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Уся методична робота за 2017/2018 н.р. сконцентрована навколо реалізації ІІ
етапу науково-методичної проблеми «Створення умов для підвищення рівня
професійної компетентності педагогів з метою забезпечення якості освіти в
навчальних закладах Байковецької сільської ради».
Методична служба в роботі з педагогічними працівниками спрямовувала свої
зусилля на:
- забезпечення умов для професійного та морального зростання
педагогічних працівників;
- створення професійного інформаційного й освітньо-методичного
середовища;
- упровадження сучасних освітніх інноваційних технологій в освітній
процес;
- інформаційно-методичну підтримку нових форм, методів, засобів
навчання й виховання дітей;
- спонукання педагогів до вдосконалення самоосвітньої роботи;
- виявлення творчих та обдарованих педагогів, допомога їм у розкритті
таланту та професійному зростанні;
- надання консультативної допомоги педагогам із теоретичних, методичних,
практичних питань діяльності.
Робота методистів реалізовувалася через міжшкільні методичні об’єднання,
які охоплювали 7 освітніх галузей, а також діяли міжшкільні методичні
об’єднання учителів початкових класів, психологів та соціальних педагогів,
педагогів-організаторів та методичне об’єднання вихователів, проводилася
методична робота з керівниками шкіл, їх заступниками, завідувачами філій.
Продовжується робота в створеному єдиному інформаційному просторі.
Кожен педагог громади має доступ до сховища даних, яке належить компанії
Google. Ми маємо можливість спільно редагувати документи, електронні
таблиці, презентації, малюнки, форми і багато іншого. Папки , які створені для
кожної предметної спільноти , постійно поповнюються. Усі педагоги громади
мають доступ до педагогічної преси, матеріалів методичних заходів, методичних
рекомендацій, які надаються працівниками відділу освіти.
Дане хмарне середовище цьогоріч використовується під час впровадження
кейс-технологій. Саме вони є пріоритетом у нашій роботі.
Цінність кейс-методу полягає в тому, що він одночасно відображає не лише
практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, що необхідно
засвоїти під час вирішення проблем, а також вдало поєднує самосвітню та
методичну діяльність, що, безумовно, є діяльним і ефективним під час реалізації
завдань сучасної системи освіти.
У 2017/2018 н.р. організовано та проведено 75 методичних заходів з них:
інструктивно-методичних нарад - 18, конференцій - 4, семінарів-практикумів 18, круглих столів - 7, засідань школи молодого учителя - 7, практичних занять
- 6, а також
були проведені майстер-класи, ярмарок творчих знахідок,
педагогічні майстерні, тренінги, диспути. Залучені категорії педпрацівників,
форми роботи, тематика, дата та місце проведення зазначені у структурі
методичної роботи з педагогічними працівниками (Додаток №3 до наказу від
08.09.2017 р. №137-од).

Дотримуючись запланованих методичних заходів, удосконалюючи зміст,
форми, методи роботи з педагогічними кадрами, методична служба відділу
освіти організувала та провела:
для директорів шкіл їх заступників з навчально-виховної роботи,
завідувачів філій:
- семінар-практикум
«Сучасні орієнтири змісту управлінської
компетентності керівника навчального закладу» (Байковецька ЗОШ І-ІІ
ст.);
- виїзний семінар з метою вивченнякращого досвіду управлінської
діяльності освітнім закладом - Львівську спеціалізовану школу І-ІІІ
ступенів № 69;
- інструктивно-методичні наради: завдання педагогічних колективів щодо
реалізації основних завдань розвитку освіти в навчальних закладах ОТГ;
організаційно-методичне забезпечення завершення навчального року.
для вчителі дисциплін освітньої галузі «Філологія»:
- інструктивно-методичні наради з учителями української мови і
літератури, зарубіжної літератури «Особливості вивчення української
мови і літератури, зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних
закладах у 2017/2018 навчальному році. Організація методичної роботи»;
з учителями іноземної мови «Особливості вивчення іноземної мови в
загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році.
Організація методичної роботи»;
- методичний фестиваль для вчителів української мови і літератури
«Зернини мого досвіду» в рамках всеукраїнського конкурсу «Учитель
року-2018»;
- майстер-клас для вчителів іноземної мови «Лінгафонний кабінет сучасне освітнє середовище для вивчення іноземної мови»;
- семінар-практикум для вчителів української мови і літератури,
зарубіжної літератури «Використання методу проектів на уроках
української мови і літератури з метою розвитку пізнавального інтересу
учнів»;
- позакласний спільний захід з іноземної мови;
- спільний захід з української літератури «Нас єднає Шевченкове слово».
для вчителі дисциплін освітньої галузі «Мистецтво»:
- інструктивно-методичну нараду «Особливості вивчення предметів
художньо-естетичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах у
2017/2018 навчальному році. Організація методичної роботи»;
- виїзний семінар «Соломія Крушельницька: від тріумфу до забуття» у
музеї С. Крушельницької (с. Біла);
- практичне заняття «Співпраця музичного керівника та вихователя у
підготовці та проведенні родинних свят у дошкільних навчальних
закладах».
для учителів початкових класів:
- практичне заняття «Оздоровча спрямованість уроків фізичної культури у
початковій школі»;
- тренінг-практикум на тему «Впровадження Державного стандарту
початкової загальної освіти як один із кроків побудови Нової української
школи»;

-

семінар «Використання електронних освітніх ігрових ресурсів у навчальновиховному процесі»;
- тренінг-практикум «Особливості організації освітнього середовища»;
- інструктивно-методичну нараду з питання нормативно-правового
забезпечення в початковій школі.
Усі учителі початкових класів були залучені та пройшли на сайті
студії онлайн-освіти дистанційний курс, який мав на меті ознайомити
вчителів з новим Державним стандартом початкової освіти та методиками
компетентністного навчання. Це один із обов'язкових етапів підвищення
кваліфікації педагогів, які навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року та 2019
року. Усі навчаються вчити по-новому.
З метою реалізації плану заходів щодо впровадження Концепції Нової
української школи в умовах реформування початкової освіти, створення
належних умов для реалізації змісту навчальних програм відповідно до
Державного стандарту початкової загальної освіти, успішної реалізації завдань
реформування освітньої системи, удосконалення діяльності педагогічних
працівників та популяризації кращого досвіду учителів початкових класів
проведено конкурс-огляд на кращий лепбук серед учнів та учителів 1-4 класів
закладів освіти.
для учителів освітньої галузі «Природознавство»:
-

