІ ст..- 16      

 з них НВК – 8       

ЗОШ І-ІІ ст.. – 15 

 з них НВК – 10 

ЗОШ І ст..- 3 

 з них НВК -3 

   Позашкільні навчальні заклади 

Всього - 2 

РЦДЮМ 

ДЮСШ 

 

МНВК - 1 

   Дошкільні навчальні заклади 

Всього   – 31 

Повноцінних – 11 

з них у складі НВК – 3 

З короткотривалим перебуванням  – 20 

з них у складі НВК- 19 

 

У 2015  році комунальна установа «Гощанський районний 

методичний кабінет» продовжувала працювати у системі науково-

методичного забезпечення педагогічного процесу в 

загальноосвітніх навчальних закладах,  здійснювати 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; забезпечувати професійний розвиток 
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педагогічних працівників та керівників навчальних закладів 

шляхом запровадження різних форм   організації науково-

методичної роботи у міжкурсовий період; координувати роботу 

шкільних методичних кабінетів, координувати системну роботу з 

упровадження нових освітніх технологій, експериментальних 

науково-методичних розробок відповідно до річного плану роботи 

та наказу відділу освіти  № 140  від 26.08. 2014 р. «Про структуру, 

зміст і форми методичної роботи в закладах освіти району в 2014-

2015 навчальному році» та від 26.08.2015 р. № 162  «Про структуру, 

зміст і форми методичної роботи в закладах освіти району в 2015-

2016 навчальному році»,  продовжуючи  реалізацію завдань 

науково-методичної проблемної теми «Створення умов для якісної 

освіти шляхом науково-методичного забезпечення системи  

компетентнісно-орієнтованого навчання» (другий етап).  

Організаційно-керівна діяльність методкабінету здійснювалась 

через засідання науково-методичної ради, на яких заслуховувались 

ряд організаційних питань, які повторюються кожного року 

(затвердження різноманітних планів, списків, авторських програм,  

методичних доробків вчителів, що атестуються тощо). У  2015   

році науково-методичною радою обговорено та затверджено 12 

матеріалів педагогічного досвіду працівників загальноосвітніх 

навчальних закладів. Крім того,   заслуховувались питання роботи 

бібліотеки та медіатеки КУ «райметодкабінет», звіти методистів 

про роботу у 2015 році. Проводились засідання експертних комісій 

та інструктивно-методичні наради з працівниками методичного 

кабінету. 

Упродовж року методичний кабінет здійснював науково-

методичне забезпечення реалізації державних, регіональних та 

районних програм, реалізація яких продовжувалась у 2015 році і дія 

яких не була призупинена у 2014 році. Зокрема, найбільшу увагу 

акцентовано   на реалізацію «Основних орієнтирів виховання учнів 

1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», 

Програми патріотичного виховання учнівської та студентської 

молоді в навчальних закладах України, Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, що затверджена наказом 

МОН від 16.06.2015 р. № 641, Програми національного виховання 

учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки та Програми 

національного виховання учнівської молоді Гощанщини на 2008-

2020 роки. Питання реалізації Концепції національно-
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патріотичного виховання дітей і молоді, що затверджена наказом 

МОН від 16.06.2015 р. № 641, було заслухано і обговорено на 

розширеній інструктивно-методичній серпневій нараді за участю 

голови районної держадміністрації Ковальчука Ю.Д. та голови 

районної ради Ткачука О.Є. Крім того, здійснювався супровід 

реалізації Загальнодержавної програми формування національної 

екологічної мережі України на 2000–2015 роки та Державної 

цільової екологічної програми проведення моніторингу 

навколишнього природного середовища. 

Педагогічні працівники методичного кабінету та 

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів 

брали участь в масових заходах всеукраїнського, регіонального та 

районного рівня. Зокрема, методист Жук Н.А. виступала на 

Червневих методичних студіях з теми «Науково-методичне 

забезпечення технологій навчання інформатики (5-7 класи)», 

методист Марчук О.В. виступала на координаційно – методичній 

раді КЗ «Станція юних натуралістів» з теми «Формування 

екологічної компетентності як провідний напрям екологічного 

виховання школярів Гощанського району», методист Сорочук В.Ф. 

