
 Сьогодні у 
школах району лу-
нають останні 
дзвоники. Завер-
шується навчаль-
ний рік, починаєть-
ся пора канікул.  
Для кожного з нас 
цей день має своє 

значення. Для дітей – це нова валіза 
знань за плечима, для вчителів – гор-
дість за виховання майбутнього поколін-
ня, для батьків – мить, коли їхні діти ста-
ють дорослішими на рік.  
 Нашим юним друзям - школярам 
ми бажаємо продуктивно відпочити, на-
братися яскравих незабутніх вражень, 
духовних і фізичних сил перед початком 
нового етапу навчання.  
 Хвилюючі почуття переповнюють 
сьогодні наймолодших: взято першу схо-
динку на шляху пізнання. Для випускни-
ків цей шкільний дзвоник справді остан-
ній. Його малиновий передзвін виряджає 
вас у самостійну життєву дорогу. Випуск-
ники сприймають останній шкільний 
дзвоник як початок дороги у нове, дорос-
ле, самостійне життя.  
 Свято останнього дзвоника – 
це  значна подія.  Від того, яким увіл-

лється у життя молоде покоління, вирішаль-
ною мірою залежатиме доля кожного юнака 
та дівчини. Ми твердо віримо, що вам, ша-
новні випускники, не забракне сміливості та 
наполегливості, ви твердо крокуватимете 
до обраної цілі і зможете взяти на себе від-
повідальність за власну долю та долю краї-
ни. Повсякчас пам’ятайте: і ваші батьки, і 
наставники, і Вітчизна покладають на вас 
великі сподівання. Ваші успіхи стануть най-
вищою винагородою вашим учителям та 
рідним людям, які вкладали у вас усю свою 
любов, доброту, щедрість своїх гарячих  
сердець 
 Дорогі випускники! Попереду – нові 
вершини та нові досягнення. А головне – 
непросте доросле життя, в якому щодня до-
ведеться робити важливий вибір, відстою-
вати власні думки та відповідати за прийня-
ті рішення. Бажаємо кожному з вас впевне-
но йти життєвою дорогою і завжди досягати 
поставленої мети.  
 У цей святковий день хочеться ви-
словити слова щирої вдячності усім праців-
никам освіти, які своїми ідеями, натхненням 
та працьовитістю творять наше майбутнє.  
 По-особливому урочистий цей день і 
для батьків, дідусів та бабусь. Вони пройш-
ли роки шкільного життя разом з вами, раді-
ли успіхам, переймалися невдачами. Цінуй-
те їхню любов і  п ідтримку.    
Щастя всім, добра, міцного здоров’я та успі-
хів! 
 
Начальник відділу освіти   О.А.Антипчук 
 
Голова РК профспілки  
працівників освіти і науки   Л.Ф.Вознюк 

Дорогі учні! Шановні вчителі та батьки!  

РМЦ 
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ПЛАН 
роботи райметодоб’єднання  

керівників шкіл. 
1.Освітній моніторинг як інструментарій 
модернізації управління закладом освіти. 
(Осадчук Л.В. – директор С.Деражнянської 
ЗОШ) 
2.Інформатизація управлінської діяльності 
керівника сучасної школи. (Горлата Л.С. – 
директор Піщівської ЗОШ) 
3.Управління процесом впровадження інно-
вацій. (Щепер Л.Т. – директор Барвинівсь-
кої ЗОШ) 
4.Управління самоосвітою педагога як засіб 
підвищення його професійної компетентно-
сті. (Ковальчук Т.В. –  директор Дідовицької 
ЗОШ, Радзивіл Т.В. – заступник директора 
Яворівської ЗОШ) 
5.Педагогічна рада як орган колективного 
управління закладом і форма методичної 
роботи. (Черниш В.В. – заступник директо-
ра Федорівської ЗОШ) 
6.Проектування професійного саморозвит-
ку педагогічних працівників: управлінський і 
науково-методичний аспекти. (Яворенко 
Н.І. – заступник директора Суслівської 
ЗОШ) 
7.Форми і засоби діагностування і оціню-
вання професійної діяльності педагога. 
(Гордійчук Л.П. – заступник директора Бар-
винівської ЗОШ) 
 

ПЛАН 
роботи райметодоб’єднання  

вчителів інформатики. 
1.Зміни у навчальних програмах з інформа-
тики у 9-11 класах. 
2.Методичне забезпечення викладання  
інформатики  у 7 класі. (Майстренко Г.В. –  
Городницька ЗОШ) 
3.Форми  контролю знань, умінь та навичок 
на уроках інформатики. (Пелешок М.О. –  
В.Молодьківська ЗОШ) 
4.Мотивація як компонент інформаційної 
компетентності учня. (Гераськін О.С. –  
Орепівська ЗОШ) 
5.Хмарні технології  як сучасний ресурс 
організації навчального процесу навчання  
інформатики. (Кучерявенко Д.В. – 
Сл.Романівська гімназія) 
 

