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«Навчаючи інших, ми вчимося самі…» 

Сенека 

 

 

 

Діяльність міської методичної служби у 2017 – 2022 рр. спрямована на 

вирішення проблеми: 

 

«Створення особистісно орієнтованого освітнього середовища, в якому 

концептуальний розвиток педпрацівника стане основою педагогіки 

партнерства на засадах дитиноцентризму з метою формування 

компетентностей людини  21 століття». 
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Кадровий склад 
 

 

МОСКАЛЬЧУК 
Наталія Іванівна 

Завідувач КУ "ММК" 
Тел.:(0432) 56-26-48 

mmk@galaxy.vn.ua 

 

ФЕДЧИШЕНА 
Марина Валеріївна 

Методист з навчальних дисциплін 

(атестація педагогічних кадрів, польська мова) 
Тел: (0432) 67-21-43 

E-mail: fedchushena@galaxy.vn.ua 

 

ДРОЗД 
Тетяна 

Михайлівна 

Методист з навчальних дисциплін 

Керівник КТЦ "Крок" 
Тел: (0432) 67-21-43 

E-mail: drozd@galaxy.vn.ua 

 

ВОЛОВОДІВСЬКА 
Жанна Олексіївна 

Керівник Центру практичної психології 

та соціальної роботи 
Тел: (0432) 67-17-27 

E-mail: volovodivska@galaxy.vn.ua 

 

СОКИРИНСЬКА 
Ніна Дмитрівна 

Методист з дошкільної освіти 
Тел: (0432) 56-26-48 

E-mail: sokyrunska@galaxy.vn.ua 
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БОНДАРЧУК 
Лариса Василівна 

Методист з дошкільної освіти 
Тел: (0432) 56-26-48 

E-mail: bondarchuk@galaxy.vn.ua 

 

ТОКАР 
Олена Василівна 

Методист з навчальних дисциплін 

(українська мова та література, російська мова, 

світова література) 
Тел: (0432) 56-25-15 

E-mail: tokar@galaxy.vn.ua 

 

ПЕЛІШЕНКО 
Галина Федорівна 

Методист з навчальних дисциплін 

(іноземні мови) 
Тел: (0432) 56-25-15 

E-mail: pelishenko@galaxy.vn.ua 

 

 

ПІВТОРАК 
Андрій 

Анатолійович 

Методист з навчальних дисциплін 

(математика, економіка) 
Тел: (0432) 67-21-36 

E-mail: pivtorak@galaxy.vn.ua 

 

 

ЗИМА 
Людмила 

Трохимівна 

Методист з навчальних дисциплін 

(початкове навчання) 
Тел: (0432) 67-17-27 

E-mail: zyma@galaxy.vn.ua 
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МАЛІЦЬКА 
Клавдія Петрівна 

Методист з навчальних дисциплін 

(суспільні дисципліни) 
Тел: (0432) 67-21-36 

E-mail: malicka@galaxy.vn.ua 

 

 

 

МАРИНОВИЧ 
Володимир 

Михайлович 

Методист з навчальних дисциплін 

(Захист Вітчизни, фізична культура) 
Тел: (0432) 67-17-27 

E-mail: marynovych@galaxy.vn.ua 

 

 

 
ЛЮБЧАК 

Ірина Олександрівна 

 

Методист з навчальних дисциплін 

(географія, біологія, хімія) 
Тел: (0432) 56-25-15 

E-mail: lubchak@galaxy.vn.ua 

 

ПОБЕРЕЖНА 
Ірина Віталіївна 

Методист з навчальних дисциплін 

(художньо-естетичний цикл, виховна робота) 
Тел: (0432) 56-25-15 

E-mail: poberegna@galaxy.vn.ua 

 

 
 

КОСОЛАПОВА 
Олена Вікторівна 

Методист з навчальних дисциплін 

(трудове навчання, ОБЖ) 
Тел: (0432) 67-21-43 

E-mail: kosolapova@galaxy.vn.ua 
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ДОКІЙЧУК 
Тетяна 

Володимирівна 

Методист Центру практичної психології 

та соціальної роботи 
Тел: (0432) 67-17-27 

E-mail: dokijchuk@galaxy.vn.ua 

 

 

КАБАКОВА  
Анна Сергіївна 

Секретар КУ "ММК" 
Приймальня ММК 

Тел.:(0432)-56-26-48 
E-mail: mmk@galaxy.vn.ua 

 

 

МАЙКОСА 
Людмила Віталіївна 

Бухгалтер КУ "ММК" 
Тел: (0432) 67-17-27 

 