тренінг «Сучасний урок: від учнівського «не хочу» до «знаю, вмію,
застосовую»;
- практичне заняття < ^ є Ь 2.0 технології у роботі вчителя (сервіс «Хмара
слів»)»;
- інструктивно-методичні наради: ключові зміни в оновлених навчальних
програмах; підготовка до державної підсумкової атестації;
- проведено спільний урок для учнів 8-х класів громади за темою «Хімічні
властивості амфотерних оксидів та гідроксидів», за технологією змішаного
навчання та найвідомішої його моделі - перевернутий клас;
- спільний урок з природознавства у вигляді брейн-рингу з елементами
тренінгу з природознавства між учнями 5 класів Байковецької громади на
тему: " Середовища існування живих організмів".
для вчителів математики, фізики та астрономії:
- інструктивно-методична нарада «Пріоритетні напрямки розвитку
математичної, фізичної та астрономічної освіти. Навчально-правове, навчальнометодичне та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу з
математики, фізики та астрономії у 2017/2018 н.р.»;
- семінар (обмін досвідом) «Забезпечення принципу наступності у формуванні
математичних та фізичних компетентностей в початковій та основній школі»;
- семінар-тренінг «Використання інтерактивних методів навчання та
інтерактивних технологій
на уроках математики, фізики та астрономії.
Активізація пізнавальної діяльності учнів через використання інтерактивних
форм і методів роботи на уроках математики»;
- інструктивно-методична нарада «Опрацювання методичних рекомендацій
щодо організації закінчення навчального року, особливості проведення ДПА з
математики і фізики у 2017/2018 н.р. Ефективні форми підготовки учнів до ЗНО
з математики та фізики».

Вчителі фізики взяли активну участь у фестивалі фізичних ідей «ФІЗИКА FEST
2018», який проведено в Центрі науки м. Тернополя.
З метою популяризації фізичної науки серед учнівської молоді, формування
зацікавленості дітей до вивчення фізики на базі опорного кабінету фізики НВК
«Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» (зав.кабінетом Шемеля М.А.) проведено:
- науково-популярні зустрічі «Титани науки. Нікола Тесла - фізик, який
випередив час» (06.12.2017р.);
- спільні уроки для учнів 7-их (21.03.2018р.) та 8-их (18.04.2018р.) класів
закладів освіти громади.
З метою набуття учнями навичок науково-практичної, дослідницькопошукової діяльності, розвитку навчально-пізнавальних і професійних
інтересів, нахилів та здібностей
школярів для учасників дослідницькоекспериментальних гуртків НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» була
організована ознайомча екскурсія на підприємство «СЕ Борднетце-Україна»
(28.02.2018р.)
для вчителів інформатики:
- інструктивно-методична нарада «Навчально-методичне забезпечення
викладання предметів у 2017-2018 н.р. Особливості викладання інформатики у 9
класі»;
-семінар спільно із вчителями трудового навчання «Використання та
ознайомлення з програмним забезпеченням в процесі викладання інформатики,
розділ Компю'терне моделювання у 9 класі»;
- семінар-тренінг «Розвиток творчих компетентностей учнів на уроках
інформатики»(24.11.2017р., на базі НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»);
- інструктивно-методична нарада «Використання та ознайомлення з
Середовищем розробки програм LAZARUS» (22.02.2018р.);
- січня 2018 року на базі НВК "Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" організовано
тренінг з використання мультимедійної дошки. Для проведення заходу було
запрошено методиста Тернопільського комунального методичного центру
науково освітніх інновацій та моніторингу Нападій Тетяну Степанівну. У
тренінгу взяли участь 63 педагоги закладів освіти Байковецької сільської ради.
для вчителів трудового навчання:
- інструктивно-методична нарада «Навчально-методичне забезпечення
викладання предметів у 2017-2018 н.р. Особливості викладання трудового
навчання у 9 класі»;
-семінар спільно із вчителями інформатики «Використання та ознайомлення
з програмним забезпеченням в працесі викладання інформатики, розділ
Компю'терне моделювання у 9 класі;
-семінар-тренінг «Новітні технології проведення сучасного уроку трудового
навчання»;
-спільні уроки «Виготовлення та оздоблення виробу» для учнів 8 класів
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.. та НВК «Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ ст. ім. О.Г.
Барвінського - ДНЗ» (14.05.2018р.) та «Побутові електроприлади» для учнів 6
класів НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» та Дубовецької та Стегниківської
філій (17.05.2018 р.)
для вчителів історії:
- інструктивно-методична нарада «Навчально-методичне забезпечення
викладання предметів у 2017-2018 н.р. Особливості викладання історії у 9 класі;

- круглий стіл «Впровадження практики інтегрованих уроків до навчального
процесу шкіл громади. Простеження ознак того чи іншого мистецького напряму
в українській та зарубіжній культурі. Внесок митців в історію своєї доби» ;
- семінар-практикум «Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу на
уроках історії з метою підвищення якості навчальних досягнень учнів.
Інструктаж про проведення ДПА»;
проведено заходи у закладах освіти:
- з 4 по 10 грудня 2017 року - Г одину Коду;
- з 26 лютого по 2 березня - Тиждень інформатики;
- з відзначення 70-х роковин масової депортації цивільного населення
західноукраїнських областей під час операції «Захід».
для вчителів фізичної культури, основ здоров’я та предмета Захист
Вітчизни:
- інструктивно-методичну нараду «Організація навчально-виховного процесу
з фізичної культури, предмета Захист Вітчизни, основ здоров’я в 2017/2018
н.р.»;
- семінар-практикум «Орієнтування на місцевості за природними та місцевими
ознаками. Техніка подолання природних перешкод. Правила виживання людини
в екстремальних умовах»;
- семінар-практикум «Методика організації, проведення та суддівства змагань
з волейболу, баскетболу, міні-футболу та настільного тенісу. Ознайомлення з
новинками методичної і педагогічної літератури з фізичної культури, основ
здоров’я та предмета Захист Вітчизни»;
- семінар-практикум «Визначення стану потерпілого. Перша допомога при
надзвичайних ситуаціях. Відпрацювання навичок надання першої допомоги
потерпілому»;
- семінар-практикум «Особливості методики проведення занять з футболу».
Вчителі фізичної культури, основ здоров’я, предмета Захист Вітчизни взяли
активну участь у підготовці та проведенні гри-квесту «Молодь обирає здоров’я»
для учнів 7-9 класів закладів освіти Байковецької ОТГ з нагоди святкування 100річчя Товариства Червоного Хреста України (гра-квест проходила 26 квітня
2018 року в НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ»).
для практичних психологів та соціальних педагогів:
-

лабораторію невирішених проблем «Ефективність діяльності практичних
психологів, соціальних педагогів у напрямку підвищення психологічної
компетентності всіх учасників НВП»;
- семінар-практикум «Психологічні особливості спілкування
в підлітковому віці»;
- інструктивно-методичну нараду «Особливості діяльності психологічної
служби у навчальних закладах на 2017/2018 н.р.
В закладах освіти реалізовувався спільний проект відділу освіти та центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Етика та психологія сімейного
життя». Мета проекту: сприяти процесу цілеспрямованого впливу на
особистість з метою формування культури статево-рольової взаємодії;
формувати вміння і навички здорового способу життя; здійснювати гігієнічне
та статеве виховання в нерозривному зв'язку з моральним вихованням;
домогтися розуміння практичного значення знань про шлюб та сім'ю в
майбутньому житті. В рамках проекту проведено - 53 заняття.