ПЛАН 
роботи райметодоб’єднання  

вчителів математики . 
1.Особистісно-орієнтована мотивація на-
вчальної діяльності. (Михалець К.О. – Пи-
липовицька ЗОШ) 
2.Стимулювання особистісного розвитку 

учнів на уроках математики за допомогою 
інтерактивних методів навчання. (Коленик 
С.М. – Чижівська ЗОШ) 
3.Розвиток креативних здібностей учнів 
на уроках математики (Павлюк О.М. – 
С.Деражнянська ЗОШ ) 
4.Мотивація як компонент математичної 
компететності учня. (Литвинець Т.П. – 
Н.Романівська ЗОШ, Данильчук В.В. – 
Варварівська ЗОШ )  
5.Дидактична гра на уроках математики. 
(Сергійчук О.А. – Броницька ЗОШ) 

 
ПЛАН 

роботи райметодоб’єднання  вчителів 
1-х класів. 

1.Аналіз роботи за 2014-2015 навчальний 
рік. Завдання на 2015-2016 навчальний 
рік. (Опрацювання Листів МОН України) 
(Лопатюк В.Г. – методист РМЦ) 
2. Державний стандарт початкової освіти. 
Ознайомлення з методичними рекомен-
даціями, підручниками і програмами що-
до навчання і виховання у 1 класі: 
Навчання грамоти (Романюк Наталія 
Миколаївна –Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Математика (Желізко Руслана Цезарівна 
– Слободороманівська гімназія) 
Природознавство (Захарчук Людмила 
Олексіївна – Курчицькогутянська ЗОШ І-ІІІ 
ст.) 
Основи здоров’я,   фізична культура 
(Макарчук Інна Андріївна – Наталівська 
ЗОШ І-ІІ ст. ) 
Образотворче мистецтво, музичне мисте-
цтво, трудове навчання (Деркач Ірина 
Володимирівна – Киківська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
3. Особливості побудови уроку як цілісно-
го творчого процесу у 1 класі за новим 
Державним стандартом початкової шко-
ли. (Дубравська Світлана Михайлівна – 
Гульська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
4. Створення вчителем комфортних умов 
для адаптації першокласників до навчан-
ня у школі.  (Ейсмонт Руслана Володими-
рівна – Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ ст.) 
3. Педагогічна взаємодія вчителя почат-
кових класів з батьками першокласників. 
(Климчук Лариса Ничипорівна – Колодян-
ська ЗОШ І-ІІІ ст.) 

 
ПЛАН 

роботи райметодоб’єднання  
 вчителів 2-х класів. 

1.Аналіз роботи за 2014-2015 навчальний 
рік та завдання на 2015-2016 навчальний 
рік. (Опрацювання Листів МОН України 

щодо організації навчально-
виховного процесу у 2 класі) 
(Лопатюк В.Г. – методист РМЦ) 
2. Державний стандарт початкової 
освіти. Ознайомлення з методични-
ми рекомендаціями, підручниками і 
програмами щодо навчання і вихо-
вання у 2 класі: 
Літературне читання, українська 
мова (Янчук Оксана Сергіївна –
Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
М а т е м а т и к а ,  і н ф о р м а т и к а  
(Костенкова Лариса Іванівна – Пов-
чинська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Природознавство, основи здоров’я,   
фізична культура (Майструк Галина 
Володимирівна – Несолонська ЗОШ 
І-ІІІ ст. ) 
образотворче мистецтво, музичне 
мистецтво, трудове навчання 
(Ліньова Ірина Вікторівна – Брони-
цькогутянська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
3. Особливості індивідуального 
підходу до учнів у навчально-
пізнавальній діяльності. (Заєць Сві-
тлана Вікторівна – Поліянівська 
ЗОШ І-ІІ ст.) 
4. Здоров’язбережувальні трехноло-
гіїї – прогресивний метод забезпе-
чення та збереження здоров’я у 
сучасному освітньому середовищі. 
(Дейнека Ніна Володимирівна – 
Слободороманівська гімназія)  
5.Звіт про проходження курсів під-
вищення кваліфікації.  (Воліковська  
Марія Василівна – Жеребилівська 
ЗОШ І ст.) 

План 
 роботи райметодоб’єднання  

вчителів 3-х класів. 
1.Аналіз роботи РМО за 2014-2015 
навчальний рік та завдання на 
2 0 1 5 -2 0 16  на вч ал ьн ий  р і к . 
(Опрацювання Листів МОН України) 
(Лопатюк В.Г. – методист РМЦ) 
2. Державний стандарт початкової 
освіти. Ознайомлення з методични-
ми рекомендаціями, підручниками і 
програмами щодо навчання і вихо-
вання у 3 класі: 
Українська мова, літературне читан-
ня (Усенко Інна Миколаївна –
Колодянська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Математика (Козлова Сабіна Мико-
лаївна – Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Природознавство, Я у світі 
(Забродська Олександра Павлівна 

