Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Тлумацька районна державна адміністрація

ПЛАН
РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
НА 2015 РІК

ПОГОДЖЕНО
Заступник голови
Тлумацької
райдержадміністрації
В.В.Овчарчин
від 25.12.2014 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням колегії
відділу освіти
Тлумацької
райдержадміністрації

м. Тлумач
2014

ЗМІСТ
1. Вступ

3

2. Організація і регламент роботи апарату

11

3. Робота колегії відділу освіти

13

4. Заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти,

15

виконання районних програм з питань освіти

5. Контроль за дотриманням відділом та закладами освіти чинного

24

законодавства з питань освіти

6. Робота з педагогічними та керівними кадрами

27

7. Масові заходи з учнями загальноосвітніх шкіл, вихованцями

28

позашкільних закладів та педагогічними працівниками району

8. Допризовна підготовка та військово-патріотичне виховання

29

учнівської молоді

9. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-

30

технічної бази установ освіти

2

Вступ

•

•
•
•
•
•
•
•

Освіта завжди була основою розвитку особистості, суспільства, нації
та держави. Тому саме освіта є визначальним чинником політичної,
соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства.
Ось чому успішне становлення освіти в Україні – одне з найважливіших
завдань нашого часу.
В 2014 р. відділом освіти Тлумацької районної державної адміністрації,
загальноосвітніми, дошкільними навчальними закладами, позашкільними
навчальними закладами району здійснювалась цілеспрямована робота щодо
реалізації державної політики в системі освіти, Національної доктрини
розвитку освіти, виконання Указу Президента України від 30.09.2010 року №
926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в
Україні», постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів
Міністерства освіти і науки України, державних, регіональних та районних
програм у галузі освіти;
створення умов для їх функціонування;
забезпечення комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного і
управлінського процесів; створення безпечних та комфортних умов для
навчання та виховання дітей, розвитку їх творчих здібностей.
Зміст річного плану роботи, який ґрунтувався на Програмі розвитку освіти
району, передбачав:
Забезпечення реалізації державної освітньої політики та розвитку освіти в
районі відповідно до Закону України про освіту, Національної доктрини
розвитку освіти, державних цільових програм, законодавчих актів
Президента України, Уряду, Верховної Ради України, нормативних
документів Міністерства освіти і науки України, розпоряджень обласної
державної адміністрації в галузі освіти і науки, розпоряджень та рішень
районної державної адміністрації, районних програм галузі освіти.
Забезпечення рівного доступу до сучасної якісної освіти дітей та підлітків,
оптимізація мережі відповідно до потреб населення з урахуванням місцевих
умов та профільності навчання.
Підтримка і розвиток існуючої системи повної загальної середньої,
дошкільної та позашкільної освіти, її ефективного функціонування.
Забезпечення належних умов для навчання, виховання та соціальної адаптації
дітей, які потребують особливої педагогічної уваги, дітей-сиріт та дітейінвалідів.
Створення умов для участі випускників у зовнішньому незалежному
оцінюванні якості знань.
Забезпечення моніторингу досягнень учнів у навчанні та вихованні.
Створення системи надання науково-педагогічної інформації для зростання
професійного рівня керівних, педагогічних, методичних кадрів, закладів
освіти району.
Впровадження новітніх методів, форм навчання і виховання учнівської
молоді на основі використання сучасних інформаційно-комп’ютерних
технологій.
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• Створення належних умов для розвитку інноваційної діяльності,
експериментальної роботи, педагогічної ініціативи у закладах освіти району.
• Відкриття груп та розширення мержі ДНЗ для охоплення більшої кількості
дітей дошкільною освітою.
• Посилення виховного впливу на учнівську молодь, збагачення її духовного
потенціалу, відродження кращих надбань українського народу, його
культурних цінностей і національних традицій.
• Підвищення ефективності роботи з обдарованою молоддю, покращення
змісту навчально-виховного процесу роботи гуртків БДЮТ, ДЮСШ.
Стимулювання діяльності учнів та вчителів.
• Удосконалення співпраці з вищими навчальними закладами та громадськими
організаціями, удосконалення управлінської діяльності та навчальновиховного процесу в закладах освіти району.
• Подальший розвиток безпечної фізичної культури і спорту, реалізація
спортивно-масових заходів .
• Дотримання норм безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров'я
учасників навчально-виховного процесу в освітніх закладах району згідно з
чинним законодавством України.
• Сприяння розвитку навчально-матеріальної бази навчальних закладів за
рахунок різних джерел фінансування.
Відділ освіти Тлумацької райдержадміністрації, педагоги Тлумаччини,
спільно з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування
здійснювали послідовні кроки щодо діяльності освітньої галузі. Так,
оновлюється зміст методик навчання, здійснюється підготовка випускників
до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. З метою забезпечення
належного контролю щодо нормативності організації та здійснення
навчально-виховного процесу в загальноосвітніх, дошкільних та
позашкільних закладах освіти протягом року проводились тематичні
перевірки. У ході перевірок вивчався управлінський контроль за такими
питаннями: стан роботи педагогічних колективів по залученню учнівської
молоді до напрямків пошукової експедиції «Моя батьківщина Україна»; про
роботу із зверненнями громадян; про дотримання дирекціями шкіл Закону
України «Про охорону дитинства» щодо захисту прав інвалідів,
управлінський контроль стану викладання базових дисциплін: англійської мови
та вивчення стану гурткової роботи в ЗОШ, БДЮТ.
За 2014 р. про атестовано 2 загальноосвітніх навчальних заклади Ісаківський та Надорожнянський НВК із отриманням відповідних
документів.
У 2014-2015 н.р. запланована атестація Колінцівського, Олешівського,
Петрилівського НВК та Яківської ЗОШ І-ІІ ст., а також Олешанського ДНЗ
«Ромашка».
Аналіз стану управлінської діяльності керівників закладів освіти
району, дотримання нормативності при веденні обов'язкової шкільної
документації та організації навчально-виховного процесу дозволяє зробити
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висновки, що ця робота ведеться в основному на достатньому рівні, але разом
з тим під час перевірок виявлені окремі порушення у виконанні Законів
України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Типового положення
про атестацію педагогічних кадрів, Інструкції з ведення ділової документації,
інших законодавчих актів у галузі освіти.
За підсумками перевірок підготовлені узагальнюючі довідки,
відповідні накази. Згідно з планом роботи проведено 6 нарад директорів та
розширене засідання колегії відділу освіти у серпні, де слухалися питання
про підсумки роботи освітньої галузі району за 2013-14 н.рік та завдання на
2014-15 н.рік. Протягом року продовжувалась робота щодо удосконалення
процесу формування іміджу відділу освіти, навчальних закладів району.
У районі сформована достатня кількість освітніх установ, що в цілому
забезпечує конституційне право кожної дитини на повну загальну середню
освіту, суспільне дошкільне виховання, отримання знань, умінь і навичок у
позашкільних навчальних закладах.
На виконання ст. 35 Закону України "Про освіту", ст. 6 Закону України "Про
загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від
14.04.2000р. № 646 відділом освіти, загальноосвітніми навчальними
закладами проведена певна робота щодо уточнення територій обслуговування
загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені первинні списки дітей
шкільного віку, аналізується питання здобуття ними повної загальної
середньої освіти.
Щодо фінансування освіти, то у 2014 році було передбачено 60167,7
тис. грн., з них використано 56417,5 тис. грн. Середня заробітна плата одного
працівника у 2014 році становила – 2168 грн., педагогічного – 2985 грн.
Фінансовий норматив утримання однієї дитини у 2014 році 8,5 тис. грн.
Середня вартість утримання учня в загальноосвітніх навчальних закладах
району за 2014 року становить 11,3 тис. грн.
Розвиток дошкільної освіти є одним із пріоритетів діяльності відділу
освіти. Здобутком останніх років є відновлення мережі ДНЗ шляхом
будівництва нових та реорганізацію шкіл району в навчально-виховні
комплекси. Мережа ДНЗ в Тлумацькому районі в 2014 році налічувала 9 ДНЗ
загального розвитку, 19 НВК, що становить 54% від кількості
загальноосвітніх навчальних закладів району. В ДНЗ виховуються 1158
малюків, що становить 73,8% від загальної кількості дітей віком від 3 до 6
років. Підготовкою до школи дітей 5 річного віку охоплено 100%. Збільшити
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою вдалося за рахунок відкриття
груп реорганізованих у НВК Кутищенської ЗОШ.
В 2014 році відділом освіти спільно з органами місцевого
самоврядування дещо зміцнено матеріально-технічну базу дошкільних
навчальних закладів. Зокрема, проведено частково заміну вікон та дверей на
енергозберігаючі в ДНЗ м.Тлумача, смт. Обертин. У Петрівському та
Жуківському ДНЗ частково дообладнано ігрові та спортивні майданчики. У
навчально-виховних комплексах оновлено твердий та м’який інвентар,
іграшки.
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Продовжується впровадження в практику роботи Державного
стандарту дошкільної освіти. З цією метою проведено семінари для
педагогічних працівників ДНЗ на базі Колінцівського НВК, ДНЗ «Сонечко»
м.Тлумача. та ДНЗ «Дзвіночок» селища Обертин. Однак в дошкільній освіті
району залишається ряд проблемних питань:
- для збільшеня мережі ДНЗ та НВК потрібні кошти на закінчення
робіт в Гринівецькій та Гавриляцькій ЗОШ І-ІІ ст., Королівської ЗОШ І-ІІІ ст.
з подальшою реорганізацію в НВК, будівництва ДНЗ в селах Яківка та
Нижнів;
- потребує зміцнення матеріально-технічна база ДНЗ ( ремонт
фасадів, облаштування спортивних та ігрових майданчиків, забезпечення
сучасною комп’ютерною технікою, іграшками відповідно до Типового
переліку;
- завершення виготовлення державних актів на землю та свідоцтв
про право власності на будівлі ДНЗ.
На сучасному етапі розвитку суспільства особливе значення в його
розбудові має загальна середня освіта. Її модернізація є найбільш системною
і масштабною.
В 2014 році освітню галузь району складали :
• загальноосвітні школи І-ІІ ст. – 22 в тому числі 16 НВК
• загальноосвітні школи І-ІІІ ст.-13 в тому числі 3 НВК (Бортники,
Грушка та Кутище )
• заклади позашкільної освіти - 3
• дошкільні навчальні заклади – 9
На території району були створені умови для рівного доступу до якісної
освіти кожного учня різними формами навчання, а саме :
• очна – 4697 учні;
• екстернат – 15 учнів ;
• індивідуальна – 153 учнів (7 учнів, які потребують корекції фізичного
або розумового розвитку)
У 2013-2014 н.р. загальна кількість учнів загальноосвітніх
навчальних закладів нараховує – 4893 учні. Загальна кількість класів – 351
(проти 357 в минулому році), середня наповнюваність по місту – 22.4 учнів,
по селу - 12,2, району – 13.9.
До 1-х класів було зараховано – 538 учнів, до 10-х класів – 238 учні.
У порівнянні з минулим роком прийом до 1-х класів збільшився на 51 чол.,
до 10-х класів – зменшився на 69 чол.
Оптимізація освітньої мережі та діяльність освітніх округів має
забезпечити підвищення якості освіти, економічну ефективність
функціонування навчальних закладів, поліпшення доступу до якісної освіти,
приведення освітньої мережі у відповідність до потреб і особливостей