- на розширеному засіданні обласної творчої групи керівників 

шкільних музеїв з теми «Стан та перспективи розвитку шкільних 

музеїв Гощанщини». Ділились досвідом роботи з педагогами 

області і багато педагогічних працівників ЗНЗ району:  

- Сульжук І. Ю., вчитель географії Синівської ЗОШ І – ІІІ ст., 

Білик Н. В., вчитель біології  Іллінського НВК – участь у 

регіональному семінарі - тренінгу «Впровадження Міжнародної 

науково-освітньої програми GLOBE в освітніх закладах 

Рівненщини» (КЗ «Станція юних натуралістів, 04 листопада 2015 

року). 

-        Рокунець Л. М., вчитель географії Бугринського НВК – виступ 

з досвіду роботи на обласному семінарі керівників геологічних, 

географічних та екологічних гуртків.   (Рівненська обласна станція 

юних туристів, 16. 02. 2015 року).  

- Лавренюк П. М., вчитель біології Бабинської ЗОШ І – ІІІ ст. – 

виступ на засіданні круглого столу «Екологічні проблеми 

Рівненської області та шляхи їх розв’язання». Тема: «Розв’язання 

екологічних проблем засобами навчання та виховання в ЗНЗ»  (м. 

Рівне, Всеукраїнська екологічна ліга, 03 квітня 2015 року).  
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В квітні на базі Гощанської районної гімназії проведено 

засідання  

обласної творчої групи керівників спеціалізованих навчальних 

закладів із проблеми «Управлінська культура як складова 

ефективного освітнього менеджменту» з теми «Професійна 

педагогічна культура як вектор освітнього простору школи».  

На базі Гощанського районного центру дітей, юнацтва та молоді  

було проведено 2 засідання (квітень і грудень) Школи 

педагогічного досвіду для педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів із теми «Інноваційна діяльність позашкільного 

навчального закладу в умовах соціальних змін». 

В грудні  вчителі Посягвівської, Синівської, Тучинської ЗОШ І-

ІІІ ст., КЗ «Бугринський НВК: ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.-АТЛ» Мельничук 

А.Г., Шевчук К.В., Ничипорук Л.Г., Саханчук М.М. брали участь у 

проведенні розширеного засідання обласної творчої групи 

керівників шкільних музеїв. 

В жовтні   на базі Горбаківського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст..» 

(вчитель – член обласної творчої групи Гуменюк І.О.) було 

проведено засідання творчої групи з теми «Реалізація використання 

інформаційно - комп’ютерних технологій активного та 

інтерактивного навчання». 

На належному рівні проведено районний тур конкурсу «Вчитель 

року-2015». Його учасники показали високий методичний та 

фаховий рівень, творчу імпровізацію, пошук, володіння сучасними 

інноваційними технологіями навчання. Всі переможці районного 

туру створили власні блоги, і двоє з них: Захарук Людмила 

Григорівна,  вчитель хімії Мнишинського  НВК «ДНЗ-ЗОШ І ІІ 

ступенів» та  Мельничук Анатолій Григорович, вчитель 

правознавства  Посягвівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, стали учасниками 

очного етапу обласного туру конкурсу, а Захарук Л.Г. стала  

переможцем обласного туру конкурсу «Учитель року 2015». 

Результативним був і конкурс «Класний керівник року». Із двох 

переможців районного туру конкурсу Шолодько Т.І., класний 

керівник Гощанської районної гімназії, посіла ІІ місце в обласному 

турі конкурсу. 

На ХІІ районний конкурс-ярмарок педагогічної творчості  

надійшло 74   роботи по 10  номінаціях.  За результатами участі в 

ХІІ обласному конкурсі-ярмарку  4 доробки наших педагогів і 

колективів було нагороджено дипломами Рівненського ОІППО за 
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актуальність змісту та практичне спрямування методичної 

розробки, серед них робота творчої групи вчителів інформатики під 

керівництвом методиста Жук  Н.А.. 

Вихователь   Тучинського дитячого ясла-садка «Дзвіночок» 

Янчук Н.В. стала переможцем ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

«Планета дитинства» у номінації «Гартуємо маленького патріота» 

від редакції освітянських видань м. Києва. 

