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Методична служба на шляху до вдосконалення в  

умовах об’єднаної територіальної громади 

 
Однією із умов повноцінного функціонування освіти у режимі 

діяльності об’єднаних територіальних громад є збереження внутрішнього 

потенціалу та резервів галузі, до них насамперед маємо віднести кадровий 

потенціал, сучасні освітні системи й технології, інтерактивні методи 

організації навчання і виховання. У цьому контексті слід виокремити систему 

науково-методичного супроводу вчителя, вихователя, керівника, дати їм 

впевненість, що про них дбають і бажають допомогти.  

Саме з таких позицій намагаються підійти до вирішення проблеми у 

відділі освіти Станишівської сільської ради, зорієнтувавши увагу методичного 

кабінету служби на навчально-методичне забезпечення дошкільної, загальної 

середньої освіти, підвищення фахової майстерності педагогічних працівників 

п’яти загальноосвітніх шкіл (з них чотири – І-ІІІ ступенів і одна – неповна 

середня) та п’яти закладів дошкільної освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичний сервісний центр 

Методист з 

дошкільної, початкової 

та інклюзивної освіти 

Методист середньої та 

старшої школи 

Директори ЗДО 

Вихователі ЗДО 

Керівник ПМК 

початкових класів 

та вихователів ГПД   

Керівник ПМК 

психологічної 

служби 

Вчитель 

інклюзивних класів 

Директори ЗОШ 

Заступники з НВР 

Педагогічний актив 

Керівник ПМК 

філологічного циклу 

Керівник ПМК фізико-

математичного циклу 

Керівник ПМК 

іноземних мов 

Керівник ПМК 

природничого циклу 

Керівник ПМК 

історичного циклу 

Керівник ПМК 

спортивно-естетичного 

та технологічного 

циклу 



 

Педагоги громади працюють над науково-методичною проблемою 

«Підвищення якості освіти, змісту і форм, організація освітнього процесу на 

основі творчої співпраці відділу освіти, педагогічних колективів, учнів та 

батьків». І етап реалізації проблеми (на 2018 – 2019 навчальний рік):  «Нові 

прогресивні технології – шляхи до формування творчої особистості, життєвої 

компетентності здобувачів освіти». 

Особливий акцент управлінсько-методичний апарат робить на реалізації 

Концепції «Нова українська школа». 

Готуючись до впровадження НУШ, 10 вчителів початкових класів, 6 

вчителів англійської мови та 5 заступників з навчально-виховної роботи 

пройшли відповідне навчання. На засіданнях круглих столів та семінарах 

предметно-методичних комісій «Початкові класи та вихователі ГПД», 

«Іноземні мови» неодноразово розглядалися питання щодо підготовки 

вчителями нового освітнього середовища, вміння застосовувати різні форми 

інтегрованого навчання, залучити до педагогічної взаємодії родини дітей, 

інших партнерів, оцінювати власну практику в контексті освітніх інновацій, 

здійснювати моніторинг розвитку учнів. 

У січні цього року для педагогів громади було проведено семінар з 

елементами тренінгу з теми «Психолого-педагогічні аспекти готовності 

педагогічних працівників до роботи в умовах НУШ», збірник матеріалів якого 

подано на обласну педагогічну виставку. 

Однією з форм методичної роботи є створення восьми предметно-

методичних комісій з напрямів: «Початкові класи та ГПД», «Психологічна 

служба», «Іноземні мови», «Природничий цикл», «Історичний цикл», 

«Філологічний цикл», «Фізико-математичний цикл», «Спортивно-естетичний 

та технологічний цикли». 

Керівники ПМК отримують доплату у розмірі 15 % від посадового 

окладу. Під супроводом методистів вони протягом навчального року 

проводять по п’ять засідань різного формату: засідання круглого столу; 

семінари; семінари-практикуми; елементи тренінгу; майстер класи тощо, які 

проходять на базі закладів освіти і дають можливість презентувати та 

поширювати досвід роботи педагогів. 

В умовах новоутвореної громади минулого року було проведено два 

навчальних тренінги: «Формування педагогічної команди для вирішення 

професійно-орієнтованих завдань: психологічні аспекти» та «Встановлення 

партнерських стосунків між членами педагогічної команди». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У своїй діяльності методисти широко використовують інтерактивні 

форми роботи: тренінги, ділові ігри, майстер класи, конференції, екскурсії, 

презентації, семінари, воркшопи тощо. 