НАРОЛЬСЬКА 
Катерина 

Володимирівна 

Методист з бібліотечних фондів, 

бібліотекар 
Тел: (0432) 67-17-27 

E-mail: narolska@galaxy.vn.ua 

 

ПРИЩЕНКО 
Юрій Семенович 

Завідуючий господарством 
Приймальня 

Тел: (0432) 56-26-48 
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Структура й провідні форми методичної роботи 
 

2018-2019 навчальний рік 

 

 38 фахових методичних об’єднань, 83 засідання, 

 18 Шкіл молодого педагогічного працівника ЗЗСО, 34 засідання,  

 5 Шкіл молодого педагогічного працівника ЗДО, 17 засідань, 

 25 міських творчих груп, 79 засідань, 

 Школа активного навчання, 39 заходів,  

 Дні методиста у 8 закладах загальної середньої та 3 ‒ дошкільної освіти,  

 Методичні дні у 3 закладах загальної середньої освіти, 

 Консультативні дні у 9 закладах дошкільної освіти. 

 

Вперше! 
У січні 2019 пройшов І міський фестиваль предметних методичних 

об’єднань «Вільний вибір», до організації та проведення якого 

долучилися переможці міського конкурсу «Методичне об’єднання 

закладу загальної середньої освіти - 2018» (ЗЗСО №№ 6, 22, 29, 25).  

 

 Упродовж  2018-2019 навчального року проведено  132  предметних заходи 

для педагогів різних спеціальностей. 

 

 

Педагогічні

майстерні

Творчі 
майстерні

Круглі 
стіли

Фестивалі 
пед. ідей

Методичні 
панорами

Семінари -
практикуми

Науково -
практичні 
конференції

Тренінги

Творчі 
лабораторії

Стендові 
дискусії

Майстер -
класи

Педагогічні

мости
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Робота з керівними кадрами 
Упродовж 2018-2019 навчального року проведено: 

 16 методичних заходів для керівних кадрів закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти міста,  

 9 заходів у форматі роботи Школи молодого заступника директора ЗЗСО 

та Школи молодого вихователя-методиста ЗДО,  

 7 засідань  Школи резерву керівних кадрів ЗЗСО та ЗДО. 
 

            

Вперше! 
17 квітня 2019 року відбулася Творча майстерня «Школа 

педагогічної майстерності: Сучасні тренди – 2019 або як стати 

вчителем на мільйон» для керівних кадрів ЗЗСО м. Вінниці. Захід 

мав на меті популяризацію перспективного педагогічного досвіду 

освітян, які стали переможцями Міжнародних виставок «Інноватика в 

сучасній освіті - 2018» та «Сучасні заклади освіти – 2019». 
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Школа молодого педагогічного працівника 
 

 4 заняття загальноміської Школи молодого вчителя,  

 47 занять Шкіл молодих спеціалістів за фахами, молодого класного 

керівника, працівника психологічної служби, бібліотекаря, вихователя, 

музичного керівника. 
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Нова українська школа 

 Тренерами НУШ проведено 60 тренінгових занять для вчителів майбутніх 

перших класів. 

 

 328 вчителів початкової школи; керівники ЗЗСО та заступники директорів з 

навчально-виховної роботи по школі І ступеня, вчителі англійської мови, 

образотворчого й музичного мистецтва, фізичного виховання, асистенти вчителів 

ЗЗСО з інклюзивним навчанням (загальна кількість – 356 осіб) пройшли 

підвищення кваліфікації на базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» 

щодо реалізації завдань нового Державного стандарту початкової освіти. 

 

Вперше! 
Проведено міський огляд-конкурс професійної майстерності педагогів 

початкової школи «Незабутня ранкова зустріч - 2019» у номінаціях: 

«Креативна ранкова зустріч», «Наукова ранкова зустріч», «Творча ранкова 

зустріч», «Інноваційна ранкова зустріч», «Мистецька ранкова зустріч». До 

участі долучилися вчителі початкових класів із 24 ЗЗСО міста.  
 

 

Методист КУ «Міський методичний кабінет» Зима Л.Т. стала спікером 

інтернет-марафону ВГ «Основа» «Пряма лінія – з тренерами НУШ». 
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Перспективний педагогічний досвід 

Упродовж 2018-2019 навчального року вивчено й узагальнено перспективний 

педагогічний досвід 7 педагогічних працівників. Організовано роботу 5 шкіл ППД 

на базі ЗЗСО міста, продовжується впровадження та поширення ППД 

32 педагогічних працівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти 

м. Вінниці. 