для педагогів-організаторів:
- інструктивно-методичну нараду «Підсумки роботи методичного округу в
2016/2017н.р. Узгодження плану роботи методичного округу на
2017/2018н.р.»;
- практичне заняття з елементами тренінгу «Виховання толерантності
починається з педагога» ;
- круглий стіл, педагогічна майстерня «Формування соціальної
компетентності учня в закладах загальної середньої освіти».
для вихователів дошкільних відділень:
- інструктивно-методичну нараду «Підсумки роботи методичного округу в
2016/2017н.р.. Узгодження плану роботи методичного округу на
2017/2018н.р.; Опрацювання рекомендованої літератури для закладів
дошкільної освіти; Опрацювання офіційних документів, освітніх програм
розвитку дитини дошкільного віку; Опрацювання програми «Українське
дошкілля» в новій редакції»;
- засідання круглого столу «Казка як метод виховання дошкільників»;
відкритий заході «Подорож до казки»;
- семінар-практикум «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку
засобами народознавства»; показ відкритого заходу, розвага «Андріївські
вечорноці»; круглий стіл «Створення умов в закладі дошкільної освіти для
проведення роботи з народознавства»;
- практичне заняття «Календарна обрядовість з пріоритетом народознавства
в ДНЗ»; відкритий заход «Старий рік минає»;
- майстер-клас на тему: «Розмалюй писанку»; семінар-практикум
«Використання ІКТ в роботі з дітьми дошкільного віку».
Активну участь учителі громади взяли у Всеукраїнському конкурсі «Учитель
року» у номінаціях «Українська мова та література» та «Фізика», «Фізична
культура», «Німецька мова».
Учасниками ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»
стали:
Прус Наталія Богданівна учитель німецької мови НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ
ст.-ДНЗ»;
Романів Тарас Володимирович учитель фізики Дубовецької філії НВК
«Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»;
Касарда Руслан Степанович учитель фізичної культури Байковецька ЗОШ ІІІст.;
Стефанишин Лариса Мирославівна учитель української мови НВК
«Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ ст. ім. О.Г. Барвінського- ДНЗ»;
Сьомер Галина Марянівна учитель української мови Байковецька ЗОШ І-ІІст.;
В журі працювали методист з навчальних дисциплін відділу освіти
Байковецької сільської ради Задорожна О. М., вчитель іноземної мови НВК
«Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ ст. імені О. Г. Барвінського-ДНЗ» Маличок О. М .,
вчитель фізичної культури НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Кітчак М. І. та
вчитель фізики НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Шемеля М. А.
Для районного етапу конкурсу педагоги-учасники разом із методистами
готували опис власного досвіду, знімали відеоролики про свою роботу,
пропонували оригінальні конспекти уроків, відеозаписи виховних та
позакласних заходів. Випробуваннями для вчителів-учасників ІІ етапу конкурсу
стали уроки, проведені для учнів Великобірківської гімназії імені С. Балея (з

української мови), учнів Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. (з фізичної культури та
фізики), Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. (німецька мова). Журі відзначило вміння та
навички наших педагогів.
Атестація педагогічних працівників
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, на виконання
наказу Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про
затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за №
1255/18550 (зі змінами), рішення колегії управління
освіти і науки
облдержадміністрації від 20 червня 2017 року протокол № 3 «Про контроль за
додержанням порядку проведення атестації педагогічних працівників
керівниками місцевих органів управління освітою та навчальних закладів», з
метою активізації творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання
безперервної фахової та загальної освіти, підвищення відповідальності
педагогічних працівників за результати навчання і виховання учнів,
забезпечення соціального захисту педагогів у 2017 - 2018 навчальному році була
проведена атестація педагогічних працівників Байковецької ОТГ.
Підвищенню ефективності і якості роботи з
питань атестації
педпрацівників на місцях сприяло закріплення методистів за закладами освіти
для надання практичної допомоги з питань атестації.
Для методистів, керівників закладів освіти, заступників директорів з НВР,
протягом навчального року проводились інструктивно - методичні наради, на
яких розглядалися питання:
• законодавча та нормативна документація з
питань атестації
педпрацівників;
• планування підвищення кваліфікації та атестації педпрацівників;
• оформлення атестаційної документації;
• методичний, організаційний супровід атестації педпрацівників;
• загальні вимоги до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників.
Обов'язковою умовою організації та проведення атестації педагогічних
працівників було дотримання законодавчих та нормативних вимог,
об'єктивність в оцінюванні діяльності педагогів. Слід зазначити, що існує
системний підхід до атестації педагогічних працівників, який складається з:
планування атестаційної роботи, дотримання етапів проведення атестації,
виконання нормативного режиму під час організації і проведення атестації,
відпрацювання загальних вимог до педагогічного працівника, які дозволяють
об'єктивно оцінювати кожного педагога, що атестується.
Згідно з планом, вивчалась педагогічна діяльність педагогів, які
атестувались, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення
навчальних досягнень учнів з предмета, що викладає педагогічний працівник,
ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним
працівником своїх посадових обов'язків, його участі в роботі методичних
об'єднань, фахових конкурсах, врахування результативності участі вихованців у
конкурсах, турнірах, предметних олімпіадах, вивчення самоосвітньої діяльності
вчителів.
Педагоги, які атестувалися у 2017-2018 н.р., своєчасно пройшли курси
підвищення кваліфікації.