Методичні працівники – активні учасники освітянських заходів різних 

рівнів, відвідують семінари, тренінги, конференції тощо. У жовтні 2018 року 

О.О. Умінська, методист відділу освіти Станишівської сільської ради, взяла 

участь у Всеукраїнському науково-методичному фестивалі для найкращих 

тренерів, що представляють проект «Впевнений старт», який відбувся у 

Національній академії наук України міста Києва. Крім того, вона відвідала 

триденний тренінг «Виховання характеру», який проводила автор програми 

Лінда Ландрет.  

Методична служба організовує та забезпечує участь педагогів закладів 

освіти у педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомирщини», на якій 

педагоги демонструють досвід інноваційної діяльності, що сприяє постійному 

професійному зростанню та розвитку їхньої компетентності. 

Удосконалюючи зміст, форми та методи роботи з педагогічними 

кадрами, методисти відділу освіти велику увагу надають роботі з 

обдарованими дітьми (МАН, олімпіади, конкурси, виставки, турніри, акції, 

спортивні змагання та ін.). Протягом навчального року проводиться безліч 

масових заходів серед учнівської молоді. 
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У сучасному освітньому середовищі все більш важливу роль відіграє 

інклюзивна освіта. Інклюзивне навчання в загальноосвітніх закладах 

Станишівської громади організується з метою реалізації права дітей з 

особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їхньої 

соціалізації та інтеграції в суспільство, залучення батьків до участі в 

освітньому процесі. Інклюзивне навчання організоване для 9 дітей з 

особливими освітніми потребами у п’яти класах Пісківської школи та двох 

класах Зарічанської школи. 

У громаді глибоко розуміють важливість освітнього середовища як 

засобу відкритого та дружнього простору для дитини, простору, до якого 

хочеться йти і в якому приємно бути. І не просто розуміють, а й активно 

працюють у цьому напрямі.  

Хочу продемонструвати це конкретними фактами. Протягом останніх 

двох років: 

- зроблено капітальний ремонт Ліщинського закладу дошкільної освіти 

«Ластівка»; 

- зроблено ремонт приміщення та відкрито третю групу в   Луківському 

закладі дошкільної освіти «Малятко»; 

- завершується будівництво садочка у с. Зарічани; 

- розпочалося будівництво садочка у с. Станишівка; 

- зроблено термосанацію будівель та даху Зарічанської ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Станишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Ліщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, І 

корпусу, термосанацію даху Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- зроблено капітальний ремонт приміщення Зарічанської школи, 

косметичні ремонти решти шкіл; 

- відкрито три міні-футбольних поля зі штучним покриттям на території 

Зарічанської, Станишівської та Пісківської загальноосвітніх шкіл; 

- придбано 5 генераторів для шкіл та насос у Станишівську школу; 

- заклади освіти забезпечені на 100 % миючими засобами, а також 

медичними засобами та перев’язувальним матеріалом; 

- покращено матеріально-технічний стан закладів освіти, а саме: 

придбання ноутбуків, меблів, електричних приладів тощо; 

- оновлено кухонний посуд у їдальнях всіх закладів освіти громади; 

- забезпечено господарськими товарами, канцелярським приладдям. 

Крім того, за рахунок коштів місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» та за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки 

розвитку) було покращено матеріально-технічне забезпечення кабінетів 1-х 

класів шкіл громади: придбано відповідний дидактичний матеріал, закуплено 

сучасні меблі, дошки, телевізори та комп’ютерне обладнання. 

Приємно відзначити, що, відповідно до рейтингових показників щодо 

аналізу бюджетів громад за дев’ять місяців у 2018 році, Станишівська громада 

посіла друге місце із 103 ОТГ України з чисельністю населення від 10 до 15 

тисяч осіб. 



 

Відділ освіти, наша методична служба бачать свою діяльність як 

безперервний, організаційно і методично складний процес, що має 

забезпечити якісними послугами жителів громади і відповідати політиці 

держави та стандартам в освітній галузі. 

 