Вперше! 
28.03.2019 відбувся І міський методичний фестиваль 

«Скарби педагогічних ідей», до проведення якого долучилися 30 

вчителів, вихователів, вихователів-методистів, практичних 

психологів, соціальних педагогів, досвід яких вивчено й 

узагальнено КУ «ММК», та переможців фахових педагогічних 

конкурсів різних рівнів.  
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Атестація керівних кадрів  

та педагогічних працівників 
 У 2018-2019 навчальному році проатестовано 67 осіб керівного складу: 

 12 директорів ЗЗСО, 1 директор ЗПО, 

 19 завідувачів ЗДО, 

 35 заступників директорів ЗЗСО. 

 Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 95 педагогам. 

 Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» 356 педагогам. 

 Присвоєно педагогічні звання:  

 «старший учитель» - 68, «старший вихователь» - 2,  

 «учитель-методист» - 27, «вихователь-методист» - 1.  

 209 педагогів підтвердили відповідність раніше присвоєним педагогічним 

званням:  

 72 - «старший учитель», 3 - «старший вихователь»,   

 106 - «учитель-методист», 28 - «вихователь-методист». 

 28 педагогів, які претендували на присвоєння педагогічних звань «учитель-

методист», «вихователь-методист», представили методичні розробки, що 

пройшли апробацію на базі закладів освіти міста та були схвалені науково-

методичними радами КУ «ММК», КВНЗ «Вінницька академія неперервної 

освіти». 
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Дослідно-експериментальна робота 

Упродовж 2018-2019 навчального року до 17 експериментів обласного та 

всеукраїнського рівня долучились 12 закладів загальної середньої та дошкільної 

освіти Вінницької міської ради: 

 

Заклад 
освіти 

Тема дослідження 
Термін 

проведення 
дослідження 

№7 Організаційно-педагогічні умови діяльності класних керівників у створенні 
ефективного виховного простору 

2015-2020 рр. 

№7 Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл 2017-2021 рр. 
№10 «Екошкола в системі загальної середньої освіти» в рамках програмно-

цільового освітнього проекту КВНЗ «Вінницька академія непевної освіти» 
«Екошкола – школа майбутнього» 

2015-2020 рр. 

№12 Пілотне впровадження нового Державного стандарту початкової загальної 
освіти Нової української школи в рамках обласної дослідно-
експериментальної роботи за темою «Реалізація інтегрованого підходу в 
початковій освіті в контексті Концепції Нової української школи» 

2017-2021 рр. 

№17 Науково-методичні засади формування єдиного мережецентричного 
інформаційно-освітнього середовища загальноосвітніх навчальних закладів 
України 

2017-2021 рр. 

№17 Впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес 2012-2019 рр. 

№20 Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання 
предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому 
навчальному закладі 

2016-2019 рр. 

№25 «Екошкола в системі загальної середньої освіти» в рамках програмно-
цільового освітнього проекту КВНЗ  «Вінницька академія непевної освіти»  
«Екошкола – школа майбутнього» 

2015-2020 рр. 

№25 Пілотне впровадження в закладі нового Державного стандарту початкової 
загальної освіти Нової української школи 

2017-2021 рр. 

№25 Освітній проект «Просування громадянської освіти в початковій школі в 
контексті нових освітніх стандартів» 

2017-2021 рр. 

№32 Особливостi мiжособистiсних стосунків молодших школярів з рiзних за 
економічним статусом сiмей 

2016-2018 рр. 

№32 Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі інтенсивного 
масового впровадження медіа-освіти у вітчизняну педагогічну практику 

2017-2022 рр. 

№36 Організаційно-педагогічні умови діяльності класних керівників у створенні 
ефективного виховного простору 

2015-2020 рр. 

ВПП 
НВК св. 
Миколая 

Формування духовно-морального середовища розвитку особистості 2015-2020 рр. 

ЗДО 
№7 

Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання 
предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітніх навчальних 
закладах 

2017-2020 рр. 

ЗДО 
№30 

Оптимізація освітнього  процесу за допомогою мнемотехніки як сучасної 
технології ефективного засвоєння нової інформації 

2018-2023 рр. 