Завідувач, заступник завідувача та методисти районного 

методкабінету здійснюють науково-методичний супровід керівних і 

педагогічних працівників району. Згідно графіка курсової 

підготовки у 2015 році пройшли курси підвищення кваліфікації при 

Рівненському ОІППО 2 методисти та голова ПМПК. У 

міжкурсовий період проводились навчання методистів з питань 

підвищення їх інформаційно-комунікаційної компетентності – 

створення власного електронного портфоліо, блогу; а також з 

питань використання інтерактивних форм методичної роботи.  

Навчання керівних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів 

здійснювалось через структуру методичної роботи з керівниками та 

їх заступниками. Зокрема, діяли школа резерву керівних кадрів 

«Мій шанс» (кер. Міркевич Н.І., директор Синівської ЗОШ І-ІІІ 

ст..) та школа  новопризначеного керівника, яка у 2014-2015 

навчальному році завершила роботу на базі Майківського НВК 

«ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів», а у новому навчальному році розпочала 

роботу на базі Тучинської ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівники 

Пашковець О.І. та Переходько Г.І.). В школі займаються 

новопризначені директори та заступники директорів з навчально-

виховної роботи. Для новопризначених заступників директорів з 

виховної роботи працює   школа новопризначеного заступника 

(керівник Смешкова Н.І., Гощанська ЗОШ І-ІІІ ступенів). 

Упродовж 2015 року проведено 6 засідань вказаних вище шкіл. У 

вересні 2015 року уточнено списки резерву керівних кадрів ЗНЗ, 

проводяться спільні засідання резервістів та новопризначених 

директорів та їх заступників, індивідуальні та групові консультації 

з резервом керівних кадрів. 

Для директорів шкіл зі стажем роботи понад 3 роки в районі діє 

семінар-практикум керівників ЗНЗ.  У 2015 році було збережено 

формат проведення засідань на базі двох навчальних закладів у 

рамках одного освітнього округу. Так, було проведено семінари-

практикуми із теми «Формування іміджу сільського 
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загальноосвітнього навчального закладу» на базі Русивельської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів та Майківського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів» 

(Гощанський освітній округ № 1) та із теми «Реалізація ідей освіти 

для сталого розвитку сучасного суспільства в управлінні школою» 

на базі Бабинської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Рясницького НВК «ДНЗ-

ЗОШ І-ІІІ ступенів» (Бабинський освітній округ). 

Для заступників директорів із навчально-виховної роботи 

впродовж року проведено 2 семінари-практикуми: на базі 

Липківського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів» із теми «Освітня 

технологія як об’єкт  методичної роботи» та  на базі Гощанської 

районної гімназії  із теми «Конкурс «Учитель року» як один із  

шляхів підвищення   професійної майстерності вчителів». 

Всі педагогічні працівники загальноосвітніх, дошкільних, 

позашкільних навчальних закладів брали участь в роботі районних 

методичних об’єднань. Упродовж року було проведено 36 засідань. 

У рамках діяльності методичних об’єднань функціонували інші 

форми методичної роботи відповідно до інноваційної моделі 

науково-методичної роботи з педагогічними працівниками. 

Зокрема, у рамках модуля «Становлення педагогічного працівника» 

діяли школи  молодих вчителів та школи професійної адаптації 

молодих і малодосвідчених вчителів. Упродовж року було 

проведено  4 засідання шкіл молодого вчителя, 8 засідань шкіл 

професійної адаптації молодих і малодосвідчених вчителів, 

надавалася практична допомога безпосередньо в загальноосвітніх 

навчальних закладах.  Рівень проведення уроків молодими 

вчителями другого й третього року навчання показав помітний ріст 

їх педагогічної майстерності. 

   Для педагогів першої та другої кваліфікаційних категорій, 

практичних психологів в рамках модуля «Творче зростання 

педагогічного працівника» проводилися проблемні семінари, 

семінари-практикуми, робота яких була спрямована на підвищення 

їх професійної компетентності, підготовку до упровадження нових 

державних стандартів,   упровадження у практику роботи 

інноваційних педагогічних технологій, досягнень психолого-

педагогічної науки та усунення зон утруднень у роботі педагогів, 

які потребували допомоги методичного кабінету. 