Питання, які виносяться на обговорення  
серпневих методичних об'єднань  

працівників освіти Новоград-Волинського району 

Стор.2 Школам Лесиного Краю 



П 

– Варварівська ЗОШ І-ІІ ст.) 
 Основи здоров’я,   фізична культура 
(Лісовська Світлана Володимимрівна – 
Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Образотворче мистецтво, музичне мис-
тецтво  (Лук’янчук Галина Василівна – 
Майстрівська ЗОШ І ст.) 
Трудове навчання, сходинки до інфор-
матики (Бурченя Олена Федорівна – 
Городницька ЗОШ І-ІІІ ст. )  
2. Дослідницька діяльність як спосіб 
стимулювання пізнавальної активності 
молодших школярів. (Жур Валентина 
Валеріївна – Косенівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
3. Формування здоров’язбережувальних 
технологій у початкових класах. 
(Гаврилюк Людмила Олександрівна – 
Таращанська ЗОШ І-ІІ ст.) 
4. Звіт про проходження курсів підви-
щення кваліфікації. (Мосійчук Тетяна 
Кузьмівна – Городницька ЗОШ І-ІІІ ст., 
Карпінська Людмила Станіславівна – 
Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 

 
ПЛАН 

роботи райметодоб’єднання  
вчителів 4-х класів на. 

1.Аналіз роботи РМО за 2014-2015 на-
вчальний рік та завдання на 2015-2016 
навчальний рік. (Опрацювання Листів 
МОН України) (Лопатюк В.Г. методист 
РМЦ) 
2. Державний стандарт початкової осві-
ти. Ознайомлення з методичними реко-
мендаціями, підручниками і програмами 
щодо навчання і виховання у 4 класі: 
Українська мова, літературне читання 
(Семенюк Людмила Олександрівна – 
Гірківська ЗОШ І-ІІ ст.) 
Математика, природознавство (Шиліна 
Світлана Валентинівна  – Городницька  
ЗОШ І-ІІІ ст.) 
 Основи здоров’я,   Я у світі (Тимощук 
Валентина Михайлівна – Киківська ЗОШ 
І-ІІІ ст. ) 
Образотворче мистецтво, музичне мис-
тецтво, фізична культура (Черевко Оле-
на Вікторівна – Лучицька ЗОШ І-ІІ ст.) 
Трудове навчання, інформатика (Лібега 
Світлана Миколаївна – Суслівська ЗОШ 
І-ІІІ ст. )  
3. Формування комунікативної компетен-
тності четвертокласників. (Бабич Люд-
мила Василівна – Піщівська  ЗОШ І-ІІІ 
ст.) 
4. Виховні принципи у становленні осо-
бистості. Планування виховної роботи у 
початковій школі. (Ничипорук Євдокія 

Дмитрівна – Дідовицька ЗОШ І-ІІ ст. ) 
5.Звіт про проходження курсів підвищення 
кваліфікації. (Киреєва Таїсія Антонівна – 
Майстровільська ЗОШ І ст.)  
 

ПЛАН 
роботи райметодоб’єднання  

вихователів ГПД  
 1.Аналіз роботи за 2014-2015 навчальний рік 
та завдання на 2015-2016 навчальний рік. 
Опрацювання нормативних документів, що 
стосуються роботи вихователя ГПД. 
(Лопатюк В.Г. – методист РМЦ) 
2.Організація навчальної діяльності молод-
ших школярів у режимі групи продовженого 
дня. (Лопоха Тамара Миколаївна – Орепівсь-
ка ЗОШ І-ІІІ ст.) 
3. Виховання всебічно розвиненої творчої 
особистості на заняттях у ГПД. (Качур Інна 
Олександрівна - Наталівська ЗОШ І-ІІ ст.) 
4. Проблема організації вільного часу та фі-
зичного виховання у ГПД.  (Костюченко Марія 
Матвіївна – Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
5. Використання ІКТ в формуванні мотивації 
до навчання учнів молодшого шкільного віку 
в ГПД.(Туровець Ліля Василівна – Суслівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.)  
6.Звіт про проходження курсів підвищення 
кваліфікації (Андрушенко Наталія Володими-
рівна – Новороманівська ЗОШ І-ІІІ ст  
 

ПЛАН 
роботи райметодоб’єднання  

вчителів української мови та літератури  
1. Аналіз роботи методичного об’єднання 
вчителів-філологів за минулий навчальний 
рік та завдання щодо підвищення результа-
тивності роботи у 2015/2016 навчальному 
році. Аналіз результатів ДПА з української 
мови і ЗНО з української мови та літератури 
(порівняльний аспект).  (Рошка С.П. – мето-
дист РМЦ) 
2. Опрацювання інструктивно-методичних 
рекомендацій щодо вивчення української 
мови та літератури в основній і старшій школі 
у 2015/2016 навчальному році. (Мулярець 
М.М. – голова МО, вчитель Несолонської 
ЗОШ І-ІІІ ст.) 
3. Аналіз участі учнів у Всеукраїнській украї-
нознавчій грі “Соняшник”. (Петровська А.С. – 
координатор гри «Соняшник» у районі, вчи-
тель Наталівської ЗОШ І-ІІ ст.) 
4. Критерії оцінювання навчальних досягнень 
учнів з української мови та літератури. 
(Якубовська А.Б., вчитель Красилівської ЗОШ 
І-ІІІ ст.) 