району.
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У 2013-14 навчальному році в 14 загальноосвітніх навчальних
закладах функціонували 34 профільних класів, з них 11 – у міських
навчальних закладах, 23 – у закладах освіти сільської місцевості.
Порівняно з минулим навчальним роком кількість профільних класів
в районі зменшилось на 1 клас. Причому тенденція до зменшення виражена
в закладах освіти сільської місцевості.
Профільним навчанням охоплено 538 учнів старшої школи, що
складає 100% від загальної кількості (які навчаються в 10-11-х класах
загальноосвітніх навчальних закладів району). У сільській місцевості
профільним навчанням було охоплено 333 учні старшої школи.
Аналіз напрямів профільного навчання у 2013-2014 навчальному році
свідчить, що в загальноосвітніх навчальних закладах регіону при відкритті
профільних класів надавалася перевага філологічному (8 закладів),
суспільно-гуманітарному (2 заклади, ) та технологічному (3 заклади),
природничо-математичний ( 1 заклад) напрямам навчання.
Оптимізація мережі шкіл у сільській місцевості вимагає організації
підвезення учнів до місць навчання і додому, оскільки понад 11,3 відсотків
учнів проживають за межею пішохідної доступності. Вирішенню цієї
проблеми сприяє реалізація Державної програми "Шкільний автобус".
Для здійснення перевезень організовано 19 маршрутів з 23 населених
пунктів. Протягом року підвозилось 554 учнів, що складає 11,3% від
загальної кількості учнів та 99,2% від потреби. Підвозилось також 99,92 %
вчителів. Для виконання даної послуги було задіяно 15 транспортних
одиниць.
Відділ освіти одержав у жовтні 2013 року додатково 1 новий автобус,
що значно покращить умови підвозу учнів до Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Ще одним кроком на шляху реформування освіти в районі є її
інформатизація. Очевидним є те, що інформаційні технології є важливим
інструментом поліпшення якості освіти, оскільки дають змогу необмежено
розширити доступ до інформації, урізноманітнюють технології. Одним із
основних показників доступу до якісної освіти в інформаційному середовищі
є кількість загальноосвітніх навчальних закладів, які мають кабінети
інформатики, оснащені НКК. Загалом у навчальних закладах э 351
комп’ютер. Кількість НКК у ЗНЗ району становить 39, в них 308 ПК.
Кількість учнів на 1 ПК становить 13. У навчальному процесі
використовується 21 мультимедійний проектор. Однак в інформатизації
навчальних закладів існує ряд проблем:
Стан підключення до Інтернету становить 98 %. 3 ЗНЗ за технологією
ADSL, решта комутоване з’єднання, яке на сьогодні не задовольняє
потреби у забезпечені інформацією
Рівень сформованості інформаційної компетенції
педпрацівників
становить 71%.
81% комп’ютерної техніки, що використовується у навчально-виховному
процесі застаріла і потребує оновлення.
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Мала кількість вчителів пройшла навчання за програмою «Intel».
Масштабне запровадження інформаційно-комунікаційних технологій, тобто
100% оснащення сучасними комп’ютерними комплексами, підключення до
мережі Інтернет, подолання «цифрової неграмотності» учителів залишаються
актуальними і на наступний рік.
Одним із пріоритетних напрямів реалізації Державної цільової програми
роботи з обдарованою молоддю є проведення загальнонаціональних
олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів,
турнірів і фестивалів та
забезпечення участі обдарованої молоді в міжнародних інтелектуальних і
творчих змаганнях.
В 2013-2014 навчальному році здійснювався організаційно-методичний
супровід Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.
Відповідно до Правил проведення 1-3 етапів Всеукраїнських учнівських
олімпіад в Івано-Франківській області проведено I-II етапи Всеукраїнських
олімпіад з 20 навчальних предметів. В олімпіадах взяли участь 1291 учень
загальноосвітніх навчальних закладів. Учасники II етапу Всеукраїнських
олімпіад вибороли 290 призових місць, серед них : 1 місце-69, 2 місце- 94, 3
місце-127. Найбільше призових місць вибороли учні Тлумацької гімназії-54
призових місця, , Обертинської ЗОШ 1-3 ст.-34, Тлумацької ЗОШ 1-3 ст.-28,
Делівської ЗОШ 1-3 ст.-24, Олешанської ЗОШ 1-3 ст.-20. Призові місця з 2 і
більше предметів здобули 59 учасників.
Участь в IIIетапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів представила наш район команда в кількості 61 учень, які
вибороли 14 призових місць з різних навчальних предметів. Найбільше
призових місць з української мови (3), англійської мови (3), історії (2),
фізичної культури (2). По одному призовому місцю вибороли учасники III
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з французької мови,
правознавства, економіки та біології. Призерами III етапу стали учні з таких
загальноосвітніх навчальних закладів: Тлумацької гімназії, Обертинської
ЗОШ 1-3 ст., Петрівської ЗОШ 1-3 ст., Олешанської ЗОШ 1-3 ст. Найбільше
призових місць вибороли учні Тлумацької гімназії (7). Учні Петрівської
ЗОШ 1-3 ст. – вибороли 4 призових місця, Обертинської ЗОШ 1-3 ст.-2
призових місця, Олешанської ЗОШ 1-3 ст.-1 призове місце.
Активно велась робота із залучення учнівської молоді до конкурсів як
інтелектуального, так і мистецького спрямування:
- В Міжнародному конкурсі учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка на III етапі учениця Тлумацької ЗОШ 1-3 ст.
Василишин Діана зайняла 3 місце.
- В конкурсі з українознавства на III етапі – 2 переможці (два перших
місця) зайняли учениці Обертинської ЗОШ 1-3 ст. та Тлумацької
гімназії.
- 86 вихованців загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних
установ стали переможцями Всеукраїнських та обласних мистецьких
конкурсів та спортивних змагань.
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З метою стмулювання і підтримки інтелектуально і творчо обдарованих
дітей, самореалізації творчої особистості , формування української еліти
проведено районне мистецьке свято обдарованих дітей та їх наставників
«Ми-надія твоя Україно!», на якому вшановано та нагороджено грошовими
преміями 100 учнів та 33 вчителів та керівників гуртків.
У Міжнародному конкурсі з української мови та літератури ім. Петра
Яцика взяли участь 256 учнів району, з них 77 стали переможцями. У
конкурсі «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» взяв участь 22 учень,
з них 8 стали переможцями. У Міжнародному мовно-літературному конкурсі
ім. Т.Шевченка взяли участь 191 учнів, з них 46 стали переможцями на
другому етапі та 1 переможець на 3 етапі. Школярі району взяли активну
участь у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Колосок».
У двох етапах (осінній та весняний) взяли участь 1012 учнів 1-11 класів, з
них 212 учасники стали призерами цих етапів (сертифікат «Золотий
Колосок»), 647 лауреатами (сертифікат «Срібний Колосок» у різних
номінаціях).
Створення українською державою нормативно - правової бази для
функціонування та розвитку позашкільних навчальних закладів дало
можливість і забезпечило здатність позашкільної освіти до формування вмінь
і навичок за інтересами, належного інтелектуального, духовного, фізичного
розвитку дітей та підлітків, створило умови для підготовки вихованців до
активної громадської та професійної діяльності, удосконалення та
самовдосконалення особистості.
У 2013-14 р. у районі функціонувало 3 позашкільних навчальних
заклади (Тлумацький та Обертинський БДЮТ, Тлумацька ДЮСШ). Мережа
ПНЗ складала 1841 дітей та підлітків, які здобували додаткову освіту у 128
гуртках, в основному враховувала запити, уподобання й інтереси дітей та
молоді Тлумаччини.
Активну позицію з розвитку творчої обдарованості у напрямку
спортивно - оздоровчої і навчально-тренувальної діяльності займала
Тлумацька дитячо-юнацька спортивна школа ( 42 гуртки, 551 вихованців ).
Всі діти пільгових категорій (за їх бажанням) забезпечуються
додатковою освітою в гуртках позашкільних навчальних закладів згідно з
законодавством України.
З метою соціального захисту та зміцнення здоров’я учнів відділом
освіти здійснюється відповідна робота щодо організації харчування дітей.
Завдяки спільним діям керівників навчальних закладів, громадськості та
органів виконавчої влади стан організації харчування школярів щорічно
покращується. А саме:
- залишається стабільною мережа шкільних їдалень: гаряче харчування
організовано у всіх 35 ЗНЗ району;
- щорічно приділяється увага покращенню матеріально-технічної бази
шкільних харчоблоків. У цьому році відділом освіти закуплено і
доукомплектовано шкільні їдальні технологічним та холодильним
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обладнанням, кухонним і столовим посудом на суму 51,8 тис. грн., меблями
для обідніх залів на суму 15 тис. грн.
- продовжується робота по встановленню до норм питтєвих фонтанчиків
та рукомийників у всіх навчальних закладах району;
- в 2013-14 році курсовою підготовкою охоплено 13 кухарів шкіл, ДНЗ
та НВК.
Протягом останніх років спостерігається позитивна тенденція з охоплення
учнів всіма видами харчування. У 2013-14 році показники охоплення
харчуванням складають відповідно 85,5 % - гарячим харчуванням та 99,7% всіма видами.
Стовідсотково забезпечуються безплатним харчуванням 28 дітей-сиріт та
дітей позбавлених батьківського піклування, 721 дітей з малозабезпечених
дітей, безплатним харчуванням охоплено 1798 учнів 1-4 класів.
З бюджету району на харчування учнів використано 1,4 млн. грн. З 1
вересня поточного року середня вартість харчування однієї дитини в день
складає 4,5 грн. бюджетних коштів.
Продовжується робота щодо виконання Державної програми
відпочинку та оздоровлення дітей.
На проведення оздоровчої кампанії влітку 2013 року витрачено 449,2
тис. грн.: 409,7 тис. грн. – місцевий бюджет, 39,5 тис.грн – кошти фонду
соціального страхування. Середня вартість денного харчування дітей у
пришкільних таборах 8,2 грн, в оздоровчому таборі «Надія» - 38,86 грн.
У червні-липні на базі загальноосвітніх навчальних закладів
працювали пришкільні оздоровчі табори з денним перебуванням дітей,
позаміський оздоровчий табір «Надія» (Делівська ЗОШ І-ІІІ ступенів),
молодіжний християнський табір «Дорогою до Христа» (Надорожнянський
НВК).
В районі збережена мережа закладів оздоровлення, відпочинку
в порівнянні з 2013 роком. Не організовано роботу табору в
пришкільному таборі з денним перебуванням Братишівського НВК з
причини масового захворювання дітей вітряною віспою.
Влітку 2014 року відділом освіти організовано відпочинок в 34
пришкільних таборах з денним перебуванням на базі загальноосвітніх
навчальних закладів району та в оздоровчому закладі з круглодобовим
перебуванням «Надія» на базі Делівської ЗОШ 1-3 ступенів в одну
зміну (заклад атестований в 2013 році та внесений у 2014 році до
Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку).
До організованого відпочинку та оздоровлення залучено 2548 (99,6%
від запланованої чисельності дітей для надання оздоровчих та відпочинкових
послуг) учнів загальноосвітніх навчальних закладів району. Охоплено
відпочинком в пришкільних таборах з денним перебуванням – 2435 (99,1%
від запланованої чисельності дітей для надання відпочинкових послуг)
учнів, оздоровленням в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку
«Надія» - 113 (113% від запланованої чисельності дітей для надання
оздоровчих послуг). Дані про категорії дітей наведено в таблиці.
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Категорії дітей
Багатодітна сім`я
Малозабезпечена сім`я
Сирота
Позбавлена батьківського піклування
Дитина-інвалід
Обдарована дитина
Лідери громадських організацій
Перебуває на диспансерному обліку
Потерпіла від аварії на ЧАЕС
Потерпіла від стихії, повені
Батьки загинули при виконанні
службових обов`язків
Дитина працівників АПК
Дитина працівників соціальної сфери
села
Разом