ЗДО 
№72 

Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання 
предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітніх навчальних 
закладах 

2017-2020 рр. 
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Учасники  та  переможці  виставок 

Десята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті - 2018»  
Золотою медаллю нагороджено: 

 КЗ «Гуманітарна гімназія № 1 ім. М.І.Пирогова Вінницької міської ради»; 

 КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 Вінницької міської ради»; 

 КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Вінницької міської ради»; 

 КЗ «НВК: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія № 23 ВМР»; 

 КЗ «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням 

іноземних мов № 25 Вінницької міської ради»; 

 КЗ «Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів № 31 Вінницької міської ради»; 

 КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35 Вінницької міської ради»; 

 КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 52 Вінницької міської ради»; 

 КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 60 Вінницької міської ради». 

Срібною медаллю нагороджено: 

 КЗ «Загальноосвітня школа І ступеня № 5 Вінницької міської ради»; 

 КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Вінницької міської ради»; 

 КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36 Вінницької міської ради»; 

 КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 4 Вінницької міської ради». 

Бронзовою медаллю нагороджено: 

 КЗ «НВК: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія № 6 ВМР». 

 

Х Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2019»  
Золотою медаллю нагороджено:  

 КЗ  «Загальноосвітня школа І ступеня № 5 Вінницької міської ради» 

 КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Вінницької міської ради»; 

 КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради»; 

 КЗ  «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія № 23 Вінницької міської ради»; 

 КЗ «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням 

іноземних мов № 25 Вінницької міської ради»; 

 КЗ  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Вінницької міської ради»; 

 КЗ  «Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької міської ради»; 

 КЗ  «Дошкільний навчальний заклад №72 Вінницької міської ради». 
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Конкурси педагогічної майстерності 
 Міський тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019», 

 Міський тур Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної  

культури та урок фізичної культури з елементами футболу», 

 Міський етап Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних 

психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі», 

 Міський тур обласного конкурсу «Творча скарбничка - 2019» для творчо 

працюючих педагогів, 

 Міський конкурс «Вихователь року - 2018», 

 Міський конкурс освітніх проектів у дошкільній освіті міста, 

 Міський конкурс «Кращий навчально-методичний посібник - 2019», 

 Міський огляд-конкурс професійної майстерності педагогів початкової 

школи «Незабутня ранкова зустріч - 2019»,  

 Міський конкурс молодих педагогів «Надія-2019». 

До міського туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019» 

долучилися 28 учителів ЗЗСО. Переможцями у номінаціях стали:  

 
До участі в Конкурсі  «Надія - 2019» долучилися 22 молодих педагоги. 

    
 

 

Переможцем міського конкурсу  

«Вихователь року – 2018»  

стала Берецька С.В. (ДНЗ №24)  

  Шаповал Я.Ю. 
Вчитель географії 

ЗЗСО №20 

 

 Даценко В.В 
Педагог – 

організатор ЗЗСО 

№1 
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Ярмарок фахових сподівань - 2019 

24 травня 2019 року відбулося щорічне свято нагородження найкращих 

педагогів міста − «Ярмарок фахових сподівань – 2019». До нагородження були 

представлені переможці у номінаціях міського конкурсу «Кращий навчально-

методичний посібник - 2019».  

 «Навчально-методичний посібник» (ЗЗСО), 

 «Позакласна та виховна робота», 

 «Дидактичні ігри», 

 «Електронно-освітній ресурс», 

 «Педагогічний менеджмент», 

 «Навчально-методичний посібник» (ЗДО). 
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Проектна діяльність 

«Використання ІКТ при вивченні математики в ЗЗСО» 

Керівник проекту: Півторак А.А., методист з навчальних дисциплін. 

 

«Медіа-освітній проект  

«Спільний поетичний простір», 

«Етно-фольклорний проект 

«Народні традиції Поділля» 

Керівник проектів: Токар О.В.,  

методист з навчальних дисциплін. 

 

«Через правову освіту до 

громадянських компетентностей», 

«Історичне краєзнавство  

в контексті реалізації Концепції 

національно-патріотичного 

виховання» 

Керівник проектів:  

Маліцька К.П., методист з навчальних дисциплін. 

«Міський проект  

«Спілкуємося англійською» 

Керівник проекту: Пелішенко Г.Ф.,  

методист з навчальних дисциплін. 

 

«Навчання іншомовного спілкування. 

Формування компетенції в аудіюванні  

під час вивчення польської мови  

у ЗЗСО» 

Керівник проекту: Федчишена М.В., 

методист з навчальних дисциплін. 

«Національно-патріотичне 

виховання на уроках  

художньо-естетичного циклу  

та у виховній роботі» 

Керівник проекту: Побережна І.В., 

методист з навчальних дисциплін. 