5. Вимоги до перевірки письмових 
робіт з української мови та літерату-
ри. (Іванюк Л.І., вчитель Броницькогу-
тянської ЗОШ І-ІІІ ст.)  
6. Вимоги до єдиного орфографічно-
го режиму. (Маус І.М., вчитель Ярун-
ської ЗОШ І-ІІІ ст.) 
7. Вимоги до ведення класного жур-
налу. (Дмитренко Т.В., вчитель Яво-
рівської ЗОШ І-ІІ ст.) 
8. З досвіду проведення уроків літе-
ратури рідного краю. (Кондратюк 
Н.П., вчитель С.Деражнянської ЗОШ 
І-ІІ ст.) 
9. Звіт про курси підвищення кваліфі-
кації. (Шостак А.М., вчитель Малоцві-
лянської ЗОШ І-ІІ ст.;Ільчук З.В., вчи-
тель Колодянської ЗОШ І-ІІІ ст.) 
 

ПЛАН 
роботи райметодоб’єднання  

вчителів світової літератури та 
російської мови 

1. Аналіз роботи методичного об’єд-
нання вчителів світової літератури та 
російської мови за минулий навчаль-
ний рік та завдання щодо підвищення 
результативності роботи у 2015/2016 
навчальному році. (Рошка С.П. – 
методист РМЦ) 
2.  Опрацювання інструктивно-
методичних рекомендацій щодо ви-
вчення української мови та літерату-
ри в основній і старшій школі у 
2015/2016 навчальному році. 
(Медвежинська Т.Є. – голова МО, 
вчитель Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст.) 
 3. Підсумки роботи за новими про-
грамами та завдання на наступний 
навчальний рік. (Бармак В.І., вчитель 
Киянської ЗОШ І-ІІІ ст.) 
4. Критерії оцінювання навчальних 
досягнень учнів з російської мови та 
літератури. (Дзюба Е.В.., Пилипови-
цька ЗОШ І-ІІІ ст.) 
5. Вимоги до перевірки письмових 
робіт з російської мови та світової 
літератури. (Молодецька М.О., вчи-
тель Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст.)  
6. Вимоги до єдиного орфографічно-
го режиму. (Залізницька О.В., вчи-
тель Варварівської ЗОШ І-ІІ ст.) 
7. Вимоги до ведення класного жур-
налу. (Орищук Н.М., вчитель Дідови-
цької ЗОШ І-ІІ ст.) 
8. Звіт про курси підвищення кваліфі-
кації. (Росовська Н.Л., вчитель Тупа-
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лецької ЗОШ І-ІІ ст.)(Смолко В.О., вчи-
тель Колодянської ЗОШ І-ІІІ ст.) 

 
ПЛАН 

роботи райметодоб’єднання  
вчителів історії та правознавства.  

1. Аналіз стану викладання історії і пра-
вознавства в школах району за 2014-
2015 навчальний рік та основні аспекти 
вивчення суспільствознавчих дисциплін 
у 2015-2016 навчальному році(Вознюк 
Т.М. методист РМЦ).  
2. Інноваційні технології в шкільній істо-
ричній освіті(Загрива О.М. Федорівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.).  
3. Опрацювання структури методичної 
роботи на 2015-2016 н.р., підведення 
підсумків роботи РМО за минулий рік та 
завдання на наступний навчальний рік 
(Вознюк Т.М. методист РМЦ) 
4. Використання в навчально-виховному 
процесі матеріалів з проблем дискримі-
нації, антисемітизму та ксенофобії 
(Оголь В.В. Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст.). 
5. Правове і патріотичне виховання 
учнівської молоді на уроках суспільство-
знавчих дисциплін (Усенко О.С., Коло-
дянська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
6. Краєзнавча робота на уроках та в 
позаурочний час. (Горблюк А.В., Ярун-
ська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
 

ПЛАН 
роботи райметодоб’єднання  

заступників директорів  
з виховної роботи.  

1. Аналіз стану виховної роботи в шко-
лах району за 2014-2015 навчальний рік 
та завдання на 2015-2016 навчальний 
рік (Вознюк Т.М.,методист РМЦ )  
2. Опрацювання структури методичної 
роботи на 2015-2016 н.р., підведення 
підсумків роботи РМО за минулий рік та 
завдання на наступний навчальний рік 
(Дзюба Е.В., Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст.) 
3. Проектно-технологічний підхід до 
орган ізації  виховного процесу 
(Кондратюк І.І., Жолобненська ЗОШ І-ІІІ 
ст..) 
4. Формування цілісного стійкого світо-
гляду в дитини шляхом створення раці-
ональної виховної системи (Федюк Т.М., 
Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
5. Реалізація основних засад програми 
«Основні орієнтири виховання учнів 1-
11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів України» (Курач Г.О., Суслівсь-
ка ЗОШ І-ІІІ ст.) 

