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Методичний супровід професійного розвитку педагога  
 

Декілька років тому  зі створенням Баранівської територіальної громади 

розпочав роботу новий відділ освіти, структурним підрозділом якого став 

методичний кабінет, що має на меті науково-методичне забезпечення системи 

загальної середньої та дошкільної освіти, підвищення професійного рівня 

педагогічних працівників. 

Пропонуємо читачам інформаційний матеріал про роботу нашої методичної 

служби ОТГ протягом останнього року. 

З 2017 року методичний кабінет і заклади освіти працюють над науково-

методичною проблемою «Забезпечення системного підходу в здійсненні науково-

методичного супроводу формування професійної мобільності педагогічних 

працівників в умовах багатовекторної системи неперервної освіти». 

Незважаючи на структурні зміни, пов'язані з процесом децентралізації, ми 

намагаємося налагодити якісне виконання усіх напрямків методичної роботи. 

Головні зусилля зосереджені на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним 

працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої 

атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку 

технологій педагогічної праці, втіленню інновацій. Робота методичної служби 

здійснюється на діагностично-прогностичній основі з урахуванням рівня 

професійної майстерності педагогів та їхніх потреб. Пріоритетною стала адресна 

консультативна допомога. 

Методичний кабінет працює над реалізацією таких основних завдань: 

1. Забезпечення повноцінної підготовки педагогічних колективів закладів 

загальної середньої освіти до впровадження Концепції Нової української 

школи та нового стандарту початкової освіти. 

2. Створення умов для забезпечення рівного доступу громадян до якісної 

освіти, для реалізації сучасних підходів до організації навчання, 

виховання і розвитку особистості, на підвищення якості надання освітніх 

послуг в умовах організації компетентнісно спрямованого навчання. 

3. Створення умов для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення науково 

- методичного та професійного рівня педагогічних кадрів. 

4. Налагодження інформаційно-комунікаційного  забезпечення педагогічних 

працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін з метою 

безперервного підвищення кваліфікації і вдосконалення педагогічної 

майстерності. 
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5. Координація роботи педагогічних колективів зі створення умов для розвитку 

і соціалізації особистості учнів, формування їхньої національної 

самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного 

стилю мовлення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких 

життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й 

самовизначення в умовах глобальних змін і викликів. 

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема керівників та 

вчителів опорної школи, вчителів початкових класів та педагогічних 

працівників закладів освіти, які працюють з учнями з особливими освітніми 

потребами.  

7. Залучення школярів до науково-дослідницької діяльності, вчасне 

виявлення і підтримка обдарованих дітей, сприяння розкриттю їхніх 

здібностей через організацію гурткової та індивідуальної роботи за 

напрямами наукових досліджень, проведення інтелектуальних конкурсів, 

турнірів, участі у віртуальних школах. 

 

ТОП-10 подій 2017 – 2018 років 

1. Створення опорного навчального закладу «Баранівська гімназія». 

2. Оптимізація мережі закладів освіти: призупинено діяльність 3 закладів 

загальної середньої та 5 дошкільної освіти, 2 філій ОНЗ «Баранівська 

гімназія». 

3. Початок роботи Молодіжного кластеру органічного бізнесу Баранівської 

ОТГ. 

4. Перемога 4 проектів ЗЗСО у Бюджеті участі. 

5. Перемога учениці 11 класу Баранівської гімназії Гончарук Вікторії на III 

етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. 

6. Створення Баранівського міжшкільного ресурсного центру. 

7. Організація роботи наглядових рад закладів освіти. 

8. Запровадження щорічних премій Баранівської міської ради обдарованим 

учням та вихованцям закладів загальної середньої, позашкільної та 

спеціальної освіти. 

9. Участь ОНЗ «Баранівська гімназія» у міжнародному проекті «Демократична 

школа». 

10.  61 диплом вихованців Баранівського міського будинку дитячої творчості 

на міжнародних, всеукраїнських і обласних творчих конкурсах у 2017/2018 

н. р. 