Атестаційні матеріали за підсумками атестації оформлені згідно вимог.
Конфліктних ситуацій під час проведення атестаційного періоду не виникало.
Атестаційна кампанія у Байковецькій ОТГ проходила відкрито, з
дотриманням норм та правил проходження атестації, конструктивно та
результативно.
Результати атестації педагогічних працівників Байковецькій ОТГ у 2017
2018 навчальному році розглядалися 19 квітня 2018 р. на черговій нараді з
керівниками закладів освіти.
Загалом підлягали атестації - 20 педагогічних працівників. З них атестовано:
- на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст
першої категорії» - 2;
- на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» - 2;
- на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» - 10;
Порушено клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня на:
- на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст
вищої категорії» - 4;
- на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 2;
Відповідно до плану роботи методичного кабінету відділу освіти на базі НВК
«Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» відбувся спільний методичний захід під назвою
«Методичний фестиваль», з метою пошуку і підтримки творчих педагогів
громади, метою якого було сприяння поширенню кращого педагогічного
досвіду та педагогічних інновацій. Свої напрацювання демонстрували найкращі
освітяни. Це учителі з педагогічним досвідом, які цього року атестувалися на
присвоєння чи підтвердження вищої кваліфікаційної категорії.
Методисти відділу освіти успішно пройшли курси підвищення кваліфікації у
Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти м. Києва та
атестацію комісією ІІІ рівня.
При відділі освіти діє блог «Відділ освіти Байковецької сільської ради» та
розпочав роботу сайт, де можна знайти інформацію про навчальні заклади
громади, анонси та підсумки різноманітних учнівських предметних олімпіад,
конкурсів та спортивних змагань, ознайомитися з роботою відділу освіти з
основних напрямів діяльності.
Структурно-логічна модель методичної роботи з педагогічними кадрами
реалізовується шляхом діяльності науково-методичної ради, яка діє при відділі
освіти. До її складу входять 7 осіб. Згідно протоколу №1 від 13.09.2017 науковометодичною радою методичного кабінету схвалено План роботи цієї установи
на 2017/2018 навчальний рік .
Проведено 4 засідання методичної ради на яких розглядалися питання:
вироблення моделі, формування пріоритетних завдань, визначення змісту
методичної роботи, здійснення загального керівництва методичною, науковою,
інноваційною діяльністю; організація групових та колективних методичних
заходів в системі роботи з професійного розвитку.
Методистами відділу освіти здійснено 97 виїздів у школи для надання
методичної допомоги учителям громади, усі виїзди зафіксовано у відповідному
журналі .
В основу роботи методичного кабінету покладено моніторингові дослідження
якості освіти громади.

Моніторинг розглядаємо як управлінську дію, яка характеризується трьома
складовими, а саме:
- безперервністю відстеження;
- виділенням параметрів, факторів, критеріїв, відповідного інструментарію;
- прийняттям управлінських рішень.
Методи, які ми використовуємо:
- опитування різних груп респондентів;
тестування;
- збір статистичних даних;
- вивчення документів закладів освіти.
Методичним кабінетом промоніторено стан дотримання вимог Державного
стандарту базової і повної середньої освіти щодо забезпечення викладання
предметів: «українська мова та література», «математика», «фізична культура у
початковій школі», «історія та правознавство», підготовлено відповідні довідки
та накази. Розроблено програму моніторингу організованого початку
навчального року, проаналізовано стан додержання вимог законодавства у
сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у закладах освіти,
про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін,
про підсумки моніторингу стану гурткової роботи, групи продовженого дня,
заміни уроків.
Під час проведення роботи
організовано
у спільному інформаційному
середовищі опитування, анкетування керівників та учасників гуртків, педагогів
та керівників закладів освіти, результати представлено у відповідних
презентаціях.
Усі матеріали відповідно оформлені та зберігаються у методичному кабінеті.
Методкабінет співпрацює з
Тернопільським обласним комунальним
інститутом післядипломної педагогічної освіти. Кількість відвіданих семінарів,
тренінгів, конференцій, інструктивно-методичних нарад, творчих зустрічей,
шкіл педагогічної майстерності становить - 86 (Загнибіда Н.М. - 31; Задорожна
О.М. - 15, Носко О.О. - 19, Паращук О.Л. - 11; Шафран В.Б. - 10;). Отримана на
семінарах інформація обговорюється на міжшкільних методичних об’єднаннях
та впроваджуються у навчально-виховний процес. Методичний кабінет виконує
у даному напрямку інформаційно-аналітичні та регулятивно-корекційні функції.
Проведення моніторингу організації та проведення ДПА
Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», Положення
про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14
лютого 2015 року за №2 157/26602, листів Міністерства освіти і науки України від
31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості
проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти» від 27.03 2018 р.№1/9185 «Щодо проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти у 2017/2018
навчальному році», наказу управління освіти і науки обласної державної
адміністрації від 14.02.2018 №34 «Про порядок закінчення 2017/2018 н.р. та
проведення ДПА учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти»,
наказу відділу освіти Байковецької сільської ради від 19.02.2018 № 43-од «Про
порядок закінчення 2017/2018 н. р. та проведення ДПА учнів (вихованців) у
закладах загальної середньої освіти Байковецької сільської ради», від 24.05.2018
№116-од «Про проведення моніторингу організації та проведення ДПА в

закладах загальної середньої освіти», з 08 по 18 травня 2018 року була
проведена державна підсумкова атестація учнів 4-х класів, з 29.05 - 08.06. - учнів
9-х класів.
Заклади загальної середньої освіти самостійно визначали строки проведення
ДПА.
У закладах освіти вчасно затверджені графіки проведення державної
підсумкової атестації, затверджений керівником та погоджений начальником
відділу освіти склад атестаційних комісій, затверджені матеріали для проведення
ДПА.
Державна підсумкова атестація після четвертого класу проходила:
- лише з двох предметів,
- мала виключно моніторинговий характер,
- завдання ДПА для дітей укладали самі вчителі на міжшкільному
методичному об’єднанні учителів початкових класів закладів освіти громади.
Загнибіда Н.М. провела інструктивно-методичну нараду з учителями 4-х класів.
Учасники наради отримали вичерпну інформацію щодо особливостей
проведення ДПА у 2018 році, обговорили важливі моменти організації роботи із
учнями та їх батьками у період підготовки до ДПА.
ДПА учнів 4-х класів проходило у формі підсумкових контрольних робіт із
предметів: українська мова — оцінювання результатів навчання з
української мови, читання та математика.
На проведення контрольної роботи відводилась 1 академічна година (один урок):
5 хв. - на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. на її виконання.
Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснювалося відповідно до
«Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 №329
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за №
566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних
досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України
від 19.08.2016 №1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і
науки України від 21.08.2013 №1222).
Оцінки за атестаційну роботу з математики виставлялися на сторінці Класного
журналу «Математика», оцінки за атестаційну роботу з української мови ,
яка була інтегрованою і містила завдання на перевірку результатів навчання
з української мови і літературного читання виставлялися на сторінці Класного
журналу «Українська мова».
Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формувався відповідно до
державних вимог щодо навчальних досягнень учнів, визначених чинними
навчальними програмами для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.
При підготовці завдань для підсумкової контрольної роботи було враховано такі
аспекти:
- перевірці підлягав навчальний матеріал, що опановувався учнями
впродовж навчання в початковій школі;
- контрольні роботи
містили компетентнісно-орієнтовані завдання
різних рівнів складності;
- кількість і обсяг завдань оптимальні для виконання впродовж часового
проміжку, відведеного на контрольну роботу;

-

завдання для проведення підсумкових контрольних робіт готувалися у
двох рівноцінних варіантах.
Державну підсумкову атестацію складали 42 учні, один учень, відповідно до
Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації
учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров'я,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,
Міністерства охорони здоров'я України від 01 лютого 2013 року № 72/78,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за №
288/22820, був звільнений.
Порушень щодо організації та проведення державної підсумкової атестації
учнів 4-х класів не виявлено. Матеріали державної підсумкової атестації
оформлені своєчасно, правильно, здані на зберігання у закладах освіти.
Результати державної підсумкової атестації учнів 4-х класів закладів
загальної середньої освіти узагальнено та подано до відділу освіти:

№
з/п

Навчальний
предмет

Кількість
учнів
4-х класів
42

1.