 

«Електронний менеджмент 

освіти» 
Керівник проекту: Мельник Т.С., 

методист з навчальних дисциплін. 
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Психологічна служба 

Методистами Центру практичної психології та соціальної роботи упродовж 

2018-2019 навчального року організовано та проведено заходи: 

 

Триває реалізація державних просвітницьких програм (зазначено кількість 

охоплених закладів загальної середньої освіти). 

 

У 2018-2019 навчальному році стартував Всеукраїнський 

конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних 

педагогів «Нові технології у новій школі». Переможцем міського 

етапу стала Пацалюк Н.М., соціальний педагог КЗ 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 ВМР». 

З метою надання фахових консультацій з підвищення 

психологічної компетентності батьків, покращення ефективності 

взаємодії між батьками та дітьми, батьками та педагогами, методистами з 

практичної психології та соціальної роботи проведено зустрічі-консультації 

в 16 закладах дошкільної освіти. 
 

  

4

1

2

6

9

5

3

8

2

Наради

Семінари 

Круглі столи 

Методичні об’єднання

ШМУ молодих фахівців

ШАН

Творчі групи

Творчі майстерні

Практикуми, тренінги

Шкільна 
служба 

розвязання 
конфліктів / 

(33)
Рівний -
рівному 

(22)

Дорослі-
шай на 

здоров'я 
(21)

Корисні 
звички  

(5)

Особиста 
гідність 

(22)

Безпечна 
поведінка 

(5)
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Наші партнери: 
 

 Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної 

освіти», 

 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського,  

 Донецький національний університет імені Василя Стуса,  

 Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж.  

 

Вперше! 

Тренінг на тему «Формування компетентності підприємливості у 

сучасному закладі освіти» провів начальник відділу профорієнтації, 

розвитку лідерства і підприємництва КНЕУ, доцент кафедри 

університетської освіти і права ЦІПОПП УМО Національної академії 

педагогічних наук України В. Я. Паздрій.  

 

Тема «Конфліктологія: техніка управління EQ» стала предметом 

розгляду під час зустрічей Г.А.Чепурного, керівника Міжнародного центру 

освітніх технологій «Школа ейдотехніки» з керівними кадрами та педагогічними 

працівниками закладів загальної середньої та дошкільної освіти. 

 

15-16 травня 2019 року у Вінниці було проведено засідання 

Координаційної ради ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» з 

питань розвитку дошкільної освіти. До складу делегацій, що відвідали наше місто, 

увійшли представники МОН України, науковці, представники ІППО, головні 

спеціалісти відділів освіти, керівники та вихователі-методисти  ЗДО різних 

областей України. До проведення заходів долучилися ЗДО №№ 4, 7, 19, 21, 27, 30, 

35, 72, ВПМДЮ.  

   
 

Проведено низку тренінгів для працівників закладів дошкільної освіти міста 

щодо реалізації міжнародного проекту «Сприяння освіті в Україні по LEGO – 

конструюванню» та впровадження програми «Безмежний світ гри з LEGO».   

Численні заходи проведено відповідно до міжнародної програми 

соціально-фінансової освіти дітей дошкільного віку «Афлатот». 
  

http://www.eidotehnika.org/school/
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Співпраця з громадськими організаціями 

За підтримки Вінницької міської ради у форматі співпраці з ГО «Крок 

назустріч» реалізовано міський проект для старшокласників «Живе слово: баланс 

між віртуальним та реальним спілкуванням» та проведено ІІ міський Риторичний 

турнір, переможцями якого стали Олександр Бажура ЗЗСО №16) та Вареник 

Наталія (ЗЗСО № 35). 

 

 
 

Вперше! 
Департаментом освіти Вінницької міської ради спільно з КУ 

«Міський методичний кабінет» проведено міський конкурс 

екологічних ініціатив учнівських колективів закладів загальної 

середньої освіти. До розгляду було запропоновано 20 проектів. 