 

Кадрове забезпечення методичного кабінету 

Після утворення нового відділу освіти змінено кадровий склад методичної 

служби, відбувся перерозподіл обов'язків. Так, з 13 січня 2017 року в 

новоствореному методичному кабінеті відділу освіти міської ради працює 7 

співробітників: завідувач та 6 методистів, 5 з яких є спеціалістами вищої категорії, 

2 працюють у структурі кабінету більше 20 років, 2 – понад 10 років. Викладацькою 

діяльністю за сумісництвом займаються 3 методистів, мають педагогічні звання:  
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1 – «учитель – методист» та 2 – «старший учитель». Усі працівники мають 

достатній педагогічний досвід та творчий потенціал, спроможні організувати 

науково-методичний супровід діяльності закладів освіти на належному рівні. 

Окрім посадових функцій методичного супроводу працівники МК виконують 

інші завдання. 

 

Кількісний та якісний склад педагогічних працівників громади 

Станом на 01.10. 2018 р. у закладах загальної середньої освіти Баранівської 

ОТГ працює 331 педагог, у тому числі 124 спеціалісти вищої категорії, 84 – 1 

категорії, 43 – II категорії, 31 спеціаліст, 7 бакалаврів, 17 молодших 

спеціалістів. 22 педагоги мають звання «учитель-методист», 75 – «старший 

учитель».  

Сьогодні у закладах дошкільної освіти працює 85 педпрацівників, з них – 

32 з середньою спеціальною освітою, 53 – з вищою; вихователів – 45, вихователів 

- методистів – 3, музичних керівників – 9, практичних психологів – 2, медичних 

працівників – 9. 

Методисти готують аналітичні матеріали, які розглядаються на нарадах 

керівників закладів освіти та колегії відділу освіти, а саме: про результати ЗНО, 

ДПА; про роботу щодо запобігання ситуаціям залучення учнів до небезпечних 

груп в соцмережах та формування цінності життя в освітньому середовищі; 

навчання та виховання дітей з особливими потребами; організацію оздоровлення 

учнів в літній період; порядок закінчення навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації; надання якісних освітніх послуг дітям з 

особливими потребами в умовах інклюзивного навчання; про організацію кадрової 

роботи; про стан травматизму серед здобувачів освіти й педпрацівників під час 

освітнього процесу та в побуті, заходи з охорони праці; про якість провадження 

освітньої діяльності; про попередження негативних проявів в учнівському 

середовищі; про результативність підвищення кваліфікації; про підсумки участі в 

предметних олімпіадах і конкурсах тощо. 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

У 2017 – 2018 роках курси підвищення кваліфікації пройшли 209 

педагогічних працівників при Житомирському ОІППО та 3 медичних працівника 

при Житомирському інституті медсестринства. 

Співпраця із закладами вищої освіти, науковими, освітніми установами 

та громадськими організаціями 

Протягом останнього періоду методичний кабінет успішно співпрацював з: 

- Національною академією педагогічних наук України; 

- Інститутом громадянського суспільства; 

- Українським центром вивчення історії Голокосту; 

- Житомирським ОІППО; 

- Житомирським обласним центром НТТУМ; 

- Житомирським обласним центром еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді; 

- Житомирським територіальним відділенням МАН; 
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- благодійним фондом «Волонтери Полісся»; 

- Міжнародною благодійною організацією «Сильні духом»; 

- районною творчою спілкою «Розмай»; 

- експертами шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в 

Україні»; 

- Житомирською громадською організацією «Авенір»; 

- Баранівською районною організацією ветеранів України; 

- Баранівським спортивно-технічним клубом ТСОУ; 

- місцевою спілкою чорнобильців; 

- молодіжною радою Баранівської міської ради; 

- Баранівським райвійськкоматом; 

- Баранівським відділенням поліції; 

- Баранівським відділенням МНС та ін. 