П Л А Н 
роботи райметодоб’єднання  

вчителів іноземних мов 
1. Аналіз стану викладання рівня навчаль-
них досягнень учнів з іноземних  мов за 
2014-2015 н.р. та завдання на 2015-2016 
навчальний рік (Костюк К.М. – заступник 
завідуючої РМЦ); 
2. Опрацювання методичних листів ОІП-
ПО про вивчення іноземних мов в загаль-
ноосвітніх школах області у 2014-2015 н.р. 
та завдання і напрями роботи  у 2015-2016  
навчальному році (Костюк К.М. –заступник 
зав. РМЦ, Микитюк Г.М.- голова РМО, 
вчитель англійської мови Великомолодь-
ківської  ЗОШ І-ІІІ ст.); 
3. Про стан забезпечення учнів загальноо-
світніх шкіл  району підручниками з інозе-
мних мов  - 4 і 7 класи (Євпак О.М. – мето-
дист РМЦ); 
4. Обговорення структури методичної 
роботи на 2015-2016 навчальний рік 
(Костюк К.М. – заступник завідуючої РМЦ); 
5. Опрацювання методичних рекоменда-
цій з навчання іноземної мови у 4-му та 7-
му класах  загальноосвітньої школи відпо-
відно до Державних стандартів мовної 
освіти в Україні (Костюк К.М. –заступник 
зав. РМЦ, Микитюк Г.М.- голова РМО, 
вчитель англійської мови Великомолодь-
ківської ЗОШ І-ІІІ ст.); 
6. Реалізація загальнонаціонального прое-
кту літніх мовних таборів відпочинку  шко-
лярів –  один із шляхів започаткування 
моди на вивчення  іноземних мов в Україні  
(з  досвіду  роботи) -  Супрунчук В.В.  – 
Городницька ЗОШ І-ІІІ ст., Лисюк Т.В. – 
Киківська ЗОШ І-ІІІ ст., Жайворон Ю.В. – 
Яворівська ЗОШ І-ІІ ст.,Лопатюк О.С. – 
Курчицькогутянська ЗОШ І-ІІ ст.;      
7. Комунікативний підхід до вивчення іно-
земної мови  як засобу спілкування 
(Фесенко О.І.– Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Пузовик Н.А. – Калинівська ЗОШ І-ІІ ст.); 
8. Моніторинг якості навчальних досягнень 
учнів з іноземної мови  - один із кроків до 
позитивних результатів ЗНО та ДПА 
(Петрук Н.В. –  Несолонська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Бойко О.В. – Таращанська ЗОШ І-ІІ ст.); 
9. Навчання діалогічного мовлення через 
використання умовно-комунікативних і 
комунікативних вправ (Літвинець Я.М.–
Федорівська ЗОШ І-ІІІ ст., Рудич Г.М. – 
Тупалецька ЗОШ І-ІІ ст.); 
10. Про участь учнів ЗНЗ у Всеукраїнських 
мовознавчих конкурсах «Гринвіч», 
«Орлятко»,  «Галлус», «Пазл» (Кириченко 
Н.В. - голова творчої групи вчителів анг-

лійської мови, вчитель Новороманівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст.); 
11.Звіт про участь в  роботі  обласних  
семінарів: Вовк М.В. – Жолобненська 
ЗОШ І-ІІІ ст., Вовк Ю.А. – Суслівська 
ЗОШ І-ІІІ ст., Філоненко Г.О. – Пилипо-
вицька ЗОШ І-ІІІ ст., Зінчук Н.С. – Тока-
рівська ЗОШ І-ІІІ ст., Радзивіл Т.В. – 
Яворівська ЗОШ І-ІІ ст.   Микитюк Г.М. 
– В.Молодьківська ЗОШ І-ІІІ ст.; 
12. Звіт про проходження курсів підви-
щення кваліфікації у 2014-2015 навч. 
році. Новини, проблеми, шляхи реалі-
зації:   англійська мова  -  ( Степанюк 
О.П. – Наталівська ЗОШ І-ІІ ст., Колес-
ник Н.В. – Городницька ЗОШ І-ІІІ ст., 
Радченко О.В. – Орепівська ЗОШ І-ІІІ 
ст., Солощук І.О. – Жолобненська ЗОШ 
І-ІІІ ст., Кирилюк Л.В. – Великогорба-
шівська ЗОШ І-ІІ ст., Деркаченко Л.А. – 
Поліянівська ЗОШ І-ІІ ст.; німецька 
мова - Літвинець Я.М.  -  Федорівська 
ЗОШ І-ІІІ ст., Ковальчук О.А. – Малоц-
вілянська ЗОШ І-ІІ ст.) 
13. Огляд фахової та методичної літе-
ратури (Костюк К.М. – заступник зав. 
РМЦ) 

 
ПЛАН 

роботи райметодоб’єднання 
 вчителів фізики 

1. Планування роботи вчителя фізики 
(Пасічник М.М. – Новороманівська 
ЗОШ, Алексюк П.П. – Яворівська 
ЗОШ). 
2. Використання комп’ютерних техно-
логій на уроках фізики (Шмерега М.Л. – 
Ярунська ЗОШ – Жолобненська ЗОШ, 
Пелешок М.О. – Великомолодьківська 
ЗОШ). 
3. Підготовка учнів до участі в І, ІІ ІІІ 
етапах олімпіад з фізики та турніру 
юних фізиків (Борбенчук Л.О. – Город-
ницька ЗОШ) 
4. Звіт про курсову перепідготовку:  
(Мельник М.В. – Орепівська ЗОШ, Ше-
вчук Р.М. – Брониківська ЗОШ, Гордій-
чук Л.П. – Барвинівська ЗОШ). 