початковий
1-3 бали
-

середній
4-6 балів
10

достатній
7-9 балів
12

високий
10-12 балів
12

24%

38%

38%

1

3

14

23

2%

7%

34%

56%

Українська мова
41*

2.

Рівень навчальних досягнень учнів

Математика

*один учень був відсутній
31 учень 9-х класів закладів освіти Байковецької сільської ради брав участь
у складанні державної підсумкової атестації.
Державна підсумкова атестація проводилася з трьох предметів:
1) українська мова;
2) математика;
3) предмет за вибором педагогічної ради навчального закладу.
Рішення педагогічної ради щодо вибору третього предмета для проходження
ДПА було затверджене наказом керівника закладу освіти до 04 квітня 2018
року. Серед обраних предметів були біологія (НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ»), правознавство (НВК «Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ ст. ім. О.Г. Барвінського ДНЗ» та Дубовецька філія НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ»), історія
України (Байковецька ЗОШ І-ІІст.).
Методистами з навчальних дисциплін проводилися в інструктивнометодичні наради та індивідуальні консультації для вчителів з метою якісної
підготовки та проведення ДПА.
Державна підсумкова атестація за курс базової загальної середньої освіти
учнів 9-х класів проводилась у письмовій формі. Завдання для проведення
укладали вчителі закладів освіти.
Порядок проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів
відповідав нормативним вимогам. Оцінювання робіт здійснювалося відповідно

орієнтовних вимог щодо оцінювання навчальних досягнень учнів у системі
загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального
плану, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання
навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої
освіти».
Порушень щодо організації та проведення державної підсумкової атестації
учнів 9-х класів не виявлено. Матеріали державної підсумкової атестації
оформлені своєчасно, правильно, здані на зберігання. Результати державної
підсумкової атестації учнів 9-х класів:______________________________________
№
з/п

Навчальний
предмет

Кількість
учнів
9-х класів
31

1.

4.

5.

середній
4-6 балів

достатній
7-9 балів

6

11

високий
10-12
балів
14

-

19%

36%

45%

-

8

11

12

-

26%

36%

38%

-

1

5

3

-

11%

56%

33%

-

3

6

9

-

17%

33%

50%

-

-

1

3

-

-

25%

75%

Математика
9

3.

початков
ий
1-3 бали
-

Українська мова
31

2.

Рівень навчальних досягнень учнів

Правознавство

Біологія

Історія України

18

4

Показник якісної навченості
11клас
Предмети
Річна
46%
Українська мова

ДПА
42%

Математика

50%

26%

Історія України

54%

50%

Г еографія

66%

55%

Біологія

68%

40%

Фізика

36%

36%

до 30 % - низький
60-80% - добрий
Більше 80% - високий

Організація роботи інклюзивного навчання

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
керуючись Порядком організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від
15.08.2011р. №872, із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України від 09.08.2017р. №588, на підставі витягу з протоколу
засідання Тернопільської обласної психолого-медико-педагогічної консультації
від 01.08.2017р. №5/9-П та з метою реалізації права дітей з особливими
освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та
інтеграцію в суспільство з 01 вересня 2017 року в Байковецькій ЗОШ І-ІІ ст. на
базі 3 класу організовано клас з інклюзивною формою навчання.
Особливістю даного навчально-виховного процесу є його корекційна
спрямованість. При відділі освіти створено робочу групу, яка працювала над
створенням
ефективного впровадження та функціонування інклюзивного
освітнього середовища - відповідно до вимог нового чинного законодавства у
галузі інклюзивної освіти.
Робота з обдарованими діти
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 №
1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з
навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році», наказу управління освіти
і науки Тернопільської облдержадміністрації від 27.09.2017р. № 272 «Про
проведення в області І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році», наказу відділу освіти
Тернопільської РДА від 29.09.2017р. №287-од «Про проведення в районі І-ІІ
етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів у
2017-2018 навчальному році» та наказу відділу освіти Байковецької сільської
ради від 20.10.2017р. №179-од «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів у 2017/2018 навчальному
році», відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри,
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 22.09.2011 за № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.11.2011 за №1318/20056 (далі - Положення), з метою пошуку, підтримки,
розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді
у закладах загальної
середньої освіти Байковецької сільської ради відбулися Всеукраїнські олімпіади
з базових навчальних предметів.
Проведенню ІІ етапу олімпіад передував шкільний етап. Аналіз поданих
звітів та заявки для участі в ІІ етапі показали, що шкільні олімпіади відбулися в
усіх закладах освіти з 18 базових дисциплін. До ІІ етапу олімпіад були допущені
переможці шкільного етапу відповідно до поданих заявок.
ІІ етап учнівських олімпіад проходив із 01.11.2017 по 23.12.2017 на базі
шкіл району. До місця проведення олімпіад учні прибували організовано у
супроводі керівників команд та підвозилися шкільним автобусом.
З метою одержання об’єктивних та реальних результатів до роботи в
організаційному комітеті та журі були залучені методисти, керівники та
педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти Байковецької
сільської ради.
Заявки на ІІ етап подали - 143 учнів (120 учнів у 2016/2017н.р.) (певні учні брали
участь у кількох предметних олімпіадах).

Взяли участь у ІІ етапі 123 учні (102 учнів у 2016/2017н.р.) закладів загальної
середньої освіти.
В цілому відсотковий показник учасників олімпіад збільшився порівняно з
попереднім навчальним роком, кількісний показник підвищився у зв’язку із
збільшенням контингенту учнів в 10 класі та активною участю учнів 11 класу ( 8
призових місць - 16 балів). (2016-2017 р. учні 11 класу НВК"Лозівська ЗОШ IIII ст. - ДНЗ» не взяли участь у жодній предметній олімпіаді).
Участь у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіадах
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Байковецька ЗОШ І-ІІ ст.