В рамках модуля «Професійна майстерність педагогічного 

працівника» для творчих вчителів працювали школи педагогічного 

досвіду, педагогічної та методичної майстерності, майстер-класи,   



 8 

клуби, творчі об’єднання,   тренінги, консалтингові центри на базі 

методичних кабінетів   базових навчальних  закладів, 

консультаційні пункти на базі базових навчальних закладів. 

  Впродовж року проведено засідань: 46  – семінарів-

практикумів, 16  – проблемних семінарів, 29  – творчих груп,   6 – 

шкіл   педагогічного досвіду, 2 – школи методичної майстерності, 2 

– школи педагогічної майстерності, 2 майстер-класи, 2 засідання  

творчих об’єднань,    3  засідання клубу,    2 - тренінги, 12  -  

консультацій на базі базових шкіл, ряд  інноваційних форм 

методичної роботи  на базі освітніх округів.  Проведено 4 виїзні 

семінари різних категорій педагогів.   Уся методична робота 

ґрунтувалась на діагностичній основі, що забезпечувало врахування 

індивідуальних запитів кожного педагога, сприяло росту їх 

фахового рівня.  

У структурі методичної роботи застосовувалися як традиційні 

форми роботи, так і нові:   конкурси педагогічної майстерності,    

тренінги,   клуби, творчі об’єднання та інші. Це дало можливість 

ділитися досвідом, поширювати кращі педагогічні досягнення 

серед учительської громадськості. 

КУ «Гощанський РМК» в своїй роботі врахував нові підходи 

Міністерства освіти і науки України щодо дебюрократизації 

управлінської діяльності у сфері загальної середньої освіти, 

зокрема, щодо  оптимізації кількості колективних заходів за участі 

педагогічних працівників, проведення їх у час, вільний від 

навчальних занять. Перші суттєві кроки на виконання даних заходів 

в районі зроблено. Так, упродовж   року проведено всього – 179 

засідань всіх структурних методичних підрозділів: 

зокрема - на базі навчальних закладів - 58 

на базі РМК – 117 

виїзних семінарів – 4. 

  Більшість цих заходів було заплановано на канікулярний час:   

січень, березень, жовтень.  У навчальний час засідання проводяться 

виключно у  методичні дні, часто і в післяурочний час (початок о 

12.00 або  14.00). Практикувалось проведення спільних засідань 

окремих методичних підрозділів. 

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 
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освіті;  формування готовності вчителя до інноваційної діяльності, 

у тому числі інклюзивної освіти, розробка методичних 

рекомендацій для педагогічних працівників щодо реалізації 

Державного стандарту початкової загальної  освіти. 

Здійснено належний супровід забезпечення переходу 5-их, 6-

их, 7-их  класів на навчання за новим Державним стандартом 

базової та повної загальної середньої освіти. 

Згідно плану-графіка курсової підготовки керівних та 

педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів, який був укладений у 

відповідності до плану-графіка РОІППО на 2015 рік, надісланий на 

електронні адреси навчальних закладів для обговорення з  

педагогами району і уточнення, здійснювалось підвищення 

кваліфікації керівних і педагогічних працівників навчальних 

закладів району. План курсової підготовки у 2015 році виконаний. 

Гощанський районний методичний кабінет координує 

діяльність методичних кабінетів загальноосвітніх навчальних 

закладів. Відповідно до наказу відділу освіти Гощанської РДА від 

24.09.2014 р. № 163 «Про організацію кураторства в 

загальноосвітніх навчальних закладах району» всі методисти 

призначені кураторами методичних кабінетів ЗНЗ та ДНЗ, надавали 

їм постійну методичну допомогу з різних питань. Вивчення стану 

та оцінювання діяльності шкільних методичних кабінетів 

Малинівського, Майківського  Мнишинського НВК «ДНЗ- ЗОШ І-

ІІ і І-ІІІ ступенів», Синівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Гощанського, 

Посягвівського та Франівського ДНЗ  з питань виконання 

повноважень, визначених чинним законодавством, та надання їм  

методичної допомоги здійснено упродовж 2015 року в ході 

державної атестації навчальних закладів заступником завідувача 

КУ «Гощанський райметодкабінет» Бандурою В.Я.. Методична 

допомога упродовж року надавалась новопризначеним заступникам 

директорів Вільгірського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів» та 

Дорогобузької ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Здійснювався науково-методичний супровід базових 

методичних кабінетів - через діяльність консалтингових центрів: з 

питань  організації допрофільної підготовки та профільного 

навчання та з питань цільового управління навчальним закладом 

(на базі методичного кабінету Гощанської районної гімназії – 

базового закладу);   з питань інноваційної діяльності у ЗНЗ (на базі  
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методичного кабінету Бугринського НВК: ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів-

АТЛ); з питання створення особистісно зорієнтованої моделі 

методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі (на 

базі методичного кабінету Бабинської ЗОШ І-ІІІ ступенів). 