 
ПЛАН 

роботи райметодоб’єднання  
вчителів трудового навчання 

1. Планування роботи вчителя трудо-
вого навчання (технологій) та креслен-
ня (Онопрійчук О.П. – Новороманівська 
ЗОШ, Савчук Т.А. – Слободороманів-
ська гімназія). 
2. Патріотичне виховання на уроках 
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трудового навчання (Щирський О.П. – 
Суслівська ЗОШ, Тімборовський С.З. – 
Несолонська ЗОШ). 
3. Підготовка учнів до участі в І, ІІ ІІІ 
етапах олімпіад з трудового навчання 
(Бондарчук М.Б. – Косенівська ЗОШ, 
Шакура Ю.Л. – Чижівська ЗОШ). 
4. Підготовка дітей до турніру винахідни-
ків та раціоналізаторів (Шпунтов В.О. – 
Пилиповицька ЗОШ).  
5. Звіт про курсову перепідготовку:  
(Філоненко В.А.. –  Городницька ЗОШ). 

 
ПЛАН 

роботи райметодоб’єднання  
вчителів географії  

1.Виявлення та підтримка обдарованих 
дітей  (Железняк Л.І. Киківська  
ЗОШ І-ІІІ ст.); 
2.Технології проблемного навчання  
(Шурпан В.Ю Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст);   
3. Діяльнісний підхід у вивченні геогра-
фії як чинник формування активної жит-
тєвої позиції  (Ратохіна А.О. Красилівсь-
ка ЗОШ І-ІІІ ст.); 
4. Застосування інноваційних технологій 
на уроках природознавства  (Гнап Н.В. 
Борисівська ЗОШ І-ІІ ст.); 
5.Підвищення компетентності учнів під 
час вивчення природознавства та геог-
рафії  (Щавінська В.В. Великогорбашів-
ська ЗОШ І-ІІ ст.). 
 

ПЛАН 
роботи райметодоб’єднання  

вчителів біології 
1.Роль біологічної освіти у формуванні 
ставлення підлітків до здоров`я 
(Тарасюк Л.М.  Дідовицька ЗОШ І-ІІ ст.); 
2.Організація дослідницької діяльності 
учнів у навчанні біології (Заполовський 
С.С.  Варварівська ЗОШ І-ІІ ст.); 
3. Формування в учнів фізіологічних 
понять засобами комп`ютерної техніки і 
лабораторних досліджень  (Гордєєва 
Л.А. Середньодеражнянська ЗОШ І-ІІ 
ст);. 
4.Рейтингова система оцінювання як 
засіб підвищення мотивації до  
навчання (Алексєєва О.М. Тальківська 
ЗОШ І-ІІ ст.); 
5. Навчальні посібники, як засіб актива-
ції пізнавальної активності школярів
(Алексюк Л.І. Яворівська ЗОШ І-ІІ ст.); 
6. Аспекти ділової гри в екологічному 
вихованні школярів  (Ничипорук Ю.В. 
Орепівська ЗОШ І-ІІІ ст.). 

 

ПЛАН 
роботи райметодоб’єднання  

вчителів хімії 
1.Інтеграція із природничими дисциплі-
нами при вивченні хімії (Кузьмінчук В.І. 
Брониківська ЗОШ І-ІІ ст.); 
2.Використання прийомів проблемно-
пошукового методу для моделювання 
ефективних уроків хімії (Кліванський 
С.П. Кленівська ЗОШ І-ІІ ст.);  
3.Проблемне навчання та хімічний 
експеримент, як засіб розвитку твор-
чих здібностей учнів  (Езейчук Р.А. 
Гульська ЗОШ І-ІІІ ст.); 
4.Застосування на уроках хімії сучас-
них форм і методів, які передбачають 
активну діяльність школярів  (Бобер 
Л.І. Стрієвська ЗОШ І-ІІ ст.). 

 
ПЛАН 

роботи райметодоб’єднання  
вчителів з основ здоров’я 

1.Міжпредметні звязки на уроках основ 
здоров`я (Петров А.М. Жолобненська 
ЗОШ І-ІІІ ст.); 
2.Створення компетентнісно зорієнто-
ваних завдань  (Мосійчук С.В. Пилипо-
вицька ЗОШ І-ІІІ ст.); 
3.Розвиток компетентностей учнів 
через впровадження інтерактивних 
технологій навчання на уроках основ 
здоров`я (Каленюк І.І. Токарівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.); 
4.Особистісна орієнтованість та особи-
стісна спрямованість навчального 
процесу при вивченні предмету 
«Основи здоров`я» (Давиденко Л.М. 
Яворівська ЗОШ І-ІІ ст.). 