26

20

НВК "Дубовецька ЗОШ І-П
ст - ДНЗ"

16

25

Стегниківська філія НВК
"Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ"

11

5

НВК "Шляхтинецька ЗОШ I
II ст. ім. О.Г.Барвінського ДНЗ"

19

14

НВК "ЛозівськаЗОШ
ст. -ДНЗ"

79

59

І-Ш

Не представила жодного учасника олімпіади:
- з образотворчого мистецтва НВК «Дубовецька ЗОШ I-II ст. - ДНЗ»
вчитель Янкевич О. В.;
- з трудового навчання Байковецька ЗОШ І-ІІ ст. вчитель Г андзюк В.І.;
- з німецької мови НВК «Шлятинецька ЗОШ I-II ст. ім. О.Г. Барвінського ДНЗ» вчитель Маличок О.М.;
- з історії НВК «Шлятинецька ЗОШ I-II ст. ім. О.Г. Барвінського - ДНЗ»
вчитель Левчук К.І.;
- з інформатики Байковецька ЗОШ І-ІІ ст. вчитель Байдак М.Я., НВК
«Дубовецька ЗОШ I-II ст.
- ДНЗ» вчитель Романів Т.В., НВК
«Шлятинецька ЗОШ I-II ст. ім. О.Г. Барвінського - ДНЗ» вчитель Сирота
І.А.
- з інформаційних технологій НВК «Шлятинецька ЗОШ I-II ст. ім. О.Г.
Барвінського - ДНЗ» вчитель Сирота І.А.
Результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
дисциплін:
I місце з англійської мови - Вовк Лілія Ігорівна, НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.ДНЗ», вчитель Прус Н. Б.
II місце з образотворчого мистецтва - Алексеєв Андріана Максимівна, НВК
«Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», вчитель Янкевич О. В.
II місце з математики - Микитюк Олена Андріївна Байковецька ЗОШ І-ІІ ст.
вчитель Байдак М.Я.
II місце з географії - Логін Катерина Ігорівна, НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.ДНЗ», вчитель Логін Г.В.
II місце з
трудового навчання - Задворна Вікторія Андріївна, НВК
«Дубовецька ЗОШ I-II ст. - ДНЗ», вчитель Бутрин В.С.
II місце з трудового навчання - Рудий Михайло Юрійович НВК «Лозівська
ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» вчитель Бутрин В.С.
II місце з економіки Уніят Оксана Володимирівна, НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ
ст.-ДНЗ», вчитель Логін Г.В.
II місце з астрономії - Крет Віталій Володимирович, НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ
ст.-ДНЗ», вчитель Шемеля М.А.
II місце з астрономії - Уніят Оксана Володимирівна, НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ
ст.-ДНЗ», вчитель Шемеля М.А.
II місце з хімії - Солонинка Павло Васильович, НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.ДНЗ», вчитель Солонинка П.В.
II місце з фізики - Уніят Оксана Володимирівна НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.ДНЗ» вчитель Шемеля М.А.
II місце з фізики - Крет Віталій Володимирович, НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.ДНЗ», вчитель Шемеля М.А.
II місце з фізики - Флисник Тетяна Володимирівна, НВК «Дубовецька ЗОШ I
II ст. - ДНЗ», вчитель Романів Т.В.
II місце з інформатики - Солонинка Павло Васильович, НВК «Лозівська ЗОШ
І-ІІІ ст.-ДНЗ», вчитель Черкас М.О.
III місце з математики - Крет Віталій Володимирович, НВК «Лозівська ЗОШ ІІІІ ст.-ДНЗ», вчитель Бучок О.С.
III місце з математики - Уніят Оксана Володимирівна, НВК «Лозівська ЗОШ ІІІІ ст.-ДНЗ», вчитель Іванко Т.М.

III місце з математики - Мисенко М ар’яна Миколаївна, НВК «Шлятинецька
ЗОШ I-II ст. ім. О.Г. Барвінського - ДНЗ», вчитель Прус Б.М.
III місце з географії - Гелей Олена Романівна, Байковецька ЗОШ І-ІІ ст.
вчитель, Яценко Д.С.
III місце з трудового навчання - Алексєєв Андріана Максимівна,
НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», вчитель Бутрин В.С.
III місце з трудового навчання - Пальчинська Ліля Романівна,
НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», вчитель Бутрин В.С.
III місце з трудового навчання - Крет Віталій Володимирович,
НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», вчитель Бутрин В.С.
III місце з української мови - Гелей Олена Романівна, Байковецька ЗОШ І-ІІ
ст., вчитель Сьомер Г.М.
III місце з фізики - Бачинська Вікторія Володимирівна, НВК «Лозівська ЗОШ
І-ІІІ ст.-ДНЗ», вчитель Шемеля М.А.
III місце з інформатики - Климів Юлія Андріївна, НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ
ст.-ДНЗ», вчитель Черкас М.О.
III місце з правознавства - Климів Юлія Андріївна, НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ
ст.-ДНЗ», вчитель Кулинич А.Я.
III місце з біології - Миц Наталія Ігорівна, НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.ДНЗ», вчитель Солонинка Г.З.
III місце з біології - Бербец Віта Вікторівна, НВК «Шлятинецька ЗОШ I-II ст.
ім. О.Г. Барвінського - ДНЗ», вчитель Іваніцька Ольга Іванівна .
Не вибороли жодного призового місця учні з німецької мови, історії та
інформаційних технологій.
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Відзначено підвищення результативності у виступах команд НВК "Лозівська
ЗОШ І-ІІІ ст. -ДНЗ" та Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.
Методичним кабінетом проводиться робота щодо активізації участі учнів
громади у різноманітних конкурсах.
Серед учнів 5-11 класів проведено шкільний етап Мовно-літературного
конкурсу імені Т. Шевченка. Визначено переможців, які взяли участь у ІІ
(районному) етапі.
За результатами районного етапу конкурсу переможцями стали:
I місце - Касарда Аліна, учениця 5 класу Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.,
вчитель - Сьомер Галина М ар’янівна
II місце - Заяць Анастасія, учениця 9 класу НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.ДНЗ», вчитель - Баб’як Дарія Степанівна.
ІІ місце - Швед Людмила Костянтинівна НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.ДНЗ», вчитель - Невідомський Михайло Юрійович.
Серед учнів 5-11 класів проведено шкільний етап Міжнародного
конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Визначено
переможців, які взяли участь у ІІ (районному) етапі.
За результатами районного етапу конкурсу переможцем стала