Табори з денним
перебуванням
599
281
3
16
26
606
12
201
9
1
0

Позаміський
оздоровчий заклад
31
20
1
1
1
28
0
9
0
0
0

359
322

3
19

2435

113

Відпочинок дітей у всіх пришкільних таборах з денним перебуванням,
оздоровлення в районному таборі організовано на належному рівні,
забезпечено дотримання норм охорони праці та збереження життя і здоров’я
дітей, створено умови для якісного відпочинку та оздоровлення дітей,
забезпечено дітей гарячим харчуванням.
Щоліта кожний навчальний заклад проводить екскурсії та туристичні
походи ріднокраєм. За даними шкіл, всього було проведено 168 походів та
екскурсій, в них взяло участь 4118 дітей.
У 2013-14 р. в навчальних закладах району ( ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ)
працювало 1051 педагогічний працівник. У районі практично відсутня
потреба в педкадрах. Існуючі вакансії закриваються за рахунок прибуття
молодих спеціалістів, довантаження працюючих вчителів та залучення до
роботи вчителів-сумісників. Всі загальноосвітні навчальні заклади практично
100% укомплектовані педкадрами з достатньо високим рівнем кваліфікації.
Порівняно з минулим роком збільшився до 56,8 (проти 56,8%) відсоток
вчителів вищої категорії.
Методична робота з педагогічними кадрами у 2013-2014 році
спрямовувалась відповідно до Указу Президента України №344від 25.06.2013
року « Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до
2021 року» , Програми розвитку Івано-Франківщини на 2008-2015 роки,
Програми розвитку освіти Тлумацького району на 2008-2015 роки, Плану дій
методичного кабінету щодо підготовки педагогічних працівників до
впровадження нових Державних стандартів початкової, базової і повної
загальної середньої освіти на 2014 рік та науково-методичної проблеми
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«Науково-методичний супровід оновленого змісту освіти в умовах
компетентнісного та діяльнісного підходів до навчання та виховання».
Методичний кабінет відділу освіти працював над реалізацією таких
пріоритетних напрямів роботи:
- прогнозування результатів розвитку системи дошкільної освіти в районі ;
- методичний супровід впровадження сучасного управління навчальними
закладами освіти в районі;
- координація діяльності педагогічних колективів;
- інформаційний супровід розвитку навчальних закладів та методичного
кабінету;
- друк методичних рекомендацій та інших спрямовуючих матеріалів;
- здійснення системи заходів щодо коригування освітніх процесів за
наслідками моніторингу та ЗНО з метою покращення функціонування та
інноваційного розвитку освіти в районі;
- організаційно- методичний супровід роботи з обдарованою молоддю;
-поширення унавчальних закладах здоров'язбережувальних технологій
навчання та виховання;
- методичний супровід шкільних бібліотек;
- методичний супровід упровадження нових Державних стандартів
Відповідно до плану роботи проводилися засідання ради методичного
кабінету, на яких розглядалися актуальні питання методичної роботи: стан
викладання предметів- на 5 засіданнях, стан науково-методичної роботи та її
результативність вивчався 10 методистами. На кожному засіданні методичної
ради розглядалися питання ходу виконання рішень попередніх рад.
Піддавалися аналізу такі предмети: інформатика, німецька мова,
економіка,трудове навчання,літературне читання. Заслуховувалися звіти
керівників методичних угрупувань про проведену роботу, піддавалася
аналізу робота з шкільними бібліотекарями, класними керівниками, курсова
підготовка педагогічних кадрів, робота з обдарованими учнями. Значна увага
методистами приділялась роботі над науково–методичною проблемою,
схвалювалися матеріали видані педагогами району. Вчасно оформлялися
протоколи ради методичного кабінету( секретар Кушнірик Л.Є.).
З метою цілеспрямованої роботи щодо реалізації науково-методичної
проблеми розроблено структуру методичної роботи, якою передбачено
діяльність районних методичних об'єднань з періодичністю занять 4 рази в
рік ( 23), постійно діючих семінарів
(12), шкіл педмайстерності(4), шкіл передового педагогічного досвіду( 2),
шкіл молодого вчителя( 13), творчих груп (6), проблемних семінарів(6).
Колективними, груповими та індивідуальними формами методичної роботи
охоплено 877 педагогічних працівники.
Особлива увага приділялась методичному забезпеченню упровадження
нового Державного стандарту початкової загальної та базової середньої
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освіти. Для успішного запровадження нових Державних стандартів
вибудувана чітка методична вертикаль: обласні- районні – шкільні методичні
заходи. Планом дій щодо підготовки педагогічних працівників до
впровадження нових Державних стандартів передбачено проведення
районних методичних заходів з керівниками ЗНЗ та ДНЗ , учителямипредметниками, учителями початкових класів. Ефективними в цьому плані
були заняття постійно діючого семінару директорів ЗНЗ на базі Остринської
ЗОШ 1-2 ст., Петрилівського НВК, Олешівського НВК, районного
методичного об'єднання учителів 1 класів на базі Надорожнянського НВК,
школи молодого заступника директора з навчально-виховної роботи на базі
Тлумацької ЗОШ 1-3 ст. Сформовано базу даних учителів, що працюють за
новим Державним стандартом.
У 2013-2014 навчальному році для 23 категорій педагогічних працівників
району проведено районну науково-практичну серпневу конференцію,
районну конференцію «Використання педагогічної спадщини Мирослава
Стельмаховича в навчально-виховному процесі закладів освіти району»,
шкільні конференції з проблеми: «Василь Сухомлинський і сучасність».
Забезпечено участь педагогічних працівників району в обласній науковопрактичній конференції«Використання педагогічної спадщини Мирослава
Стельмаховича в навчально-виховному процесі закладів освіти району»,
(Тлумацька гімназія, Жуківська ЗОШ 1-3ст., Колінцівський НВК,
Обертинська ЗОШ 1-3с), фестивалі психологів Прикарпаття (Олешанська
ЗОШ1-3ст., Тлумацька ЗОШ 1-3 ст., Делівська ЗОШ1-3ст., Тлумацька
гімназія), авторських творчих майстернях педагогів (Обертинська ЗОШ 1-3
ст., Кутищенська ЗОШ 1-3 ст., Остринська ЗОШ 1-2ст.). Учасники АТМП
працювали над розробкою навчально-методичних матеріалів, виступали із
звітами на заняттях районних методичних об'єднань . Учитель Остринської
ЗОШ1-2 ст. Рибчин О.Г. була учасником Форуму педагогічних інновацій з
проблеми «Використання казки в навчально-виховному процесі початкової
школи».Презентацію комплекту біблійних таблиць і карт, розроблених
учасниками АТМП християнської етики, зробила учитель Гостівської ЗОШ13ст. Острижнюк Г.І.
Методистами методичного кабінету, заступниками директорів з
навчально-виховної роботи впроваджувався досвід роботи 9 педагогів через
колективні та групові форми методичної роботи, узагальнено 4 досвіди
роботи , розпочато вивчення досвіду чотирьох педагогів.
Учителями району під керівництвом методистів видано та схвалено радою
методичного кабінету 23 видавничі матеріали: довідники,
методичні
рекомендації, методичні розробки, дидактичні матеріали, моделі уроків.
Забезпечувалась
реалізація
трьох
науково-методичних
проектів
(«Педагогічна майстерність», «Освітня галузь «Технології», «Науковометодичний супровід упровадження Державного стандарту початкової
загальної освіти»), які стали основою для організації методичної роботи.
Відповідно до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015
роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 28.03.2008 року №526-
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20\2008 із змінами та доповненнями, забезпечувався методичний супровід
проведення конкурсів фахової майстерності педагогів .Так, в обласному турі
конкурсу «Учитель року-2014» взяли участь 5 педагогів з таких номінацій :
початкові класи, світова література,географія, трудове навчання,директор
школи. Переможцем обласного туру конкурсу став Риндич І.Я.,учитель
трудового навчання Тлумацької гімназії, а дипломантами –ДанилюкМ.І.,
директор Обертинської ЗОШ 1-3ст., Гаврилаш М.П, учитель географії
Обертинської ЗОШ1-3ст., Рожко Л.П., учитель початкових класів
Братишівського НВК.
Відповідно до Положення про Всеукраїнський методичний конкурс «Моє
покликання -методист» в обласному турі конкурсу взяв участь і здобув
призове місце методист методичного кабінету Гальчук Я.А. В обласному
етапі конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних
навчальних закладів «Джерело творчості» взяла участь і здобула перше місце
Дебич Д.М.,керівник гуртків Тлумацького БДЮТ. У червні 2014 р.
учасником обласного конкурсу на кращу методичну розробку «Педагогічна
знахідка» була учитель ОбертинськоїЗОШ1-3ст Гаврилаш М.П..
У 2013-2014 навчальному році здійснювався організаційно-методичний
супровід проведення 1-2 етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових дисциплін. Під час засідання постійно діючого семінару заступників
директорів з навчально-виховної роботи розглядалось питання «Науковометодичний супровід роботи з обдарованими дітьми». На допомогу
керівникам ЗНЗ підготовлено зразки нормативно-правових документів щодо
організації та проведення 1 етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів та роботи з обдарованими дітьми. В районі створено
банк даних обдарованих дітей. За підсумками 2 етапу олімпіад, в яких взяло
участь 1291 учень, 290 вибороли призові місця, з них: 1місце -69, 2 місце94, 3 місце-127. Найбільше призових місць здобули учні Тлумацької гімназії54, Обертинської ЗОШ 1-3ст.-34, Тлумацької ЗОШ 1-3ст.-28, Делівської ЗОШ
1-3 ст.-20. Призові місця з двох і більше предметів зайняли 59 учасників.
Участь в 3 етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
район забезпечила команда в кількості 61 учня, які вибороли 24 призових
місць. Найбільше призових місць з української мови(3), історії(2),
англійської мови (3), фізичної культури (2). По одному призовому місцю
вибороли учасники 3 етапу Всеукраїнських олімпіад з французької мови ,
правознавства, економіки, біології .Призові місця отримали учні Тлумацької
гімназії(7), Обертинської(2), Петрівської (4), Олешанської ЗОШ1-3 (1).
У районному етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови
ім..П.Яцика взяло участь 256 учасників.Переможців-76 учнів; учасників 3
етапу -9, 6, з них, увійшли у десятку кращих.( Обертинська, Тлумацька,
Олешанська, Петрівська, Яківська ЗОШ, Тлумацькагімназія). 42 учні із 21
навчального закладу взяли участь у конкурсі «Найкращий відгук на сучасну
дитячу прозу», переможців-11. В українознавчій грі «Соняшник» взяли
участь понад 600 школярів району. Найактивнішими були учні Нижнівської,
Кутищенської, Гринівецької ЗОШ, Вікнянського , Пужниківського НВК. На 2
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етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж , брати
мої» представлено 26 робіт в номінації «Література»; переможців -11.
Переможцем 3 етапу Міжнародного конкурсу учнівської і студентської
молоді імені Тараса Шевченка стала учениця Тлумацької ЗОШ 1-3 ст., двоє
учнів здобули призові місця на 3 етапі Міжнародного конкурсу з
українознавства ( Тлумацька гімназія, Обертинська ЗОШ). Учні району у
2013-20143 н.р. взяли участь у 36 Всеукраїнських конкурсах, заходах,акціях
еколого-натуралістичного спрямування. Команда Тлумацької ЗОШ 13ст.зайняла друге місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу юних
пожежників .Команда «Дністряни» Тлумацького БДЮТ посіла друге місце у
обласній молодіжній патріотичній програмі«Чорний ліс».
У рамках відзначення 200-річчя від Дня народження Т.Шевченка
проведено фестиваль-конкурс «Тарасовими шляхами», в якому взяли участь
92 школярі. Педагогами Обертинської , Гарасимівської ЗОШ 1-3 ст.видано
збірки поезій. Літературні студії видали свої напрацювання у збірках творів
«Із Кобзарем у серці» та « Твої слова на струнах мого серця».
87 учнів району взяли участь у міжнародному конкурсі з інформатики
«Бобер».
Добрий результат показали 23 учні. 86 вихованців позашкільних
установ та ЗНЗ стали переможцями Всеукраїнських та обласних мистецьких
конкурсів та спортивних змагань.
Забезпечено виконання плану курсової підготовки при ОІППО на 100%.
Формування інноваційного освітнього середовища здійснювалося шляхом
методичного супроводу за традиційною моделлю науково-методичної
роботи. У загальноосвітніх навчальних закладах району впроваджується 16
інновацій, які застосовують 64 педагоги. Досвідом інноваційної діяльності
вони ділилися під час проведення обласних педагогічних практик та
семінарів, які відбулися на базі Тлумацької гімназії (практичні психологи),