 
ПЛАН 

роботи  райметодоб’єднання 
вчителів 

музичного  мистецтва   
та  художньої культури 

1. Аналіз стану викладання, рівня на-
вчальних досягнень учнів з музичного 
мистецтва та художньої культури в 
загальноосвітніх навчальних закладах 
району за 2014-2015 н.р. та завдання 
на 2015-2016 н.р. (Костюк К.М. – засту-
пник завідуючої РМЦ); 
2. Опрацювання методичного листа 
ОІППО про вивчення музичного мисте-
цтва та художньої культури в загально-
освітніх навчальних закладах області у 
2014-2015 н.р. та завдання на 2015-
2016 н.р.( Лагасюк Ю.О. - голова РМО, 

вчитель музичного мистецтва Ярунської 
ЗОШ І-ІІІ ст. ); 
3. Обговорення і прийняття структури 
методичної роботи на 2015-2016 навча-
льний рік ( Костюк К.М. – заступник заві-
дуючої  РМЦ); 
4. Про підсумки проведення районного  
фестивалю дитячої та юнацької 
творчості  «Перлини Звягельщини-
2015» (наказ по відділу освіти від 
31.03.15. № 154) та про роботу щодо 
участі обдарованих  учнів у міськрайон-
них,  обласних  та  Всеукраїнських  кон-
курсах  і  фестивалях (Костюк К.М. – 
заступник заступник завідуючої  РМЦ,  
Медецький В.А. – вчитель музичного 
мистецтва Борисівської ЗОШ І-ІІ ст.); 
5. Моніторинг  навчальних  досягнень  
учнів і його роль у підвищенні їх навча-
льно-пізнавальної  активності на уроках  
музичного мистецтва  та художньої ку-
льтури  в умовах  модернізації  сучасної  
освіти (Семенишин А.М. – вчитель музи-
чного мистецтва  Повчинської ЗОШ І-ІІІ 
ст., Підкаура В.Г. – вчитель художньої 
культури Варварівської ЗОШ І-ІІ ст.); 
6. Навчально-виховний і розвивальний 
потенціали мультимедійних технологій в 
системі музичної і художньо-естетичної 
освіти учнів загальноосвітньої  школи 
(Креховецька О.А. – вчитель музичного 
мистецтва Дідовицької ЗОШ І-ІІст., Лит-
винчук В.С. – вчитель художньої культу-
ри Городницької ЗОШ І-ІІІ ст.); 
7. Розвиток художньо-творчих здібнос-
тей учнів на уроках музичного мистецт-
ва та художньої культури   (з досвіду 
роботи Сташка Д.В., вчителя музичного 
мистецтва Городницької ЗОШ І-ІІ ст., 
Федорчук Р.В., вчителя художньої куль-
тури Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ст.); 
8. Технологія підготовки та проведення 
шкільного етапу районного фестивалю 
дитячо-юнацької творчості «Перлини 
Звягельщини»  (з досвіду роботи Синга-
євської Р.Я.,  вчителя музичного мисте-
цтва Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст., Горблю-
ка А.С., вчителя музичного мистецтва 
Брониківської ЗОШ І-ІІ ст.); 
9. Атестуєтесь? Підтримка вчителя, 
який атестується, програмою «Атестація 
– під  ключ !», що започаткована  видав-
ничою  групою  «Основа». (Костюк К.М. 
– заступник зав. РМЦ); 
10. Звіт про курсову перепідготовку: 
новини, перспективи, проблеми та шля-
хи реалізації (Марчук В.В. – вчитель 
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грами та  підручника). (Шпунтов В.О. 
- Пилиповицька ЗОШ) 
6. Основні принципи, методи, обра-
зотворчі засоби та прийоми малюн-
к а .  ( С в і д е р с ь к а  Л . Л .  – 
В.Молодьківська ЗОШ) 
7. З досвіду ознайомлення учнів з 
роботою художника-ілюстратора, 
видами та малюванням ілюстрацій. 
(Литвинчук О.С. - Городницька ЗОШ) 
8. Малюнок: матеріали, інструменти, 
приладдя. (Присяжнюк С.В. – Краси-
лівська ЗОШ) 
9. Про хід ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу «Вчитель року-2015» в 
номінації «образотворчого мистецт-
ва». (Петренко Г.О. -  Слободорома-
нівська гімназія) 
10. З досвіду організації виставок 
дитячих малюнків присвячених різ-
номанітним датам. (Олійник О.Я. –  
Піщівська ЗОШ) 
 