 

Науково-методична діяльність 

Враховуючи обмежену кількість закладів освіти та педагогічних 

працівників, було переглянуто перспективне планування методичних заходів з 

метою їх оптимізації й доцільності. Скоординовано діяльність усіх методичних 

осередків, зокрема методичних об'єднань, постійних семінарів, семінарів-

практикумів, шкіл педагогічної майстерності. 

Працювали 22 міські методичні об'єднання, 8 постійних семінарів, 10 

семінарів-практикумів, школа педагогічної майстерності вчителів фізичної 

культури, школа професійного становлення керівників та заступників директорів 

з навчально-виховної роботи. Проведено 9 проблемних семінарів. 

Під час проведення цих заходів здійснювалося підвищення науково-

методичного рівня вчителя, його підготовки до викладання змісту нових програм 

і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-

педагогічної науки й практики викладання, удосконалення навичок самоосвітньої 

роботи педагога. 

На семінарах, крім теоретичних питань, було організовано відвідування 

уроків і їх аналізу, пропонувались завдання, у яких поєднувались сучасна 

методична та змістова складова предмета. У методичній роботі домінували 

активні форми навчальної діяльності (тренінги, ділові ігри, мозкові штурми, 

практикуми самовдосконалення, групові дискусії з проблеми, моделювання 

навчальних ситуацій, методичні експромти та діалоги, прийоми розвитку 

критичного мислення, інтерактивні вправи тощо), які осучаснюють та 

урізноманітнюють співпрацю з педагогами, викликають у них жвавий інтерес, 

спонукають до підвищення їхньої кваліфікації, розвитку творчості й самобутності. 

Це сприяло подальшому ефективному використанню їх у педагогічній практиці, 

що дозволяло краще адаптувати зміст предмета до умов викладання. 

Велика увага приділялася якості організації та проведення консультування 

різних категорій педагогічних працівників: «Город на вікні», «Сенсорно-

пізнавальний розвиток дітей раннього віку» (для вихователів груп раннього віку), 

«Реалізація завдань Базового компоненту дошкільної освіти з мовленнєвого 

розвитку» (для вихователів середніх груп з досвідом роботи до п'яти років), 
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«Формування зв'язного мовлення у дітей четвертого року життя» (для вихователів 

молодших груп), «Логіко-математичний розвиток дошкільників через 

конструювання» (для вихователів старших груп). 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 34 від 

15.01.2018 р. «Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних 

працівників для роботи в умовах Нової української школи» протягом 2018 року за 

допомогою відділу освіти Баранівської міської ради на базі ОНЗ «Баранівська 

гімназія» проведено навчання вчителів 1-х та 4-х класів, які впроваджуватимуть 

Державний стандарт початкової освіти у 2018/2019 та 2019/2020 н. р. Підвищення 

кваліфікації пройшли 68 педагогів із 22 шкіл Баранівської, Довбиської, 

Дубрівської об'єднаних територіальних громад та Баранівського району. Тренер 

проекту, вчитель ОНЗ «Баранівська гімназія» С.А. Сташкевич, доклала багато 

зусиль для того, щоб очні сесії пройшли змістовно та цікаво. Заняття відбувалися 

у режимі тренінгових технологій із використанням відповідних методів і 

прийомів. 

 

Методичний супровід проведення конкурсів з фахової майстерності 

педагогічних працівників 

Стали традиційними конкурси фахової майстерності. Минулого року у 

громаді проведено фахове змагання в 3-х номінаціях «Українська мова та 

література», «Німецька мова», «Фізична культура» у два тури: І – конкурсний 

урок, II – методичний практикум. Усього в І етапі взяли участь 6 вчителів із 4 

закладів освіти. Усі конкурсанти продемонстрували високий рівень володіння 

предметом та методикою його викладання, авторську інтерпретацію відомих 

технологій, неординарні підходи та прийоми організації освітнього процесу. 

Окрім того, конкурсанти представили свої відеорезюме на всеукраїнській онлайн 

платформі. 