Обертинської ЗОШ 1-3ст. (українська мова та література, образотворче
мистецтво, педагоги- організатори) , Надорожнянського НВК (обласна школа
розвитку майстерності керівника), Обертинського БДЮТ (керівників
гуртків).
Результативною є робота з підвищення професійної компетентності
педагогів Обертинської ЗОШ1-3 ст.(керівники Данилюк М.І., ГавкалюкО.Р.,
Король Л.В.). На базі закладу у 2013-2014н.р. проведено 3 обласні
педагогічні практики. Він є учасником Міжнародного освітнього проекту
«Освіта для сталого розвитку в дії», що реалізується партнерами Благодійною організацією «Вчителі за демократію і партнерство» (Україна) і
«Глобальний план дій» (Швеція за підтримки агенції з питань міжнародного
розвитку Міністерства закордонних справ Швеції) та Національного проекту
«Відкритий світ», що активізувало впровадження інформаційнокомунікаційних технологій навчання у навчально-виховному процесі
закладу. Учитель економіки Гаврилаш М.П. є керівником команди
«Рубікон», яка впродовж п'яти років бере участь у Всеукраїнському конкурсі
з бізнес-моделювання. Щороку педагоги школи беруть участь у конкурсах
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професійної майстерності, де здобувають призові місця; навчаються в
обласних АТМП. Це позитивно впливає на формування компетентностей
учителя і учня.
З метою відстеження потреб освітньої галузі, здійснення об'єктивного
оцінювання розвитку освіти району ,забезпечення якості освітніх процесів і
навчальних досягнень школярів у навчальних закладах району проводились
ряд моніторингових досліджень. На виконання наказів Міністерства освіти і
науки України було проведено 4 всеукраїнських моніторинги. Одночасно
методичним кабінетом проведено 5 районних моніторингів. Методистами
розроблено відповідний інструментарій , результати досліджень
узагальнювалися аналітичними матеріалами , заслуховувалися на засіданнях
ради методичного кабінету, розроблялися відповідні методичні рекомендації.
Методична робота з педагогами дошкільних закладів спрямовувалась на
реалізацію вимог Державного стандарту дошкільної освіти, програми
розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», програми
«Впевнений старт». Педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів
працювали над вирішенням таких завдань:
- упровадження інноваційних педагогічних технологій у практику роботи
дошкільного навчального закладу;
- використання сучасних технологій професійного вдосконалення та
підвищення кваліфікації відповідно до вимог інноваційного суспільства.
Результативною була робота районного методичного об' єднання керівників
ДНЗ (керівник Рекрутяк Л.М.). Удосконаленню професійної компетентності
молодого педагога сприяла робота школи молодого вихователя (керівник
Білуник О.М.). На обласний конкурс професійної майстерності «Вихователь
ДНЗ-2013» представлено методичні напрацювання вихователя ДНЗ
«Сонечко» м. Тлумач Касінчук Л.З.
211 учителів початкових класів були учасниками 5 районних
методичних угрупувань.
Ефективною інноваційною формою роботи став районний Форум
педагогічних інновацій, в якому взяли участь 18 педагогів з 16 навчальних
закладів. В рамках Форуму проведено майстер-класи учителів Тлумацької,
Яківської, Гринівецької ЗОШ . 28 закладів освіти представили матеріали на
районний огляд з проблеми «Організація навчального середовища у 1-их
класах». Підсумки огляду узагальнено наказом по відділу освіти від 24.03
2014р.№ 02-5\97. Творчою групою учителів початкових класів
Кутищенської (керівник Ковбель Л.В.) видано власну методичну розробку
«Використання ІКТ у навчально-виховному процесі початкової школи».
Значна увага приділялась упровадженню у практику роботи вчителів
початкових класів нових навчальних програм та підручників.
Організовувалися моделювання уроків з літературного читання,
природознавства, математики під час засідань районних та шкільних
методичних об'єднань. Свої напрацювання педагоги оформили у
методичних рекомендаціях та збірках моделей уроків, які будуть
демонструватися під час обласної педагогічної виставки у листопаді 2014
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року. Збірник матеріалів « Коли вчитися цікаво» учителя Яківської ЗОШ 1-2
ст. Лукасевич Г.М. демонструвався на Всеукраїнській виставці інноваційних
технологій навчання.
Методична робота з учителями іноземних мов та світової літератури
будувалась на діагностичній основі. Проведено діагностування з метою
вивчення стану готовності вчителів до впровадження Державного стандарту
та нового змісту базової загальної освіти,а також проведено анкетування
молодих вчителів з метою виявлення їх запитів і потреб. Розвиток
професійної компетентності педагогів у міжкурсовий період відбувся через
систему заходів з актуальних проблем оновлення змісту освіти.
Результативними були семінари на базі Тлумацької гімназії, Гринівецької
ЗОШ 1-2ст., Королівської , Обертинської ЗОШ 1-3 ст., Остринської ЗОШ 12ст. Підвищенню професійної компетентності вчителів іноземної мови
сприяла співпраця з ОІППО. Двоє учителів(Тлумацька гімназія та
Пужниківський НВК) були учасниками семінару, керівниками якого були
представники Гете- Інституту. Вчитель німецької мови Тлумацької гімназії
Шофінець І.В. взяла участь в семінарі по підготовці до іспитів на Гетесертифікат, під її керівництвом група учнів Тлумацької гімназії здійснила
поїздку в Австрію. Участь у таких заходах збагачує досвід учителів та учні у
вивченні іноземної мови.
Для оптимального розвитку професійної компетентності учителів
української мови та літератури діяла система різних форм методичної
роботи , а саме : школа передового педагогічного досвіду (керівник
Тимікевич М.П.), творча група (керівник Погоріла С.В.), постійно діючий
семінар (Керівник Стойко Я.М.), школа молодого учителя ( керівник
Шкварок О.Б.). На високому методичному рівні проведено їх заняття на базі
Тлумацької, Яківської ,Гарасимівської ,
Обертинської, Олешанської,
Гостівської,
Нижнівської,
Остринської
ЗОШ,
Надорожнянського,
Колінцівського,НВК. За результатами аналізу участі педагогів у методичній
роботі спостерігається підвищення активності вчителів у масових та
групових формах роботи. Здійснювався методичний супровід профільного
навчання, який організовано у семи закладах і охоплено 192 учні.
Позитивні моменти та результативність в роботі полягають передусім
у правильному плануванні та визначенні мети, завдань та моделі методичної
роботи з учителями- словесниками. Значна частина з них оволоділа
навичками застосування інтерактивних форм роботи з учнями, що позитивно
впливає на розвиток предметних компетентностей школярів. Підвищився
рівень володіння інформаційними технологіями навчання, про це свідчать
проведені відкриті уроки та позакласні заходи.
Росту професійної компетентності учителів хімії, біології, основ
здоров'я, природознавства сприяла організація роботи школи педагогічної
майстерності, районного методичного об'єднання, творчої групи( керівники
Двояк Н.Б., Гальчук Я.А., КрупаН.І., Костюк О.В.). Результатом роботи
творчої групи було видання методичної розробки «Формування предметних
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компетентностей та особливості методики розв'язування розрахункових
задач з курсу хімії».
Класні керівники ЗНЗ працювали над реалізацією методичного
проекту «Моделі виховних систем загальноосвітніх навчальних
закладів».Через роботу районних методичних об'єднань (керівники Соловій
О.О., Міщанин Л.В.) пропагувався досвід роботи класного керівника
Остринської ЗОШ Берладин О.П., презентувалися виховні системи
Нижнівської, Олешанської , Гринівецької ЗОШ. , що забезпечило реалізацію
вимог програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11класів».
Ефективною формою методичної роботи з учителями трудового
навчання, образотворчого мистецтва, фізичної культури став постійно
діючий семінар, під час якого проводилися майстер-класи, відкриті уроки,
презентувалися виставки дитячої творчості . Упродовж року проведено
семінари для даної категорії педагогів на базі Тлумацької, Яківської,
Кутищенської,Гостівської,
Петрівської
ЗОШ,
Надорожнянського,
Підвербцівського, Ісаківського НВК.
Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників району свідчить про
те, що вона стала засобом професійного росту педагогів. За наслідками
атестації у 2013-2014 н.р про атестовано 192 педпрацівники: вчителів- 156,
вихователів ДНЗ- 17, педагогів –організаторів-1, 11 керівників гуртків БДЮТ
та ДНЗ ,1 методист, 1 музкерівник ДНЗ, 2 майстри виробничого навчання, 2
бібліотекарі. Атестаційною комісією 2 рівня про- атестовано 112 педагогів, з
них присвоєно вищу кваліфікаційну категорію 25 учителям, підтверджено
вищу кваліфікаційну категорію76. Семи педагогам присвоєно педагогічне
звання «старший учитель», тридцяти трьом підтверджено це звання.
Однак в організації методичної роботи з педагогічними кадрами
спостерігаються деякі упущення. Як свідчать результати ЗНО недостатня
увага під час проведення методичних заходів приділяється аналізу рівня
навчальних досягнень учнів .Залишаються поза увагою такі форми контролю
як тестова перевірка під час проведення уроків.
Ще не набула системності аналітико-корекційна діяльність керівників ЗНЗ.
Вимагає покращення робота шкільних сайтів щодо пропагування досвіду
педагогічних колективів та окремих учителів. Потребує удосконалення
самоосвітня діяльність педагогів, уміння ними аналізувати навчальновиховний процес, проектувати, прогнозувати, планувати свою роботу,
володіти
методами
самоконтролю
і
самооцінки,
педагогічного
діагностування. Недостатня увага з боку керівників навчальних закладів
приділяється створенню виховних моделей шкіл ( Долинський НВК,
Олешівський НВК, Палагицький НВК). Вимагає покращення організація
науково-методичної роботи з класними керівниками в Петрівській ЗОШ 13ст., Хотимирському, Долинському, Озерянському НВК. Потребує
вдосконалення психологічний супровід навчально-виховного процесу. Не
забезпечується належна організація роботи з обдарованими учнями.
Враховуючи аналіз роботи методичного кабінету за попередній рік, у
2014-2015 навчальному році працюватимемо у таких напрямах:
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- продовження розвитку професійної компетентності на основі особистісно
орієнтованого підходу ;
- координація діяльності шкіл та методичного кабінету щодо розвитку
професійних компетентностей педагогів відповідно до їхніх
спеціальностей;
- забезпечення формування та впровадженя інформаційно -освітнього
середовища в систему роботи педагогів;
- методичний супровід впровадження сучасного управління навчальними
закладами освіти в районі;
- продовження моніторингу якості освіти в закладах освіти району;
- сприяння педагогам у самоменеджменті інновацій у системі методичної
роботи;
- удосконалення системи аналізу, узагальнення та поширення
перспективного педагогічного досвіду і педагогічних інновацій через
застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій;
- розвиток системи виявлення та психолого-педагогічного супроводу
обдарованої молоді;
- забезпечення методичного супроводу організації системи національного
виховання, розвитку і соціалізації дітей;
- упровадження в навчально-виховний процес виховних технологій, які
сприяють формуванню життєвих компетентностей дітей дошкільного
віку та учнів
Пріоритетною районною науково-методичною темою на 2014-1015
навчальний рік залишається « Науково-методичний супровід оновленого
змісту освіти в
умовах компетентнісного та діяльнісного підходу до навчання та
виховання».
Пріоритетними напрямками діяльності відділу освіти та навчальних
закладів на 2015 рік є:
1. Створення особистісно-орієнтованого освітнього простору, забезпечення
індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу.
2. Запровадження інформаційно-комунікативних та мультимедійних
технологій у навчально-виховний процес, інформаційний всеобуч.
3. Створення умов для формування основ здорового способу життя.
4. Психологізація навчально-виховного процесу.
5. Підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з
обдарованою молоддю.
6. Впровадження інноваційних методів роботи.
7. Підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників.
8. Забезпечення скоординованої діяльності місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів і
громадських організацій з розвитку обдарованої молоді.
9. Удосконалення загальнопедагогічної підготовки як основи професійної
компетентності педагогічних працівників.