ІІ місце - Заяць Тетяна Романівна НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»
вчитель -Невідомський М.Ю.
Завдання для шкільного етапу обох конкурсів для учнів громади
розроблені методистом Задорожною О.М.
Протягом листопада - грудня 2017 року проведено шкільний та районний
етапи Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати
мої!» у номінаціях «Література» та «Історія України». Переможцем І
(міжшкільного) та, відповідно, учасником ІІ (районного) етапу Конкурсу в
номінації «Література» став учень 9 класу НВК «Дубовецька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ»
Яцюк Владислав, вчитель - Бай Зіновія Андріївна.
Упродовж грудня 2017 - січня 2018 р. учні закладів освіти Байковецької
ОТГ взяли участь у конкурсі есе «Крути - героїзм без віку», присвяченому 100річчю бою під Крутами. Переможцем І (міжшкільного) етапу та учасницею
ІІ (обласного) етапу Конкурсу стала учениця 9 класу Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.
Гуменна Марія, вчитель - Гущина Наталія Романівна. Школярка нагороджена
грамотою учасника обласного етапу.
30 березня - 1 квітня 2018 року у м. Київ відбувся ІІ етап ювілейного
ХІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8 - 1 1 класів.
Гриньків Тетяна гідно представила Байковецьку громаду. Учні кожного класу
виконували тестові завдання з українознавства, писали контрольну роботу з цієї
дисципліни та презентували своє наукове дослідження. Координувала роботу
Задорожна О.М.
За результатами конкурсу учениця НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.ДНЗ» Тетяна Гриньків посіла І місце серед дев'ятикласників України.
Також учні навчальних закладів громади брали участь у міжнародних та
всеукраїнських предметних конкурсах, зокрема:
- у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» взяли участь 190
школярів громади.
- упродовж листопада 2017 року в школах громади було проведено
міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності
"Бобер 2017". До участі у конкурсі долучилися 26 учнів.
- 15 березня 2018 року в школах Байковецької сільської ради відбувся
учнівський конкурс юних істориків «Лелека». У конкурсі взяли участь
74 учні шкіл Байковецької громади. Учні виконали завдання з історії
України та Всесвітньої історії в тестовій формі.
- конкурсі «Кенгуру» взяли участь 123 школярі громади.
Учні нашої громади вже вкотре взяли участь в Міжнародному інтерактивному
учнівському природничому конкурсі “КОЛОСОК”. Він проводився з метою
розвитку у школярів інтересу до природничих наук. Координатором конкурсу у
громаді є Похилюк Галина Романівна - учитель початкових класів
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Усього брали участь у конкурсі 98 учнів початкових
класів.
Подяки за організацію та проведення конкурсу у 2017/2018 н.р., популяризацію
та пропевдетику природничих предметів отримали учителі початкових класів:
Похилюк Г.Р. - Байковецька ЗОШ І-ІІ ст.;
Денис Н.Є. - НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»;
Галела І. Є. - Стегниківська філія НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ:

Учні закладів освіти залучаються до позашкільної та позанавчальної роботи,
створюються умови для розкриття потенційних можливостей учнів шляхом
залучення дітей у різноманітні гуртки, факультативи та курси за вибором.
З 01.09.2017 року в закладах загальної середньої освіти Байковецької сільської
ради працює 10 гуртків Гуртки працюють за такими напрямами:

Розподіл гуртків за напрямками

■ Дослідницько-експериментальний

В порівнянні з минулими навчальним роком збільшилася кількість гуртків у
НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» .
Це пов’язано з тим, що було проведено перерозподіл гуртків, доцільним стало їх
збільшення за побажанням батьків та дітей та створенням опорного навчального
закладу на базі школи.
Затребуваними стали гуртки художньо-естетичного напрямку (бажаючих
відвідувати їх: 32 заяви у Байковецькій ЗОШ І-ІІ ст. та 30 - у НВК «Лозівська
ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 8 заяв у НВК «Дубовецька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» та 3 заяви із
Стегниківської філії).
Зайнятість учнів у гуртках
Зайнятість учнів у гуртках

■ 2016-2017

■ 2017-2018

Майже всі учні, які задіяні в гуртковій роботі закладів освіти, беруть активну
участь в різноманітних конкурсах та змаганнях, тим самим розвивають свій
потенціал, формуються як творчі особистості.

На базі НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» працює мовний клуб, який веде
доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін Тернопільського державного
медичного університету Кадобний Тарас Богданович.
Близько тридцяти учнів школи відвідують мовний клуб. Наші школярі вже
мали змогу поспілкуватися зі студентами з Польщі, Пакистану, Нігерії, Гани,
Індії. Студенти допомагають у вивченні польської та англійської мов. Таким
чином учні мають можливість адаптуватися до різних діалектів, збагатитися не
тільки мовними виразами, зворотами, а й знаннями про культуру, традиції інших
країн.
У закладах освіти проводяться заняття факультативів та курсів за вибором:
Заклад освіти
НВК
«Лозівська
ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

Факультатив «Основи християнської етики» 2-8 клас (7 год.)
Факультатив «Психологія спілкування» 1 год. (8 клас).
Курс за вибором «Початкова військова підготовка» 1 год. (9 клас).
Курс за вибором «Психологія спілкування» 1 год. (5 клас).
Курс за вибором «Фінансова грамотність» 2 год. (9 клас), (10 клас).

Дубовецька філія
НВК
«Лозівська
ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

Факультатив «Основи християнської етики» 1-5, 7-9 клас (5 год.)
Курс за вибором «Початкова військова підготовка» 1 год. (9 клас).

НВК
«Шляхтинецька
ЗОШ
І-ІІ
ст.
ім.О.Г.Барвінського
- ДНЗ»
Байковецька ЗОШ
І-ІІ ст

Факультатив «Основи християнської етики» 1-6,8 клас (7 год.)
Курс за вибором «Українознавство» 2 год. (8 клас); (5 клас).

Стегниківська філія
НВК
«Лозівська
ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

Факультатив «Основи християнської етики» 1-7 клас (7 год.)

Курс за вибором «Основи християнської етики» 1-4 клас (4 год.)
Курс за вибором «Уроки стійкого розвитку» 1-4 клас (4 год.)
Курс за вибором «Фінансова грамотність» 5-6 клас (1,5 год.)
Факультатив «Основи християнської етики» 5-9 клас (4 год.)
Факультатив «Уроки стійкого розвитку» 8 клас (1 год.)