Методисти здійснюють патронаж навчальних закладів, які 

мають статус експериментальних майданчиків, надають їм 

методичну допомогу. Зокрема, в опрацюванні  матеріалів науково-

дослідницької роботи в експериментальному закладі 

всеукраїнського рівня (наказ Міністерства освіти і науки, молоді і 

спорту України  від  07.06.2011 р. № 534)  – Бугринському НВК: 

ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів-АТЛ по проблемі «Виховання особистості 

європейського типу в умовах Акме-Школи». 

Заступник завідувача та методисти координували роботу 

опорних освітніх навчальних закладів п’яти освітніх округів 

району,  діяльність окружних методичних структурних підрозділів, 

затверджених наказом відділу освіти Гощанської РДА від 

24.08.2014р. № 164 «Про структуру, зміст і форми методичної 

роботи в освітніх округах району в 2014-2015 навчальному році». 

Дієвою формою методичної роботи у всіх освітніх округах була в 

минулому навчальному році і продовжує працювати в поточному 

навчальному році школа для вчителів, що атестуються ( по 

оволодінню вчителями інформаційно-комунікаційними 

технологіями), координатор Жук Н.А., керівники – вчителі 

інформатики опорних закладів освітніх округів. 

 Методисти координують діяльність базових навчальних 

закладів з питань окремих напрямків виховної роботи, навчальних 

предметів, дошкільної, позашкільної освіти:  

 Симонівської ЗОШ І-ІІІ ст. - «Виховання здорового способу життя 

школярів шляхом функціонування «Школи сприяння здоров’ю». 

Гощанської ЗОШ І-ІІІ ст. - «Система роботи ЗНЗ по запобіганню 

дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх». 

Садівського НВК «ДНЗ- ЗОШ І-ІІІ ст.» -  «Виховання учнівської 

молоді засобами козацької етнопедагогіки». 

Гощанської  районної  гімназії - «Гуманно-особистісний підхід до 

дитини на уроках в початкових класах». 

Бугринського  НВК: ДНЗ – ЗОШ І-ІІ ступенів - агротехнічний ліцей 

- «Виховання громадянина України засобами спортивного та 

краєзнавчого туризму». 
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Гощанського  ДНЗ «Малятко» - «Інноваційні форми роботи з 

фізичного виховання для забезпечення   здоров’я дитини»  

Воскодавського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ступенів» - «Духовне 

становлення і розвиток особистості у виховній системі сільського 

ЗНЗ» 

На базі цих навчальних закладів постійно працюють консультаційні 

пункти, проводяться семінари тощо.  

Методисти координують роботу з обдарованими дітьми: 

забезпечують проведення районних олімпіад, турнірів, конкурсів та 

участь школярів в обласних та всеукраїнських етапах, що дає свої 

результати.. Так, цього року учні ЗНЗ району вибороли 30 призових 

місця на обласному етапі олімпіад, 11 призових місць на обласному 

етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.   Слід 

відмітити, що серед переможців, як і в минулому році, є не лише 

учні гімназії та ліцею, а й загальноосвітніх шкіл району. Зокрема, 

найбільше переможців олімпіад в Гощанській  та Тучинській ЗОШ 

І-ІІІ ступенів, вперше – із Русивельської ЗОШ І-ІІІ ступенів, а  в 

МАНі традиційно переможцями є учні Бабинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів і вперше – учень Симонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 

різноманітних конкурсах, виставках, змаганнях всеукраїнського і 

обласного рівня переможцями стали більше 80 команд, груп та 

окремих учасників. Вшанування учнів-переможців та їх 

наставників проходило у рамках районного свята «Творче 

обдарування», яке проводилось  у травні 2015 року. 