ПЛАН 
роботи райметодоб’єднання  

шкільних бібліотекарів 
1. Аналіз стану роботи шкільних 
бібліотек за 2014-2015 н. р. та за-
вдання на 2015-2016  н. р. (Євпак 
О.М. – методист РМЦ) 
2. Опрацювання методичного листа 
Житомирського ОІППО про роботу 
шкільних бібліотек  області. (Євпак 
О.М. – методист РМЦ) 
3. Вибір і обговорення структури 
методичної роботи на 2015-2016  
н.р. (Євпак О.М. – методист РМЦ) 
4. Про  забезпечення підручниками 
учнів шкіл району в 2015-2016 на-
вчальному році. (Євпак О.М. – мето-
дист РМЦ) 
5.  З досвіду формування у школярів 
інформаційно-бібліографічної куль-
тури. (Квадрович Н.О. – Колодянсь-
ка ЗОШ) 
6. З досвіду вивчення та розвитку 
читацьких інтересів, керівництва 
позакласним читанням школярів. 
(Рацієвська О.Б. – Федорівська 
ЗОШ) 
7. Особистісно зорієнтоване вихо-
вання учнів шляхом впровадження 
інноваційних бібліотечних техноло-
гій. (Тригуб Н.В. – Повчинська  ЗОШ) 
8. З досвіду впровадження ІКТ  в 
діяльність бібліотеки. (Бучинська 
С.В. – Суслівська  ЗОШ) 
9. З досвіду проведення в школі 
Міжнародного місячника  бібліотек. 

музичного мистецтва і художньої куль-
тури Киківської ЗОШ І-ІІІ ст.); 
11. Огляд нових видань фахової та 
методичної літератури. (Євпак О.М. – 
методист РМЦ, Костюк К.М. – заступ-
ник завідуючої РМЦ  

 
ПЛАН 

роботи райметодоб’єднання  
вчителів фізичного виховання  

1. Використання методу колового 
тренування для розвитку сили та ко-
ординації учнів середніх класів 
(Лук’янчук В.О. -  Колодянська ЗОШ, 
Якимчук С.Б.  -  Чижівська ЗОШ) 
2. Використання загальнорозвиваль-
них вправ  з предметами на уроках 
фізичної культури ( Нікончук В.І.  -  
Н.Романівська ЗОШ, Черенович Ю.В. 
-  Курчицькогутянська ЗОШ) 
3. Особливості проведення ДПА з 
фізичної культури в навчальному за-
кладі (з досвіду проведення ДПА) 
( Ксенз О.А. - Городницька ЗОШ, Гор-
блюк В.В. -  Ярунська ЗОШ 
4. Навчальні плани та програми з 
фізичного виховання на 2015-2016 
н.р. (Храбан І.С. -  Великомолодьків-
ська ЗОШ, голова РМО вчителів фізи-
чного виховання) 
5. Аналіз стану навчально-виховного 
процесу та подальший розвиток фізи-
чного виховання і спорту у навчаль-
них закладах району (Горбовський 
В.П. – методист РМЦ) 
 

ПЛАН 
роботи райметодоб’єднання  

вчителів образотворчого  
мистецтва 

1. Аналіз стану викладання та рівня 
знань і умінь учнів з образотворчого 
мистецтва  за 2014-2015  н.р. та за-
вдання на 2015-201 н.р. (Євпак О.М. – 
методист РМЦ) 
2. Опрацювання методичного листа 
Житомирського ОІППО про стан ви-
кладання образотворчого мистецтва в 
школах  області. (Євпак О.М. – мето-
дист РМЦ) 
3. Вибір і обговорення структури мето-
дичної роботи. (Голова методичного 
об’єднання) 
4. Результати моніторингового дослі-
дження підручників з образотворчого 
мистецтва у 5 класі (автор Калінічен-
ко). (Євпак О.М. – методист РМЦ) 
5. З досвіду викладання  образотвор-
чого мистецтва  у 6 класі (аналіз про-

(Залізницька О.В. –  Варварівська  
ЗОШ) 
10.  Звіт про курсову перепідготовку. 
( Коваленко  Л.А. – Пилиповицька 
ЗОШ) 
 

ПЛАН 
роботи райметодоб’єднання  

працівників психологічної служби 
(практичних психологів та  

соціальних педагогів) 
1. Аналіз роботи психологічної служби 
за 2014-15 н.р. та завдання, що стоять 
перед працівниками психологічної 
служби на 2015-16 н.р. (методист з 
психологічної служби—Якубович О.) 
2. Презентація курсу “Робота з постт-
равматичним синдромом” (практичний 
психолог Пилиповицької ЗОШ—Ткачук 
Т.В,) 
3. Соціально-педагогічна та психологі-
чна допомога учасникам навчально-
виховного процесу в період конфлікту 
в Україні. (практичний психолог 
Чижівської ЗОШ—Пашківська Т.Л. ) 
4. Про діяльність практичного психоло-
га з надання соціально-педагогічної і 
психологічної допомоги постраждалим 
внаслідок окупації Криму і Севастопо-
ля та бойових дій на сході України (, 
практичний психолог Федорівської 
ЗОШ—Тюрікова В.В.) 
5. Специфіка надання консультативної 
психологічної допомоги  (Практичний 
психолог Новороманівської ЗОШ—
Осипчук Н.Л) 

Питання, які виносяться на обговорення  
серпневих методичних об'єднань  
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