19

10. Моніторинг якості освіти.
11. Поліпшення управлінської діяльності керівників навчальних закладів
району. Активізація державно – громадського управління.
12. Забезпечення належних умов для навчання, виховання та соціальної
адаптації дітей, які потребують особливої педагогічної уваги, дітей-сиріт
та дітей-інвалідів.
13. Створення умов для підготовки учнів до участі в зовнішньому
незалежному оцінюванні якості знань .
14. Впровадження новітніх методів, форм навчання і виховання учнівської
молоді на основі використання сучасних прогресивних інформаційнокомп’ютерних технологій.
15. Створення належних умов для розвитку інноваційної діяльності,
експериментальної роботи, педагогічної ініціативи у закладах освіти.
16. Збільшення охоплення дітей дошкільною освітою.
17. Дотримання норм безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров'я
учасників навчально-виховного процесу в закладах району.
18. Сприяння розвитку навчально-матеріальної бази навчальних закладів за
рахунок різних джерел фінансування.
План
ремонту установ освіти Тлумацького району у 2015 році
Перекриття дахів
- Тлумацька гімназія
- Долинський НВК
- Яківська ЗОШ І-ІІ ст.
- Надорожнянський НВК
Заміна теплотрас
- Підвербцівський НВК
- Кутищанський НВК
- Гринівецька ЗОШ І-ІІст.
- Прибилівський НВК
Заміна віконних блоків
- Гринівецька ЗОШ І-ІІст.
- Делівська ЗОШ І-ІІІст.
- Вікнянський НВК
- Палагицький НВК
Перевід опалювальних систем на альтернативне паливо
- Ісаківський НВК
- Петрівська ЗОШ І-ІІІст.
- Прибилівський НВК
- Яківська ЗОШ І-ІІст.
- Бортниківський НВК
- Палагицький НВК
- Колінцівський НВК
- Гарасимівська ЗОШ І-ІІІст.
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕГЛАМЕНТ
РОБОТИ АПАРАТУ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
2.1. Організація роботи апарату здійснюється згідно із Положенням
про відділ освіти районної державної адміністрації, затвердженого
розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.03.2013 № 137,
Регламентом роботи райдержадміністрації, Правилами внутрішнього
розпорядку та розподілом функціональних обов’язків працівників.
2.2. Контроль за розпорядчими документами та дорученнями
відділу освіти райдержадміністрації
1. Вхідна документація щоденно реєструється та подається начальнику
відділу освіти для прийняття управлінського рішення, контроль здійснюється
відповідно до резолюцій начальника (відп. Парандій М.Є.).
2. Питання підготовки та наступного контролю за рішенням колегії
покладається на заступника начальника відділу освіти Хімейчука Р.О.,
секретаря колегії райдержадміністрації Мандар Н.В. та працівників відділу
освіти райдержадміністрації згідно з функціональними обов’язками.
3. Підготовка протокольних доручень начальника відділу, даних на
нарадах директорів, контроль за їх виконанням та підготовку інформації про
їх реалізацію на наступній нараді здійснює методист методичного кабінету
Гарматій М.В. Вищезазначені протоколи
направляються керівникам
навчальних закладів.
4. Оформлення протоколів та контроль за виконанням доручень
начальника відділу на щотижневих апаратних нарадах проводить методист
методичного кабінету Мандар Н.В. Відповідальні особи про їх виконання
доповідають на наступних нарадах.
5. Поточні питання управлінського та виконавчого характеру постійно
аналізуються керівниками структурних підрозділів, які при необхідності
подають пропозиції начальнику відділу освіти для прийняття відповідних
рішень.
6. Контроль за виконанням законів України, постанов, рішень Верховної
Ради України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів
України, регіональних освітянських програм, розпоряджень голови
райдержадміністрації здійснюється згідно до функціональних обов’язків.
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2.3. Циклограма щомісячної діяльності
відділу освіти райдержадміністрації
№
1.

Зміст роботи, форма проведення
Засідання колегії відділу освіти.

2.

Оперативні наради начальника відділу із
працівниками апарату, головним
бухгалтером та працівниками РМК.
Години прийому громадян з особистих
питань у відділі освіти:
2 і 4 понеділок місяця з 10.00-17.00

3.

Термін виконання
Останній вівторок,
лютого, квітня,
червня, жовтня,
грудня
Щовівторка

Відповідальний Примітка
Пеник В.М.

за окремим
графіком

Пеник В.М.

Пеник В.М.

4

Прийом громадян завідувачем МК
2 і 4 понеділок місяця з 10.00-17.00

Другий і четвертий
понеділок місяця

Тодорів Л.Д.

5

Прийом громадян головними
спеціалістами

щопонеділка

Головні
спеціалісти

6.

Участь у оперативній нараді керівників
управлінь та відділів у голови
райдержадміністрації

щопонеділка

Пеник В.М.

7.

Наради начальника відділу із керівниками
закладів освіти.
Поточне планування роботи відділу освіти
та інформаційне забезпечення райдержадміністрації про діяльність відділу освіти
на наступний місяць, квартал, рік.

Щомісяця (останній
четвер місяця)
Протягом року в
терміни,
встановлені РДА

Пеник В.М.

9.

Робота районної атестаційної комісії з
питань атестації педкадрів закладів освіти
району.

Згідно з графіком

Пеник В.М.
Дзьоба Г.В.

10.

Розробка плану роботи відділу освіти на
наступний навчальний рік.
Виїзд у навчальні заклади головних
спеціалістів та методистів для вивчення
окремих питань навчально-виховного
процесу
Засідання Ради методкабінету

Жовтень- листопад

Хімейчук Р.О.

Два дні в тиждень

Головні
спеціалісти та
методисти.

Останній четвер
останнього місяця
кварталу
В методичні дні
вчителів (в розрізі
предметів) за
окремим графіком
Протягом року
Відповідно до

Тодорів Л.Д.

8.

11.

12

13

Наради працівників відділу ,
МК з вчителями м/о

14

Забезпечення участі педагогічних
працівників, голів методичних об’єднань,

Пеник В.М.
Хімейчук Р.О.

Головні
спеціалісти,
працівники
методкабінету.
Головні
спеціалісти,

22

15

16

17
18

19

учнів у роботі обласних семінарів,
конференцій, змагань олімпіад.

термінів
проведення)

Забезпечення проведення на базі шкіл
району педагогічної практики для слухачів
курсів Івано -Франківського ОІППО
Щотижневе планування індивідуальної
роботи працівниками відділу ,
методичного кабінету, бухгалтерії,
господарської групи.

Протягом року
(у визначені
терміни)
Протягом року

Підготовка звіту про роботу відділу освіти грудень
у 2014 році
Участь у нараді при заступникові голови
щомісяця
РДА з питань розвитку фізичної культури
та спорту в рамках району
Участь у нараді при заступникові голови
щомісяця
РДА з питань організації харчування в
закладах освіти району

працівники
методкабіне-ту.
(відповідно до
розп. обов’язків)
Л.Д. Тодорів

Працівники
відділу,
методкабінету,
бухгалтерії,
госп. групи
Хімейчук Р.О.
Головні
спеціалісти
Головні
спеціалісти
згідно розподілу
обов’язків
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ІІІ. РОБОТА КОЛЕГІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
а) засідання колегії
Тематика засідань
№

Зміст роботи, форма проведення

Термін
виконання

Відповідальний

I. Засідання
1.
2.

Звіт про роботу відділу освіти за 2014 рік
лютий
Про роботу із зверненнями громадян у 2014 лютий
році.

Пеник В.М.
Мандар Н.В

II. Засідання
1.

2.
3.
4.

5.

Про стан національно-патріотичного
виховання учнів в Делівській, Обертинській,
Петрівській, Олешанській, Тлумацькій ЗОШ ІІІІ ст., Тлумацькій гімназії та Живачівському
НВК
Про підсумки атестаційної експертизи
Яківської ЗОШ
Про підсумки атестаційної експертизи
Олешанського ДНЗ «Ромашка»
Роль педагога-організатора по організації
роботи з обдарованими дітьми в Делівській,
Будзинській, Яківській та Грушківській ЗОШ
Про результати моніторингу готовності ЗНЗ
району
до
впровадження
нового
Держстандарту з фізики у 7-му класі.

квітень

Соловій О.О.

квітень

Мандар Н.В.

квітень

Павлик Л.О.

квітень

Серемчук М.Ф.

квітень

Битківський Ю.Я.

III.Засідання
1.

2.
3.

Про стан дотримання в навчальних закладах червень
району ЗУ «Про освіту», «Про захист
суспільної моралі», основ законодавства
України про культуру, щодо попередження
поширення продукції, яка негативно впливає
на формування свідомості неповнолітніх,
профілактики правопорушень, причин та умов,
що їм сприяють.
Про підсумки атестаційної експертизи
червень
Олешівського НВК (ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ)
Про стан викладання та рівень навчальних
червень
досягнень учнів з образотворчого мистецтва у
Колінцівському, Палагицькому, Озерянському
НВК, Обертинській, Гарасимівській,
Гринівецькій та Ниижнівській ЗОШ.

Соловій О.О.

Мандар І.Б.
Гуменюк А.В.
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4.
5.

6.

Про стан роботи та рівень досягнень учнів червень
Обертинського ДБЮТ
Реалізація мовної та мовленнєвої змістових червень
ліній в курсі української мови у 3-му класі.

Хамут В.Б.

Викладання світової літератури у 5-6 класах за червень
новим Державним стандартом.

Смижук О.В.

Тодорів Л.Д.

IV.Засідання
1.
2.

3.
4.

Стан організації навчання учнів за
ндивідуальною формою навчання
Про стан викладання та рівень навчальних
досягнень учнів з предмету «Захист Відчизни»
в Гарасимівській, Гостівській, Нижнівській,
Королівській,
Делівській
ЗОШ,
Бортниківському та Грушківському НВК.
Про підсумки атестаційної експертизи
Колінцівської НВК (ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ)
Про стан викладання інформатики у
Колінцівському, Живачівському, Ісаківському,
Петрилівському, Олешівському та Озерянському НВК, Гринівецькій та Остринській ЗОШ
І-ІІ ст.

жовтень

Мандар Н.В.

жовтень

Гуменюк А.В.

жовтень

Мандар Н.В.

жовтень

Битківський Ю.Я.

V.Засідання
1.

Про стан роботи районної психолого-медикопедагогічної консультації

грудень

Боднарчук М.В.

2.

Про стан правоосвітньої та правовиховної
роботи в Олешівському, Озерянському,
Надорожнянському, Бортниківському,
Хотимирському та Пужниківському НВК
Про підсумки атестаційної експертизи НВК
Гончарівського (ЗОШ І-ІІ т.., ДНЗ)
Про затвердження плану роботи відділу освіти
на 2016 рік.
Про стан управлінської діяльності дирекціями
ЗНЗ щодо забезпечення викладання та рівня
навчальних досягнень
з історії та основ
правознавства в Обертинській, Нижнівській
ЗОШ І-ІІІ ст., Бортниківському, Кутищенському, Палагицькому НВК, Гринівецькій та
Остринській ЗОШ І-ІІ ст.
Про хід виконання колективної угоди між
відділом освіти райдержадміністрації та
районною
організацією
профспілки
працівників освіти.

грудень

Соловій О.О.

грудень

Мандар І.Б.

грудень

Пеник В.М.

грудень

Мандар І.Б.

грудень

Смижук О.В.

3.
4.
5.

6.
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б) рішення колегії, які перевіряються
в порядку контролю їх виконання
1.

2.