Продовжується  координація діяльності експериментального 

майданчика всеукраїнського рівня    із проблеми «Виховання 

особистості європейського типу в умовах Акме-Школи» на базі 

Бугринського НВК: ДНЗ - ЗОШ І-ІІ ст. - агротехнічний  ліцей, 

триває організація дослідно-експериментальної діяльності 

регіонального рівня із проблеми «Робота ЗНЗ в умовах «Школи 

повного дня» на базі Гощанської районної гімназії. Методисти 

сприяють залученню педагогічних працівників до участі в роботі 

всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, 

семінарів, виставок, здійснюють науково-методичний супровід 

Міжнародного проекту «Освіта для сталого розвитку в дії». 

Методистами постійно здійснюється виявлення, вивчення та 

упровадження педагогічного досвіду кращих педагогічних 

працівників, педагогічних колективів навчальних закладів району. 

У 2015 році завершено вивчення, узагальнено і внесено в картотеку 
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досвід роботи 12 педагогічних працівників, розпочато його 

поширення і упровадження через різні форми методичної роботи. З 

вересня місяця розпочато вивчення досвіду роботи 8 педагогів і 

продовжується вивчення досвіду ще 10 педагогів. 

Методисти і педагогічні працівники району брали участь у 

всеукраїнських і регіональних моніторингових дослідженнях: 

1. «Проведення ІІ етапу моніторингового дослідження щодо 

визначення інноваційного потенціалу загальноосвітнього 

навчального закладу»  

2. «Проведення ІV етапу моніторингового дослідження стану 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області», квітень 

2015 

3. «Збір інформації щодо кількості підручників для проведення 

моніторингового дослідження», квітень 2015 

4. «Проведення ІІІ етапу моніторингового дослідження стану 

превентивної освіти дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх 

навчальних закладах Рівненської області», квітень 2015 

5. «Проведення моніторингового дослідження якості навчальної 

літератури  для учнів 2 та 5 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів», травень 2015 

6. «Проведення у Рівненській області апробації та моніторингових 

досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх 

навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році», вересень 2015 

7. «Проведення у Рівненській області ІІІ етапу моніторингового 

дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в 

загальноосвітніх навчальних закладах», грудень 2015. 

Методисти продовжували роботу по  апробації електронних 

засобів навчального призначення та підручників. В поточному 

навчальному році всі методисти здійснювали методичний супровід 

конкурсного відбору підручників для 4 і 7 класів, а двоє 

працівників райметодкабінету  у 2015 році стали експертами по 

відбору підручників для 4 і 7 класів на рівні України: 

1. Бандура В.Я., заступник завідувача, здійснювала експертизу 

підручників для 4 класу: української мови (5 підручників) та 

образотворчого мистецтва (3 підручники); 

2. Демченко А.М., методист, здійснювала експертизу 

підручників для 4 і 7 класів:   «Німецька мова (3-й рік 

навчання)», автори Сидоренко М. М., Палій О. А., Німецька 
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мова (3-й рік навчання) , автор Басай Н. П., «Німецька мова 

(3-й рік навчання)», автор Сотникова С. І. та «Англійська 

мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням 

англійської мови» підручник для 4 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів, автори Калініна Л.В., Самойлюкевич 

І.В.. 

У листопаді-грудні 2015 року згідно наказу РОІППО від 

17.11.2015 № 137 «Про проведення апробації тестових завдань у 

Рівненській області» було проведено дану апробацію  у  

Гощанській ЗОШ І-ІІІ ст.. та Гощанській  районній гімназії з трьох 

предметів (математика, географія, німецька мова). 

У серпні методисти здійснювали експертизу авторських 

навчальних програм гуртків та творчих об’єднань школярів 

РЦДЮМ:   літературного гуртка «Учимося римувати» (1 рік 

навчання), кер. Гупалюк В.Є.;   гуртка «Спортлайф» (4 роки 

навчання), кер. Шельчук О.С.;   гуртка «Умілі руки» (1 рік 

навчання), кер. Чернюк Т.В.  

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 

2015 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 2015 року). У вересні на нараді директорів підводились 

підсумки проведення ЗНО у 2015 році.  