Переможцями стали 5 малих проектів: ЗЗСО № 1, 2, 3, 26, 29; та 

4 великих: ЗЗСО№ 10, 12, 20, 35. 
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Видавнича діяльність 

  
Методичні консультації та рекомендації педагогічним працівникам 

надаються шляхом видання методичних бюлетенів, посібників, збірок, 

порадників, періодичних видань, основним завданням яких є поширення 

інформації науково-освітнього характеру та інтеграція інформаційних ресурсів 

освіти міста. 
Електронна газета 

Щомісяця видається електронна газета «Освітянське джерело» 

(http://mmk.edu.vn.ua/) 
 

  

http://mmk.edu.vn.ua/
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Розвиток інформаційно-освітнього середовища 

Співпраця КУ «Міський методичний кабінет» і  

Лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій  

КЗ «Фізико-математична гімназія  №17 Вінницької міської ради» 
 

 На базі ЛІКТ ФМГ №17 діє ресурсний центр дистанційної освіти, а саме:  

 інтерактивний інтернет-ресурс http://disted.edu.vn.ua – система 

дистанційної підтримки освітнього процесу;  

 інтерактивний інтернет-ресурс http://test.edu.vn.ua – система дистанційної 

підтримки процесів розроблення тестів та проведення тестування;  

 інтерактивний інтернет-ресурс проведення інтелектуальних змагань учнів 

http://netoi.org.ua;  

 система електронного документообігу http://vmuodoc.edu.vn.ua;  

 електронна пошта освітніх установ http://galaxy.vn.ua;   

 система автоматичного адміністрування ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських 

олімпіад школярів у Вінницькій області http://my.olymp.vn.ua. 

 Педагогічними працівниками міста активно використовується «Творча 

майстерня вчителя» (адреса http://dorobok.edu.vn.ua). Реєстрація учасників 

міського туру конкурсів у «Творчій майстерні вчителя» є обов’язковою.  

 Продовжує роботу система моніторингу якості знань учнів м. Вінниці 

«Моніторинг» (quality.osvita.vmr.gov.ua). Творчими групами вчителів під 

керівництвом методистів КУ «ММК» створено бази завдань для моніторингу 

рівня навчальних досягнень з української мови та літератури, математики, історії 

України у 8-11 класах ЗЗСО міста, проведено інструктивно-методичні заходи з 

керівними кадрами та вчителями щодо організації, проведення й аналізу 

моніторингу в закладах освіти, підготовлено методичні рекомендації.  

 Діє довгострокова міська програма «Обдаровані діти», систематично 

оновлюється міський Банк даних обдарованих і талановитих дітей ЗЗСО 

м. Вінниці.  

 Активно функціонує сайт КУ «ММК» (mmk.edu.vn.ua).  

 

http://disted.edu.vn.ua/
http://test.edu.vn.ua/
http://netoi.org.ua/
http://vmuodoc.edu.vn.ua/
http://dorobok.edu.vn.ua/
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Неформальна освіта 
 

Керівні кадри та педагогічні працівники закладів освіти активно 

долучаються до обласних, регіональних, всеукраїнських, міжнародних науково-

методичних заходів. 

 
 

Все більшого поширення набувають такі форми роботи, як вебінари, скайп-

конференції, інтернет-марафони. Педпрацівниками пройдено численні 

дистанційні курси з використанням: 

 відкритої он-лайн платформи Coursera,  

 студій он-лайн освіти «Ed-Era»,  

 освітнього порталу «Педрада»,  

 освітніх проектів «На урок» та «Всеосвіта»,  

 платформ масових відкритих онлайн-курсів 

Prometheus та «Osvita.ua»,  

 освітніх платформ «Критичне мислення» та 

«Методичний портал»,  

 інтернет-марафонів Видавничої групи 

«Основа»,  

 школи інтерактивного навчання видавництва «Ранок»,  

 он-лайн платформи «Вчи.юа» тощо. 
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Перспективи розвитку методичної служби 

  

 

 

 

Створювати належні 
умови для неперервного 
фахового вдосконалення 

та підвищення 
професійної 

компетентності 
педагогічних працівників

Надавати адресні науково-
методичні консультації 

педагогічним 
працівникам ЗЗСО, ЗДО 

та ЗПО

Організовувати та 
проводити 

представницькі й масові 
педагогічні заходи 

міського, обласного, 
Всеукраїнського рівнів

Здійснювати 
інформаційно-методичний 

та інформаційно-
аналітичний супровід 

освітнього процесу 
з використанням сучасних 

ІКТ

Створювати каталоги, 
картотеки, електронні 

бази та бюлетені 

Систематично проводити 
моніторинги потреб та 
запитів педпрацівників

Працювати над якісним 
оновленням 

інформаційно-освітнього 
середовища

Впроваджувати сучасні 
інноваційні форми роботи
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Відповідальні за випуск: 
 

Завідувач КУ «ММК» 
Москальчук Наталія Іванівна 

 
методист з навчальних  дисциплін 

Дрозд Тетяна Михайлівна   