Про хід виконання рішення колегії відділу квітень
освіти від 29 квітня 2014 року «Про підсумки
проведення
атестаційної
експертизи
Ісаківського НВК (ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ)
Про хід виконання рішення колегії відділу жовтень
освіти від 19 червня 2014 року «Про підсумки
проведення
атестаційної
експертизи
Надорожнянського НВК (ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ)

ІV. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ТА РОЗВИТКУ ОСВІТИ, ВИКОНАННЯ РАЙОННОЇ
ПРОГРАМИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ НА 2015 РІК.
4.1 Заходи по реалізації Програми розвитку з питань освіти
1.

2.

3.

6.

Продовжити публікації в засобах масової
інформації з актуальних питань освіти району
та розміщення на сайтах райдержадміністрації,
сайті відділу освіти
Забезпечення щорічного обстеження учнів та
вихованців ДНЗ спеціалістами ПМПК з метою
визначення адекватних умов навчання та
виховання дітей з особливими потребами
Сприяти :
• комп’ютеризації загальноосвітніх шкіл
району та придбанню мультимедійних засобів
навчання;
• розвитку мережі дитячих дошкільних
закладів
району різних профілів, форм
власності відповідно до культурно-освітніх
потреб сім'ї;
• організації
гарячого
харчування
школярів;
• створенню
належних
умов
для
безперешкодного доступу дітей з обмеженими
фізичними можливостями до здобуття освіти
Сприяти
систематичному
проведенню
поглиблених медичних оглядів усіх вікових
категорій дошкільних дитячих закладів, ЗНЗ,
своєчасному
наданню
лікувальнопрофілактичної, оздоровчої допомоги дітям з
групи ризику та поглибленому медичному
огляду дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків.

2015

Пеник В.М.
Тодорів Л.Д..

Протягом
року (за
окремим
графіком)

Боднарчук М.В.

2015 р.

Відділ освіти
РМК
Відділ освіти

2015р.
-*2015 р.

-*-

2015 р.

-*-

жовтеньлистопад,
травень

Відділ освіти
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7.

Забезпечити системну реалізацію районних
комплексних програм:
• Програма розвитку освіти Тлумацького
району на 2004-2015 роки
•

8.

2015 р.

Пеник В.М.
Пеник В.М.
Павлик Л.О.
Зварич С.І.

Регіональної програми розвитку
дошкільної освіти в Тлумацькому
районі на 2011-20017 року

Організувати проведення в загальноосвітніх
закладах району:
Огляд-конкурс на кращу організацію
оздоровлення учнів в таборах з денним
перебуванням.
Місячника охорони дитинства.
Місячника профілактики протиправної
поведінки молоді та огляд-конкурс на кращу
організацію право виховної роботи.

серпеньвересень
Гошилик Б.А
жовтень
листопадгрудень
листопад

Мандар Н.В.
Мандар І.Б.
Соловій О.О.
Томків Я.Я.

Районної акції «Живи, книго».

грудень

9.

Здійснювати заходи щодо впровадження
профільного навчання у 10-11 класах та
допрофільного навчання у 8-9 класах.

2015 р.

Гошилик Б.А.

10.

Розширити мережу факультативів і спецкурсів 2015 р.
варіативної частини навчальних планів шкіл, де
впроваджено профільне та поглиблене
вивчення предметів.

Гошилик Б.А.

11

Організувати підготовку педагогічних кадрів
до 1 вересня Тодорів Л.Д.
до впровадження нового Державного стандарту 2015
початкової освіти.

4.2 Районні наради, семінари, конференції
1.
2.

Розширене засідання серпневої колегії відділу
серпень 2015 р Відділ освіти, РМК
освіти
Семінари
керівників
закладів
освіти,
Протягом
Відділ освіти
заступників з навчально-виховної роботи,
2015 р.
МК
виховної роботи, керівниками шкільних
методичних об’єднань району (за планом
РМК)

4.3 Наради з керівниками закладів освіти району
1.

Про підсумки роботи за І-й семестр та січень
завдання щодо організації роботи в ІІ-му
семестрі 2014-2015 навчального року.

Пеник В.М.
Хімейчук Р.О.
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2.

Про завдання дирекції шкіл щодо дотримання лютий
ДСНіП та атестації педагогічних кадрів 20142015 н/р

Хімейчук Р.О.
Дзьоба Г.В.
Мандар Н.В

3

Про завдання керівників закладів освіти щодо березень
проведення державної підсумкової атестації та
організованого
закінчення
2014-2015
навчального року

Пеник В.М.
Мандар Н.В.

4

Про організацію літнього оздоровлення дітей квітень
та дотримання правил техніки безпеки підчас
літніх канікул

Пеник В.М.
Хімейчук Р.О.

5

Про організацію проведення в закладах освіти травень
району свята «Останнього дзвоника», ДПА,
випускних вечорів.

6

Про підготовку закладів освіти до початку
2015-2016 навчального року та опалювального
періоду.

червень

Пеник В.М.
Хімейчук Р.О.
Тодорів Л.Д.
Мандар І.Б.
Мандар Н.В.
Пеник В.М.
Хімейчук Р.О.

7

Про завдання дирекцій шкіл щодо
організованого проведення педагогічних рад,
початку 2015-2016 навчального року, охорони
праці, збереження життя і здоров’я учнів.
Про підсумки організованого початку 20152016 навчального року, подальшого навчання та
працевлаштування випускників 9-х та 11-х
класів, оздоровлення дітей влітку 2015 року,
атестації педагогічних кадрів.
Організація та проведення атестації керівників
та педагогічних працівників навчально-освітніх
закладів району відповідно до Типового
положення про атестацію.
Забезпечення вимог Кодексу Законів про
працю України, ведення та зберігання кадрової
документації.
Дотримання вимог щодо ведення фінансової
звітності.
Проведення І, ІІ етапів Всеукраїнських
олімпіад з базових дисциплін та організація
роботи з ТБ під час осінніх канікул.
Про стан дотримання санітарно-гігієнічних
вимог з закладах освіти району.
Про організоване завершення І семестру 20152016 навчального року, проведення Новорічних
та Різдвяних свят, зимових канікул та
дотримання ТБ учнями та вихованцями
закладів освіти.

серпень

Пеник В.М.
Хімейчук Р.О.
Головні спеціалісти

вересень

Пеник В.М.
Хімейчук Р.О.
Головні спеціалісти

вересень

Дзьоба Г.В.

жовтень

Дзьоба Г.В.

жовтень

Зварич С.І.

жовтень

Кушнірик Л.Є.

листопад

Пеник В.М.

листопад

Хімейчук Р.О.
Тодорів Л.Д.

8

9

10

11
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12

Про підготовку пакету матеріалів для
оформлення замовлень на документи про освіту
Про стан організації гарячого харчування у
загальноосвітніх школах та дошкільних
навчальних закладах району
Про організацію атестації екстернів у 20152016 н/р.
Про підсумки атестації закладів освіти району
2015 році

грудень

Мандар І.Б.

грудень

Гошилик Б.А

грудень

Мандар І.Б.

грудень

Мандар І.Б.

4.4 Наради із завідувачами дошкільних навчальних закладів

1

Про виконання заходів цільової соціальної
Програми розвитку дошкільної освіти до
2017 року

березень

Павлик Л.О.

2

Про організацію оздоровлення дошкільнят в
2015 році.

травень

Павлик Л.О.

3

Організаційно-методичні аспекти розвитку
дошкільного виховання в новому
навчальному році відповідно до вимог
базової програми «Я у світі»
Організація проведення річної звітності
керівниками ДНЗ та НВК за 2015 рік.

серпень

Павлик Л.О.

Грудень

Павлик Л.О.

4

4.5 Наради з заступниками директорів з навчально-виховної роботи
1.

•

2.

•

3.

•

4.

5.

серпень

Пеник В.М.
Мандар І.Б.

серпень

Тодорів Л.Д.

серпень

Тодорів Л.Д.

• Організація управління охороною праці
в навчальному закладі: нормативні
документи, організація контролю

січень

Смижук О.В
Мандар І.Б

•

вересень

Кушнірик Л.Є.

Про виконання вимог Законів України
«Про освіту», «Про загальну середню
освіту» та Інструкції з обліку дітей і
підлітків шкільного віку щодо
забезпечення здобуття повної загальної
середньої освіти
Про вимоги щодо ведення класних
журналів
Методичні рекомендації щодо вивчення
навчальних дисциплін у 2014-2015
навчальному році

Організація та підготовка розпорядчих
документів щодо проведення
Всеукраїнських учнівських олімпіад у
навчально-виховних закладах району
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6.

•

7.

•

8.

•
•

Про вимоги до проведення державної
підсумкової атестації та порядок
закінчення навчального року
Про організацію роботи по виконанню
вимог Інструкції з обліку дітей і
підлітків шкільного віку
Про підготовку матеріалів щодо
нагородження педагогічних працівників

квітень

Пеник В.М.

квітень

Пеник В.М.

квітень

Дзьоба Г.В.

Методичний супровід проведення
атестаціїпедагогічних працівників та
керівників закладів.

вересень

Дзьоба Г.В.

4.6 Здійснення управлінського забезпечення
1.

2.

3.

Здійснення профорієнтаційної роботи серед
випускників-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків та їх подальшого
працевлаштування
Проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (за окремим
планом).
Проведення Новорічних, канікулярних заходів,
організація літнього відпочинку дітей

вересень 2014травень 2015

Мандар Н.В.
Гошилик Б.А.

Листопад грудень

Пеник В.М.
Кушнірик Л.Є.

січень,
травеньсерпень
травень 2015

Тодорів Л.Д.
Соловій О.О.
Гошилик Б.А.
Пеник В.М.
Мандар Н.В.
Пеник В.М.
Зварич С.І.
Мандар І.Б.
Мандар Н.В.

4.

Проведення організованого закінчення 20142015 н.р. та державної підсумкової атестації

5.

Проведення попередньої експертизи
навчальних планів на 2015-2016 н/р.

травень
2016

6.

Забезпечення обліку дітей і підлітків
шкільного віку, контроль в межах своїх
повноважень Інструкції з обліку дітей і
підлітків шкільного віку та обліку дітей
дошкільного віку (за формою МОН України)
Забезпечення створення нормативно-правової
бази закладів освіти району з питань охорони
праці

впродовж року,
вересень 2016

7.

впродовж року

Хімейчук Р.О.

4.7 Проведення районних оглядів
1.
2.
3.

Готовність закладів освіти до початку нового
2015-2016 навчального року.
Конкурс учнівської та вчительської художньої
самодіяльності
Місячник з охорони дитинства

серпень

Пеник В.М.

лютий березень
жовтень –
листопад

Серемчук М.Ф.
Мандар Н.В.
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4.
5.

Проведення конкурсу-рейду "Увага-діти на
дорозі"
Проведення місячника безпеки
Тижня знань з безпеки

6.

7.
8

9
10

Огляд роботи дружин юних пожежниківрятівників:
шкільний етап
районний етап
Огляду – конкурсу на кращу організацію
роботи по охороні праці в ЗНЗ та ДНЗ району
Огляду-конкурсу на кращу організацію роботи
по оздоровленню школярів в оздоровчих
таборах з денним перебуванням
Районний огляд-конкурс «Моделі виховних
систем ЗНЗ»
Районний огляд-конкурс на кращу організацію
правовиховної роботи

серпень вересень
жовтеньлистопад
вересень,
травень

Хімейчук Р.О.
Гуменюк А.В.
Хімейчук Р.О.
Гальчук Я.А.
Хімейчук Р.О.
Гальчук Я.А.

грудень-січень
лютийберезень
січень
Червеньлипень

Смижук О.В.
Головні спеціалісти
Гошилик Б.А.

лютий

Соловій О.О.

листопад

Соловій О.О.

4.7 Підготовка аналітичних, розпорядчих, довідково-інформаційних
документів відділу освіти
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Про проведення та підсумки атестації
закладів освіти
( накази)
Про охоплення дітей шкільного віку району
загальною середньою освітою (інформація в
головне управління освіти і науки).
Забезпечення закладів освіти району
педкадрами у 2015-2016 н.р. (наявність
вакансій)
Про збереження контингенту учнів та
підсумки успішності за навчальний рік
(аналітична довідка)
Про стан управлінського забезпечення
загальноосвітніми закладами реалізації
нормативної бази, що регулює закінчення
навчального року (наказ)

Згідно з
планом,
упродовж року
до 05.09
до 10.12
до 15.04
жовтень

Головні
спеціалісти

червень

Мандар І.Б.
Тодорів Л.Д.