Методичний кабінет тісно співпрацює з Рівненським 

обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти; з 

Рівненським  державним гуманітарним університетом в рамках 
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дослідно-експериментальної роботи на базі Бугринського НВК: 

ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів - агротехнічний ліцей. В ліцеї також 

налагоджені тісні зв’язки з вченими та фахівцями агрономічного 

факультету Львівського аграрного національного факультету. У 

методкабінеті є співпраця   з Рівненським обласним краєзнавчим 

музеєм (консультування керівників шкільних музеїв, проведення 

семінарів-практикумів), громадською організацією «Волонтерський 

рух. Спільно - Гоща», ДГО «Козаченьки». Під час проведення 

природоохоронної акції «Чисте довкілля» всі ЗНЗ тісно 

співпрацюють з місцевими органами самоврядування. 

  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. 

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 

загальноосвітніх навчальних закладів представлено на районний та 

обласний конкурси-ярмарки педагогічної творчості.  

Крім того, педагоги продовжують публікуватись у фахових 

виданнях, видавати окремі брошури. Так, вихователь-методист 

Тучинського дитячого садка-ясла «Дзвіночок» Янчук Н.В. видала у 

видавництві «Ранок» посібники «Комплекси вправ ранкової 

гімнастики для дітей 3-4 років та 5-6 років», опублікувала  у 

журналі «Бібліотечка вихователя дитячого садка», №12, 2015 р., 

систему занять з теми «Гартуємо маленького патріота». У журналі 

«Малятко», №1, 2015 р., було опубліковано вірш «Ми із татом». 

Також у журналі «Малятко», №12, 2015р. опубліковано виховний 

захід «Подорожуємо Рівненщиною». Кубай Н.О., заступник 

директора з виховної роботи  Садівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ 

ст..», опублікувала в ж. «Виховна робота в школі», № 9, 2015,  

проект «Герої нашого часу. Надія Савченко як символ честі, відваги 

та боротьби за свободу своєї країни»,  в №11, 2015 – «Урок 
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мужності. Якщо це за народ? І що життя, якщо без України?!!»; в  

ж.. «Нова педагогічна думка», №1, 2015р - статтю «Патріотичні 

мотиви у творчості Т.Шевченка в контексті козацької педагогіки», 

в №2, 2015, статтю «Козацька педагогіка в контексті програми 

«Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України». Захарук Л.Г., вчитель 

Мнишинського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.,»  опублікувала статтю 

«Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. 8 

клас» в  ж. Хімія, Харків:Основа, 2015; Романюк Н.В., вчитель 

Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст.., опублікувала статтю «Тренінг для 

вчителів економіки» в ж.  Економіка в школах України. -

Харків:Основа. Болба В.М. логопед логопедичного пункту при 

Гощанській ЗОШ І-ІІІ ст.., видала посібник «Логопедична 

скринька» -Тернопіль:Мандрівець, 2015.-144 с. 

Бібліотека районного методичного кабінету знаходиться у 

пристосованому приміщенні і, в міру можливостей, здійснює 

популяризацію наявної в бібліотеці  літератури та періодики. 

У 2015 році відбулося зміцнення матеріально-технічного 

забезпечення методичного кабінету – придбано  2   принтери  і  6 

нових картриджів. Упродовж  року методичний кабінет 

забезпечувався канцтоварами: папером, бланками дипломів, 

грамот, іншим канцелярським приладдям. (100% від потреби). За 

рахунок коштів методкабінету здійснювалось придбання 

подарунків для обдарованих дітей, які вручались на святі «Творче 

обдарування», призів для вчителів – переможців і лауреатів 

конкурсу «Учитель року». 

Фінансування методкабінету здійснювалось в повному обсязі 

на зарплату та грошову винагороду. В І півріччі 2015 року 

фінансувались надбавки методистам за інтенсивність у роботі (до 

30% окладу), витрати на відрядження. 

 У квітні 2015 року на колегії відділу освіти, молоді та спорту 

Гощанської РДА заслухано звіт комунальної установи 

«Гощанський районний методичний кабінет». Роботу комунальної 

установи визнано як таку, що забезпечує професійний розвиток 

педагогічних працівників та керівників навчальних закладів 

шляхом запровадження різних форм   організації науково-

методичної роботи у міжкурсовий період. 
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