Переможцями та призерами стали: 

у номінації «Українська мова та література»: 

1 місце – Лоренц Тетяна Іванівна, вчитель ОНЗ «Баранівська гімназія»; 

2 місце – Шапочнікова Лариса Віталіївна, вчитель Баранівської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 2; 

3 місце – Підгурська Віта Петрівна, вчитель Зеремлянської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

у номінації «Німецька мова»: 

1 місце – Лисюк Ірина Володимирівна, вчитель Баранівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 2; 

2 місце – Павловська Світлана Михайлівна, вчитель ОНЗ  «Баранівська 

гімназія»; 

у номінації «Фізична культура»: 

1 місце – Войтович Богдан Васильович, вчитель Кашперівської ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

З метою сприяння професійному зростанню і розвитку професійної 

компетентності педагогічних працівників, підтримки і розвитку перспективних 

надбань та освітніх ініціатив педагогів та на виконання відповідних наказів 

обласного управління та відділу освіти, проведено чергову педагогічну виставку, 
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у якій взяли участь педагоги шести закладів освіти громади. За результатами 

місцевого конкурсу на наступний етап педагогічної виставки «Сучасна освіта 

Житомирщини – 2018» було представлено шість робіт, із яких три стали 

переможцями обласного конкурсу:  

- дипломом першого ступеня нагороджено Клопотовську Олену Миколаївну, 

практичного психолога Зеремлянської ЗОШ І-ІІІ ст. («Психологічна 

підтримка учасників освітнього процесу в період військового конфлікту в 

Україні»); 

- дипломами третього ступеня нагороджено Демченко Наталію Василівну, 

вчителя інформатики Баранівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 ім. О. Сябрук 

(«Підвищення ефективності формування в учнів інформаційної культури та 

інформаційно-технологічної компетентності на уроках інформатики»), та 

Яковчук Людмилу Станіславівну, вчителя математики Полянківської ЗОШ 

І-ІІІ ст. («Методика проведення дидактичних ігор на уроках математики»). 

Педагогічні колективи Баранівського ДНЗ «Сонечко» та Полянківського 

ДНЗ «Ялинка», а також окремі педагоги взяли участь у Всеукраїнському огляді-

конкурсі на кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах.  

  

Методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

Методичний кабінет забезпечує організаційно-методичний супровід 

проведення II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

Загалом учні ЗЗСО громади здобули в ньому у 2017/2018 н. р. 128 призових 

місць, у 2018/2019 н. р. – 115. 

На обласному етапі у 2017/2018 н. р. здобувачі освіти наших закладів 

вибороли 13 дипломів. 

Гарні знання учнів засвідчив Всеукраїнський конкурс-захист науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН, І (місцевий) етап якого відбувся на базі 

ОНЗ «Баранівська гімназія». У різних відділеннях представили власні 

дослідження учні ОНЗ «Баранівська гімназія» (6 ос.) та Баранівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 2 (2 ос). Теми робіт вирізнялися новизною й актуальністю. Юні дослідники у 

співпраці з педагогічними керівниками з'ясовували шляхи вирішення далеко не 

дитячих проблем, зокрема підліткового ожиріння, шкідливого впливу цукру на 

дитячий організм; визначали умови покращення якості садивного матеріалу 

модрини європейської та збільшення її популяції на території Житомирського 

Полісся; представляли власну розробку калькулятора фізичної активності на 

створеному веб-сайті; вивчали якість соняшникової олії різних виробників, 

досліджували ефективність застосування стовбурових клітин у медицині та 

визначали рівень обізнаності місцевого населення з даної теми. Як переможці І 

(місцевого) етапу, восьмеро юних дослідників закладів освіти Баранівської 

громади здійснили захист власних наукових робіт на обласному рівні, за 

результатами якого визначено 4 переможців. 

Традиційно проводяться мовні конкурси, зокрема імені Петра Яцика, у 

якому у 2017/2018 н. р. взяли участь 86, а у 2018/2019 н. р. – 89 учнів 5 – 11 класів 

майже всіх шкіл Баранівської ОТГ, та конкурс ім. Тараса Шевченка, де відповідно 

63 та 55 юних шевченкознавців з 10 закладів освіти Баранівської громади 
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продемонстрували належні знання творчості Кобзаря. Учениця Баранівської ЗОШ 

І-Ш ст. № 2 Бричковська Фаїна здобула І місце в області в мовному конкурсі 

ім. П. Яцика. 