червень

Хімейчук Р.О.

Про підсумки 2014-2015 н.р. в системі освіти
району (аналітичні матеріали до серпневої
конференції)
Відомості про працевлаштування та попереднє
працевлаштування випускників 9, 11 класів
ЗНЗ району (аналітичні дані в управління
освіти і науки) та про працевлаштування
випускників (аналітичні дані у центр

липеньсерпень

Працівники
апарату, МК.

Згідно
графіка

Гошилик Б.А.

Мандар І.Б.

Дзьоба Г.В.
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зайнятості населення)
8.

Про підсумки районних олімпіад, конкурсів у
рамках МАН та участі учнів в обласних і
загальнодержавних їх етапах у 2011-2012 н.р.
(наказ)

січень

Кушнірик Л.Є.

9

Про підсумки районного етапу конкурсу
«Вчитель року» (наказ)
Про участь фольклорного гурту учнів
Тлумацької ЗОШ І-ІІІ ст., в обласній роз
коляді. (наказ)
Про підсумки проходження курсової
підготовки педкадрами району у 2014 році та
завдання на 2015 рік (наказ)
Про організацію підвищення кваліфікації
педагогічних працівників при ОІППО у 2015
році (наказ)
Про розподіл обов’язків між працівниками
відділу освіти, МК, бухгалтерії, господарської
групи на 2015 рік. (наказ)
Про затвердження складу колегії відділу освіти
(наказ)
Про проведення районного етапу
Всеукраїнського конкурсу екологічних
агітбригад в ЗНЗ та позашкільних закладах
району. (наказ)
Про норми витрат паливно-мастильних
матеріалів на автотранспорт відділу освіти
(наказ)
Про закінчення 2014-2015 н/р та проведення
ДПА в ЗНЗ району (наказ)
Про проведення Всеукраїнського конкурсу
дитячого читання «Найкращий читач України»
(наказ)
Про проведення районної виставки з технічної
творчості (наказ)
Про навчання персоналу ППТ пробного ЗНО в
2015 році.(наказ)
Про підсумки участі школярів та педагогічних
працівників району ІІ етапі Всеукраїнського
фестивалю «Дружин юних рятувальників –
пожежників» у 2014-2015 н/р.(наказ)
Про підсумки районного огляду художньої
творчості учнів (наказ)
Про створення апеляційних комісій для
проведення ДПА в 2014-2015 н/р. (наказ)
Про створення комісій з питань контролю для
перевірки за оцінюванням письмових робіт
ДПА учнів претендентів на медалі з
української мови, математики, історії (наказ)

січень

Тодорів Л.Д.

січень

Серемчук М.Ф.

січень

Кушнірик Л.Є.

січень

Кушнірик Л.Є.

січень

Пеник В.М.

січень

Пеник В.М.

лютий

Гальчук Я.А.

лютий

Кликайло Я.М.

лютий

Мандар Н.В

лютий

Томків Я.Я.

березень

Гуменюк А.В.

березень

Битківський Ю.Я.

квітень

Гальчук Я.А.

квітень

Серемчук М.Ф.

квітень

Мандар Н.В.

квітень

Пеник В.М.
Дзьоба Г.В.
Мандар І.Б.
Гошилик Б.А.

10

11

12

13

14
15

16

17
18

19
20
21.

22.
23
24
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25

Про підсумки перевірки письмових робіт ДПА
учнів претендентів на медалі з української
мови, математики, історії (наказ)

травень

26

Про проведення районного свята- зустрічі «Ми
- надія твоя, Україно» (наказ)
Про організацію літнього оздоровлення учнів в
таборах з денним перебуванням та дитячому
таборі «Надія» (наказ).
Про оздоровлення дошкільнят влітку 2015
року. (наказ)
Про підготовку та організований початок 20152016 н/р. (наказ)
Про проведення районного етапу турніру юних
біологів (наказ)
Про проведення районного етапу турніру юних
хіміків (наказ)
Про підсумки районного-огляду конкурсу на
кращу організацію роботи в пришкільних
таборах з денним перебуванням (наказ)
Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін у
2015-2016 н/р. (наказ)
Про підсумки методичної роботи у 2014-2015
н/р та її організацію в 2015-2016 н/р.(наказ)
Про проведення районної спартакіади
школярів (наказ)
Про проведення обстеження в ЗНЗ району
відповідності ТБ спортивних майданчиків,
спортивних залів, кімнат, приладів
обладнання.(наказ)
Про затвердження структури 2015-2016
навчального року (наказ)
Про проведення районного етапу конкурсу
«Вчитель року 2015» (наказ)
Про підсумки районного етапу обласного
конкурсу педагогічної майстерності
«Вихователь дошкільного закладу – 2015»
(наказ)
Про участь ЗНЗ у факельному поході
присвячений черговій річниці УПА (наказ)
Про початок опалювального сезону (наказ)

травень

Пеник В.М.
Дзьоба Г.В.
Мандар І.Б.
Гошилик Б.А.
Кушнірик Л.Є

травень

Гошилик Б.А.

травень

Павлик Л.О.

травень

Хімейчук Р.О.

серпень

Гальчук Я.А.

серпень

Гальчук Я.А.

серпень

Гошилик Б.А.

вересень

Кушнірик Л.Є.

вересень

Тодорів Л.Д.

вересень

Гуменюк А.В.
Щерба В.П.
Хімейчук Р.О.
Гуменюк А.В.

Про проведення інвентаризації основних
засобів та матеріальних цінностей в ЗНЗ
району (наказ)
Про проведення тижня початкової освіти в
закладах освіти району (наказ)
Про проведення в школах району тижня права
(наказ)
Про підсумки проведення екологонатуралістичних конкурсів у 2015 році(наказ)
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28
29
30
31.
32

33

34
35
36

37
38
39

40
41
42

43
44
45

вересень

вересень

Хімейчук Р.О.

жовтень

Тодорів Л.Д.

жовтень

Павлик Л.О.

жовтень

Серемчук М.Ф.

жовтень

Кликайло Я.М.

листопад

Зварич С.І.

листопад

Тодорів Л.Д.

листопад

Соловій О.О.

грудень

Гальчук Я.А.
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46
47

Про заходи щодо проведення Новорічних та
Різдвяних свят (наказ)
Про затвердження плану роботи відділу освіти
райдержадміністрації на 2016 рік (наказ)

грудень

Соловій О.О.

грудень

Хімейчук Р.О.

4.8 Підготовка звітів до управління освіти і науки
Державна звітність Форми ЗНЗ-1
Про мережу класів, що працюють за
програмами поглибленого і профільного
навчання
Звіт 83 - РВК
Звіт про використання документів про освіту
Про працевлаштування та навчання
випускників 9, 11-х класів ЗНЗ району.
Оперативні дані про початок 2015-2016
навчального року щодо мережі і контингенту
дошкільних закладів.
Про організацію харчування дітей в
дошкільних навчальних закладах
Звіт форми державного статистичного
спостереження № 85-к

до 05.09.2012
вересень

Мандар І.Б.
Мандар І.Б.
Гошилик Б.А.

жовтень
липень
вересень
січень
вересень

Дзьоба Г.В.
Мандар І.Б
Гошилик Б.А.

Вересень,
січень
січень

Павлик Л.О.

16.

Статистичні звіти форми Д-4,6,7,8,11

17.

Аналітичний звіт про роботу соціальнопсихологічної служби за навчальний рік
Про поліпшення харчування дітей у ЗОШ
району

січень
вересень
вересень
січень
грудень
Жовтень,
травень
щоквартально
до 15 числа
жовтеньлистопад
Жовтень,
квітень
Вересень,
січень

Гарматій М.В.
Мандар І.Б.
Мандар Н.В.
Серемчук М.Ф.
Мандар І.Б.
Павлик Л.О.

15.

Про надходження підручників у школи району
Звіт форми 76 – РВК, ЗНЗ
Звіт форми 77- РВК
Звіт про позашкільні заклади
Звіт № 1-ЗСО
Про функціонування логопедичної служби у
районі за 2014-2015 н.р.
Про виконання Програми “Шкільний автобус”

Персоніфікований облік дітей пільгових
категорій.

Серпеньвересень

Мандар Н.В.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

18.

19.

Мандар І.Б.
Павлик Л.О.

Павлик Л.О.

Гуменюк А.В.
Мандар І.Б.
Павлик Л.О.
Гошилик Б.А.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ТА
ЗАКЛАДАМИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
З ПИТАНЬ ОСВІТИ
1. На постійному контролі у відділі освіти в 2014 році перебуває виконання
закладами освіти району наступних документів:
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Ст.10,53 Конституції України, Законів
України:
1.1
“Про внесення змін і доповнень до Закону
Української РСР “Про освіту”
1.2
“Про загальну середню освіту”
1.3
Закон України «Про доступ до публічної
інформації»
1.4
“Про дорожній рух”
1.5
“Про пожежну безпеку”
1.6
“Про охорону праці”
1.7
«Про дошкільну освіту»
1.8
“Про позашкільну освіту”
1.9
“Про молодіжні та дитячі громадські
організації”
1.10 “Про охорону дитинства”
1.11 «Про реабілітацію дітей-інвалідів»
1.12 «Про внесення змін у законодавчі акти
України з питань загальної середньої та
дошкільної освіти»
1.13 Закону України «Про засади запобігання і
протидії корупції»
Указів Президента
1.
№ 948/2002 від 25.11.2002 «Про Концепцію
допризовної підготовки і військовопатріотичного виховання молоді»
2.
№ 244/2008 від 20.03.2008 «Про додаткові
заходи щодо підвищення якості освіти в
Україні»
3.
№ 926/2010 від 30.09.2010 «Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в
Україні»
4.
Указ Президента України «Про концепцію
державної мовної політики»
Постанов Кабінету Міністрів України
1. Постанова Кабінету Міністрів України від
12.04.2000 р. № 646 “Про затвердження
Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного
віку”
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19
червня 2002 року № 856 “Про організацію
харчування окремих категорій учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах”
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від26.08.2002 №1243 «Про невідкладні
питання діяльності дошкільних та інтернатних
навчальних закладів »
4. Постанова Кабінету Міністрів України від
12.03.2003 № 305 «Про затвердження
Положення про дошкільний навчальний
заклад»
1.

Пеник В.М.
Пеник В.М.
Хімейчук Р.О.
Хімейчук Р.О.
Гуменюк А.В.
Хімейчук Р.О.
Хімейчук Р.О.
Павлик Л.О.
Соловій О.О.
Соловій О.О.
Мандар Н.В.
Мандар Н.В.
Хімейчук Р.О.
Павлик Л.О.
Хімейчук Р.О.
Мандар Н.В.
Хімейчук Р.О.
Гуменюк А.В.
Пеник В.М.

Пеник В.М.

Дзьоба Г.В.

Мандар Н.В.

Гошилик Б.А.

Павлик Л.О.

Павлик Л.О.
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5.

6.

Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27.08.2010 № 1721 «Про схвалення
Концепції Державної цільової програми
розвитку дошкільної освіти на період до 2017
року»
Обласна Програма захисту і розвитку
Української мови на території ІваноФранківської області на 2013-15 роки.

Павлик Л.О.

Дзьоба Г.В.

2. Атестація закладів освіти району
1.
2.
3.
4
5

Яківська ЗОШ І-ІІ ст
Олешанський ДНЗ «Ромашка»
Олешівський НВК
Колінцівський НВК
Гончарівський НВК

лютий
березень-квітень
квітень
вересень-жовтень
листопад

Мандар Н.В.
Павлик Л.О.
Мандар І.Б.
Мандар І.Б.
Мандар Н.В.