Методичним кабінетом розроблені положення про конкурси на кращий 

благоустрій пришкільної території та на проект «Сквер в англійському стилі», 

затверджені виконкомом Баранівської міської ради. Дані проекти успішно 

реалізуються закладами освіти. 

Окрім того, підготовлено порядок призначення щорічної премії 

Баранівської міської ради учням та вихованцям закладів загальної середньої, 

позашкільної та спеціальної освіти Баранівської ОТГ, котрі мають визначні 

досягнення за різними видами обдарувань, яке було затверджене рішенням 21 

сесії 8 скликання Баранівської міської ради 21.06.2018 р. 

 

Позашкільна освіта 

У 2017/2018 навчальному році у Баранівському міському будинку дитячої 

творчості навчалося 638 вихованців віком від 5-ти до 18-ти років. Кількість груп 

– 36, гуртків – 21. 

У штаті 11 педагогів, із них 7 – основні працівники, 4 – сумісники. Освітній 

процес здійснюється за такими напрямками: 

- художньо-естетичний: 14 груп – 235 гуртківців, 

- науково-технічний – 3/62, 

- спортивно-туристський – 4/80, 

- декоративно-прикладний – 15/265. 

Протягом минулого року члени гуртків вибороли 16 призових місць у 

конкурсах, виставках міжнародного, всеукраїнського обласного рівнів. 

У них взяв участь 171 вихованець міського Будинку дитячої творчості. 

Завойовано 61 диплом, із них: 2 міжнародних, 5 всеукраїнських, 54 обласних. 

 

Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність, 

участь у міжнародних проектах 

У 2017 – 2018 році в громаді реалізовувалась Всеукраїнська програма освіти 

для демократичного громадянства «Демократична школа» (2016 – 2018 рр.), 

розроблена Європейським Центром ім. Вергеланда (Осло, Норвегія) у співпраці з 

Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і 

науки України за підтримки Ради Європи та Міністерства закордонних справ 

Норвегії. Програма спрямована на поглиблення культури демократії у школі 

шляхом підтримки демократизації та децентралізації шкільного врядування, 

пропагування державно-громадського партнерства і розвитку демократичного 

середовища у школі, а також сприяння побудові навчально-виховної роботи на 

принципах освіти з прав людини та демократичного громадянства. Методист МК 

С.С. Побережник є всеукраїнським тренером Програми. У 2017 році шляхом 

складного відбору у другий тур Програми ввійшла Баранівська гімназія (одна із 

двох шкіл Житомирщини), яка звітувала про участь в програмі та здобутки на 

підсумковій Всеукраїнській конференції у м. Київ. 
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Здійснюється співпраця методичного кабінету відділу освіти з Українським 

центром вивчення історії Голокосту. Зокрема, в серпні 2017 року було взято 

участь в Проекті, який реалізовує Український центр вивчення історії Голокосту 

разом з Громадським комітетом для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру за 

підтримки та у співпраці з Українським інститутом національної пам'яті, «Бабин 

Яр: пам'ять на тлі історії». В рамках цього проекту робочою групою підготовлено 

методичний посібник на допомогу вчителям історії, який презентовано УЦВІГ 26 

січня 2018 року в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Учасником робочої 

групи та співавтором посібника є методист методичного кабінету відділу освіти 

С.С. Побережник. 

З листопада 2017 року в громаді здійснюються заходи щодо реалізації 

Всеукраїнського проекту «Історія моєї громади: Минуле для спільного 

майбутнього». Проект реалізується представництвом DVV International в Україні 

у партнерстві з Фондом Кьорбера та у співпраці з Всеукраїнською асоціацією 

викладачів історії та суспільних дисциплін "Нова Доба", міжнародною мережею 

історичних конкурсів EUSTORY за підтримки Міністерства закордонних справ 

Німеччини. Метою проекту є проведення досліджень на тему місцевої історії, 

збереження об'єктів культурної спадщини, популяризація історичної минувшини, 

розробка туристичних маршрутів, проведення мистецьких фестивалів тощо задля 

формування національної ідентичності членів громади, її економічного розвитку. 