3. Тематичні перевірки:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Стан виконання навчальних планів та програм в січень
закладах освіти району за І-семестр 2016-2016
навчального року.
Про стан національно-патріотичного виховання квітень
учнів в Делівській, Обертинській, Петрівській,
Олешанській, Тлумацькій ЗОШ І-ІІІ ст.,
Тлумацькій гімназії та Живачівському НВК
Роль педагога-організатора по організації
квітень
роботи з обдарованими дітьми в Делівській,
Будзинській, Яківській та Грушківській ЗОШ

Хімейчук Р.О.

Про стан викладання та рівень навчальних
досягнень учнів з образотворчого мистецтва у
Колінцівському, Палагицькому, Озерянському
НВК, Обертинській, Гарасимівській,
Гринівецькій та Ниижнівській ЗОШ.
Реалізація мовної та мовленнєвої змістових
ліній в курсі української мови у 3-му класі.

травень

Гуменюк А.В.

травень

Тодорів Л.Д.

Про стан викладання та рівень навчальних
досягнень учнів з предмету «Захист Відчизни»
в Гарасимівській, Гостівській, Нижнівській,
Королівській, Делівській ЗОШ,
Бортниківському та Грушківському НВК.
Стан дотримання нормативних вимог щодо
оформлення, видачі та обліку бланків суворої
звітності у ЗНЗ району

червень

Гуменюк А.В.

червень

Мандар І.Б.

Про стан викладання інформатики у

червень

Битківський Ю.Я.

Соловій О.О.

Серемчук М.Ф.
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9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Колінцівському, Живачівському, Ісаківському,
Петрилівському, Олешівському та Озерянському НВК, Гринівецькій та Остринській ЗОШ ІІІ ст.
Про стан роботи районної психолого-медиковересень
педагогічної консультації
Про стан правоосвітньої та правовиховної
роботи в Олешівському, Озерянському,
Надорожнянському, Бортниківському,
Хотимирському та Пужниківському НВК
Про стан управлінської діяльності дирекціями
ЗНЗ щодо забезпечення викладання та рівня
навчальних досягнень з історії та основ
правознавства в Обертинській, Нижнівській
ЗОШ І-ІІІ ст., Бортниківському, Кутищенському, Палагицькому НВК, Гринівецькій та
Остринській ЗОШ І-ІІ ст.
Про виконання Інструкції з обліку дітей
підлітків в ЗНЗ району (за вибором)
Про роботу з резервом кадрів у навчальновиховних закладах району
Про стан індивідуального навчання дітей з
вадами у розвитку та результативність надання
освітніх послуг дітям, які потребують корекції
фізичного та розумового розвитку у закладах
освіти району

Боднарчук М.В.

жовтень

Соловій О.О.

листопад

Мандар І.Б.

листопад

Мандар Н.В.

листопад
листопад

Павлик Л.О.
Дзьоба Г.В.

Грудень

Боднарчук М.В.

VІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ
ТА КЕРІВНИМИ КАДРАМИ
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Проведення районного конкурсу «Вчитель
року»
Формування кадрового резерву на
керівників закладів освіти, завідувача МК
Поповнення банку інформації з питань
кадрового забезпечення закладів освіти та
перспективної потреби в кадрах, форм і
термінів їх підготовки та перепідготовки
Забезпечення
оформлення
нагородних
матеріалів на педагогічних працівників
закладів освіти району

листопад,
грудень
жовтень

Тодорів Л.Д.

протягом року

Дзьоба Г.В.

Травень
червень

Дзьоба Г.В.

протягом року
Укласти угоди з випускниками педагогічних квітеньВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації за державним червень
замовленням
Проаналізувати підсумки вступу в 2015 році жовтень
до
педагогічних
ВНЗ
за
цільовими
направленнями
відділу
освіти
райдержадміністрації

Дзьоба Г.В.

Тодорів Л.Д.
Пеник В.М.
Дзьба Г.В.
Дзьоба Г.В.
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8.

9.

11.

12.

15.
18.

Вивчити забезпеченість закладів освіти району жовтень
педагогічними кадрами для визначення обсягів
потреби на 2016 рік на підготовку спеціалістів
за державним замовленням у педагогічних
ВНЗ
Вивчити забезпеченість працевлаштування вересень
випускників педагогічних ВНЗ у 2015 році в
школах району
Забезпечити подання навчальними закладами до 01 травня
району
відповідної
документації
для
нагородження

Дзьоба Г.В.

Здійснення організаційної роботи по прийому протягом року
та звільненню педагогічних працівників
району
Формування резерву на працівників відділу
жовтень
освіти

Дзьоба Г.В.

Проведення щорічної оцінки виконання
державними службовцями Тлумацької РДА
покладених на них обов’язків і завдань за 2014
рік, забезпечення виконання заходів атестації
державних службовців відділу освіти

Мандар Н.В.

згідно з
розпорядженням голови
РДА

Дзьоба Г.В.

Дзьоба Г.В.

Дзьоба Г.В.
Мандар Н.В.

VІІ. МАСОВІ ЗАХОДИ
З УЧНЯМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ,
ВИХОВАНЦЯМИ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ТА ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ РАЙОНУ
№
з/п
1
2

3
5
7
8.
9.

Зміст роботи
Проведення конкурсу-рейду "У вага! Діти на
дорозі!"
Проведення І, ІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін
Підготовка необхідних матеріалів
Забезпечити проведення І та ІІ етапу знавців
мови ім.П. Яцика
Районне свято до Дня працівників освіти
Проведення Місячника безпеки
Тижня знань з безпеки
Проведення заходів у навчальних закладах з
нагоди Дня захисника України
Проведення заходів у навчальних закладах з
нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом
Проведення у навчальних закладах заходів з
нагоди Дня вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Термін
виконання
серпень вересень
вересень,
жовтень,
листопад
Листопадгрудень
жовтень
листопад
вересень, травень
14 жовтня

Відповідальний
Гальчук Я.А
Кушнірик Л.Є.
журі предметних
олімпіад
Дзьоба Г.В.
методисти МК
Гальчук Я.А
Гальчук Я.А.
Соловій О.О

1 грудня

Соловій О.О.

вересень-грудень

Соловій О.О.
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10.

14.
19.

20.

22.
23.
24.

25.
27.

28.
29.
31.

Районний огляд роботи дружин юних
пожежників-рятівників:
шкільний етап
грудень-січень
районний етап
лютий-березень
Організація змістовного дозвілля та
травень
відпочинку дітей влітку 2015 року
серпень
Проведення заходів ЦЗ:
квітень
- місячник Цивільного захисту
- День Цивільного захисту
20-21 квітня
Проведення ІІ (районного) етапу щорічного
березень
Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості, присвяченого Шевченківським
дням
Забезпечити проведення заходів, присвячених
1 червня
Дню захисту дітей
Новорічні, Різдвяні свята, святкування Дня
грудень,
Святого Миколая у закладах освіти району
січень
Районна виставка учнівських робіт з
березень
декоративно – ужиткового мистецтва «Люби і
знай свій рідний край»
Свято першого дзвоника, День знань
1 вересня
Районна спартакіада школярів ЗНЗ району з
вересень- травень
видів спорту (волейбол, баскетбол, шахи
тощо),.
Районна спартакіада «Здоров’я» серед
квітень
педагогічних працівників закладів освіти
Проведення спортивних заходів, присвячених вересень-жовтень
Дню фізичної культури і спорту
Відзначення 2-ої річниці Революції гіднеості
Листопад 2015
Участь в обласних змаганнях з початкового
технічного моделювання
Участь в обласному конкурсі «Космічні
фантазії»

Гальчук Я.А.

Соловій О.О.
Гуменюк А.В.

Дзьоба Г.В.

Мандар Н.В.
Соловій О.О.
Серемчук М.Ф.

Соловій О.О.

Смижук О.В.
Пеник В.М.
Гуменюк А.В.

Вересень-травень

Соловій О.О.
Серемчук М.Ф.
Серемчук М.Ф.

Протягом року

Серемчук М.Ф.
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VІІІ. ДОПРИЗОВНА ПІДГОТОВКА
ТА ВІЙСЬКОВО - ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
№
з/п

Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальний

1.Керівництво допризовною підготовкою
і військово-патріотичним вихованням
1

2.

3.
4.

Здійснення контролю за станом викладання
предмету «Захист Вітчизни», військовопатріотичного виховання та пропаганди
військової служби в Збройних силах України
за контрактом, згідно з вимогами Закону
України «Про загальний військовий обов’язок
і військову службу».
Здійснення контролю за станом проведення
занять з предмету «Захист Вітчизни» і медикосанітарної підготовки, виконання статутних
вимог на уроках фізкультури, за якістю
засвоєння програми учнями у школах, що
підлягають атестації
Стан готовності матеріально-технічної бази з
предмету «Захист Вітчизни» у ЗНЗ району
Провести День ЦО у закладах освіти району

жовтень

Гуменюк А.В.

упродовж року

Гуменюк А.В.

серпень

районна комісія
Гуменюк А.В.
Гуменюк А.В.

квітень

2.Заходи щодо підвищення якості
та ефективності уроків з допризовної підготовки
1.

2.

3.

Продовжити роботу РМО з предмету «Захист
Вітчизни» та медико-санітарної підготовки,
фізичної культури.
Про результати проведення трьохденних
навчально-польових зборів з юнаками 11-х
класів.
Ведення шкільної документації та підготовки
учнів до проведення військово-польових
занать.

упродовж року

Гуменюк А.В.

травень

Гуменюк А.В.

квітень

Гуменюк А.В.
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XІX. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,
ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
УСТАНОВ ОСВІТИ
№ з/п

Зміст роботи

Термін
виконання
серпень-вересень

Відповідальний
Зварич С.І.

1

Прийом та аналіз тарифікаційних списків
педпрацівників на 2015-2016 н.р.

2

Розрахунок фонду з/плати згідно
тарифікаційних списків педпрацівників на
2015-2016 н.р.

вересень

Зварич С.І.

3

Складання штатного розпису на 2015-2016
н.р. установ районного підпорядкування

вересень

Зварич С.І.

4

Проведення інвентаризації матеріальних
цінностей, разрахунків з організаціями (наказ
відділу освіти)
Розробка проекту бюджету на 2016 рік по
закладах освіти

жовтень- грудень

Зварич С.І.

вересень-грудень

Зварич С.І.

6

Складання штатного розпису та кошторису на
утримання відділу освіти на 2015 рік

січень

Зварич С.І.

7

Розробка помісячного розпису кошторисів
установ освіти на 2015 рік відповідно до
затвердженого бюджету
Складання звітів з праці форми 1-ПВ(термінова),1-ПВ (заборгованість), табл.8-А

січень- лютий

Зварич С.І.

щомісяця
щокварталу
за півріччя
щоквартально

Зварич С.І.

5

8

9

Звітування про кредиторську заборгованість
підвідомчих установ

Зварич С.І.

10

Складання звітів про виконання виділених
коштів (форма№2), баланс (форма№1)- про
використання кошторису по асигнуваннях
(форма 1м м6), про рух коштів на поточних
рахунках (форма 7), про заборгованість
(форма 10), про використання субвенції,
одержаних з інших бюджетів

щомісяця,
щокварталу за
півріччя,

Зварич С.І.

11

Складання звітів по пенсійному фонду (форма
№4-ПФ), по соціальному страхуванню на
випадок безробіття, по соціальному
страхуванню в зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності (форма 4-ФСС ТВП), по
соціальному страхуванню від нещасних
випадків.

щокварталу
щомісяця

Зварич С.І.
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12

13

14

15

Аналіз фінансово-господарської діяльності
установ освіти районного підпорядкування за
1 півріччя 2015 р.
Нарахування заробітної плати працівникам
закладів освіти та лікарняних згідно табелів
обліку робочого часу.
Перевірка правильності і своєчасного ведення
первинного обліку та відпрацювання часу,
табелів для нарахування зарплати та інших
виплат.
Перевірка правильності обліку та списання
матеріальних цінностей

липень

Зварич С.І.

щомісяця

Зварич С.І.

щомісяця

Зварич С.І.

протягом року

Зварич С.І.
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