Вчителі історії громади виступили в ролі тьюторів учнівських команд, що 

досліджували історії своєї громади та створювали історичний проект. Всього у 

проекті взяли 12 шкільних команд громади. 

Зараз проводяться організаційні заходи щодо участі закладів освіти громади 

у міжнародному проекті «М18: Ми можемо більше!» з метою підвищення 

громадянської активності дітей і молоді. Даний проект реалізовується в Україні 

громадськими організаціями «Агенція розвитку освітньої політики» та «DRA» 

(Німеччина) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. 

Методичним кабінетом розроблено Програму впровадження основ сталого 

розвитку в закладах освіти громади, яка затверджена сесією Баранівської міської 

ради. Програма передбачає як освітній, так і фінансовий компоненти. 

З лютого 2018 року розпочато процес реалізації проекту «Молодіжний 

кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» згідно з грантованим 

контрактом Баранівської міської ради з Європейським Союзом. Відповідно до  

проекту освітній простір громади розширився завдяки створенню 

Баранівського міжшкільного ресурсного центру, до якого будуть включені 

технічні коворкінги (швейний і деревообробний) та тепличне господарство 

(статут даного закладу також розроблений методичним кабінетом). Сучасне 

обладнання для майстерень і теплиці, що встановлена на базі Полянківської ЗОШ 

І-ІІІ ст., закуплено за грантові кошти в рамках проекту. На базі МРЦ вивчається 

тільки предмет «Технології» (учні ОНЗ «Баранівська гімназія» та Баранівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 у межах узгодження внутрішніх розкладів уроків) та працюють 

гуртки з технічної й обслуговуючої праці, З-О-моделювання для дітей усієї 

громади за їхнім бажанням. 
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У минулому році в громаді започаткований щорічний конкурс на здобуття 

місцевих грантів «Бюджет участі». Його умовою є створення проектів місцевого 

розвитку, кошти на реалізацію яких за результатами відкритого голосування всіх 

бажаючих жителів громади складають до 90 тис. грн. один. У 2017 році 

переможцями даного конкурсу стали три освітянські проекти: реконструкція 

шкільного музею Історії села (Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст.) «Музей – відкритий 

лист з минулого в майбутнє», створення відкритої зони відпочинку біля ОНЗ 

«Баранівська гімназія» та архітектурне оновлення входу до ОНЗ «Баранівська 

гімназія». 17 квітня 2018 року відбулось відкриття оновленого музею Історії села 

у Кашперівській школі. У 2018 році перемогу здобув проект Полянівської ЗОШ І-

ІІІ ст. «Полянки PLAZA». 

Продовжується робота з формування єдиного інформаційного простору. 

Налагоджений електронний документообіг з усіма закладами освіти, 

продовжується процес технічного оновлення – частина закладів підключені до 

оптоволоконного інтернету. З 2017 року діє інформаційна сторінка «Освіта 

Баранівки» у мережі Фейсбук, яка дедалі більше набуває популярності. На ній 

систематично публікуються новини з життя закладів освіти та методичного 

кабінету. Сьогодні вона нараховує 1213 учасників. Інформаційні сторінки у цій 

соціальній мережі мають практично всі заклади освіти громади. Окрім того, у 

листопаді 2017 року увійшов у дію офіційний сайт відділу освіти Баранівської 

міської ради – http://osvita.mrada-baranivka.gov.ua. 

Таким чином, методична служба відділу освіти виробила свою траєкторію 

розвитку в частині якісного методичного забезпечення дошкільної та загальної 

середньої освіти, підвищення фахового рівня педагогічних працівників і 

збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу 

громади. 

 

http://osvita.mrada-baranivka.gov.ua/