Методичним кабінетом відділу освіти налагоджено співпрацю з Тернопільським
міським відділенням Малої академії наук України. 29 березня на базі юридичного
факультету ТНЕУ відбулася конференція «Україна - ЄС: реалії та перспективи
співпраці». На конференції свою роботу представила слухач Тернопільського
обласного відділення МАН України, учениця 8 класу НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів - ДНЗ» Катерина Логін на тему «Транспортна сфера». Плануємо
активізувати роботу у цьому напрямку.
Педагоги громади та працівники відділу освіти взяли участь у УІ форумі з
інноваційних та інформаційних технологій «Трускавець - 2018», який
організовано відповідно до програми Асоціації керівників закладів освіти
«Відроджені гімназії України». Тема Форуму «Використання нових інноваційних
та інформаційних технологій у розбудові сучасної української школи на базі
основних положень Закону України «Про освіту».
Протягом роботи форуму його учасники брали участь у науково-практичній
конференції «Використання нових інноваційних та інформаційних технологій у
розбудові сучасної української школи на базі основних положень Закону

України «Про освіту»; у практичних заняттях: впровадження бізнес інструментів в діяльність закладів освіти; впровадження методик розвиваючого
навчання; впровадження базових стандартів НУШ початкових класів;
використання хмарних сервісів Офісу 365 в навчальному процесі; ознайомилися
із впровадження проекту «Школа 3.0» в середніх школах Львова Центром
інноваційної освіти «Про.Світ.».
Усі учасники форуму по завершенню роботи отримали сертифікати. Така
робота дала можливість отримати нові знання та вміння щодо подальшого
розвитку освіти, поділитися здобутками, напрацюваннями, ідеями в освітній
практиці з колегами громади.
З метою мотивації педагогів до використання у роботі інноваційних технологій і
нового рівня комунікацій з батьківською громадою, сприяння розширенню
мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного інформаційного
середовища системи загальної середньої освіти, створення умов для реалізації
творчого потенціалу педагогів засобами інформаційно-комунікаційних
технологій відділом освіти Байковецької сільської ради організовано конкурс
блогів серед педагогічних працівників закладів освіти Байковецької ОТГ.
Конкурс проводився протягом лютого 2018 року.
За результатами конкурсу були відзначені:
У номінації «Блог учителя-предметника» нагороджено дипломом І ступеня таких
педагогів:
- Твердохліб Оксану Олегівну - вчителя іноземних мов Байковецької ЗОШ І-ІІ
ст;
- Солонинку Г алину Зеновіївну - вчителя хімії та біології НВК «Лозівська ЗОШ
І-ІІІ ст. - ДНЗ»;
- Юрчак Марту Михайлівну - вчителя математики Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.
Диплом ІІ ступеня отримали Яценко Діана Степанівна - вчитель географії
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. та Бучок Олена Сергіївна - вчитель математики та
інформатики НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ».
У номінації «Блог учителя початкових класів»
Дипломом І ступеня нагороджено Гануляк Світлану Тадеївну, вчителя
початкових класів Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.
З метою забезпечення мотивації педагогічних працівників, зростання творчої
та професійної майстерності, створення умов якісного безперервного розвитку
педагогічних працівників організовано і проведено екскурсію з 15.06.2018р. по
17.06.2018 р. за маршрутом Байківці-Шляхтинці- Яремче- Тячів- Шаян - Стрий
- Львів - Байківці ( на виконання Програми «Освіта Байковецької сільської ради
- 2019» в новій редакції (підпункт 7.4 п. V!! «Забезпечення здійснення завдань
виховної роботи у закладах освіти», розділу «Загальна середня освіта»).
Виховна робота
На виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді
учні наших шкіл взяли участь у конкурсі пошукових і науково-дослідницьких робіт
щодо вивчення діяльності ОУН і УПА в роки Другої світової війни. Переможці
взяли участь в обласному етапі Конкурсу, де пошукова група «Звитяга» з НВК
«Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» виборола ІІ місце.
Упродовж жовтня-листопада 2017 року проведено міжшкільний етап
фестивалю-конкурсу
патріотичної
пісні,
прози,
поезії,
творів
образотворчого мистецтва "Свята Покрова”, присвячений 75-й річниці
утворення УПА. Переможці взяли участь в обласному етапі Конкурсу, де

у номінації «Патріотична пісня проза і поезія» 2 місце посів учень
Байковецької ЗОШ І-ІІ ступенів Гуменний Володимир.
У грудні 2017 року відбувся територіальний етап конкурсу "Замість
ялинки - зимовий букет", участь в якому взяли представники усіх навчальних
закладів громади. Конкурсні роботи вражають розмаїттям тематики, технік
виконання, глибиною символіки та безмежною фантазією людини. Учні зі своїми
наставниками, родичами та друзями працювали над виготовленням дідухів,
стилізованих ялинок, різдвяних композицій та картин. На конкурс представлено
різножанрові роботи: картини, стилізовані ялинки, композиції з імбирних
пряників та марципанових фігурок, з мішковини, ниток, з дерева та тканин, з
сушених трав, фруктів і спецій, навіть морські мушлі стали матеріалом для
творчості. Діяльність зі створення конкурсних робіт згуртувала школярів,
показала їхні таланти, а також продемонструвала результативність роботи
педагогів, рівень зв'язку їх зі своїми вихованцями, вміння знайти в дитини
талант, його розвинути, спрямувати енергію учнів у правильне русло. Переможці
територіального етапу взяли участь в обласному конкурсі, де журі високо
оцінила вміння наших школярів - автори робіт були нагороджені грамотами.
Упродовж березня 2018 року в області тривав фестиваль-конкурс
духовної пісні "Молитва за Україну", присвячений 130-й річниці з дня
народження В.О. Барвінського: проведено міжшкільний етап фестивалю,
переможці якого - вокальний ансамбль "Візерунок" НВК «Лозівська ЗОШ 1-111
ст.-ДНЗ» (керівник Ягнійчук С.П.) - взяли участь у кущовому етапі, де змагалися
вокальні колективи Тернопільського, Зборівського та Збаразького районів та
громад, що розташовані на території цих адміністративних одиниць. Згідно
протоколів журі, учні опорної школи вибороли ІІІ місце у номінації
"Вокальний спів".
Упродовж березня - квітня 2018 року у Байковецькій громаді відбулася
акція «День довкілля». До проведення заходу долучилися усі освітяни громади
та учні загальноосвітніх навчальних закладів. Учителі та працівники відділу
освіти власним прикладом продемонстрували учнівській молоді турботу про
свою малу батьківщину з метою формування екологічної культури учнів у
процесі навчальної та позаурочної діяльності.
21 квітня в актовій залі НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» відбувся
міжшкільний етап XVII Всеукраїнського конкурсу «Земля — наш спільний
дім» на тему «Раціональне природокористування». Основна мета - залучити
учнівську молодь до вивчення екологічних проблем громади, області та країни;
розвинути бережливе ставлення до навколишнього середовища та багатств
природи рідного краю; сформувати громадську позицію, сприяти самореалізації
внутрішнього потенціалу школярів та молоді, її підготовці до цілісного
сприйняття сучасних екологічних проблем, свідомого розуміння процесів, що
відбуваються в природі в результаті людської діяльності. Учні кожного
навчального закладу громади підготували інформацію про екологічну ситуацію
свого краю, представили репортажі своєї екологічної діяльності (розчищення
джерел, окультурення території, облік птахів, маршрути екологічних стежок
тощо), показали інформативні художні номери природознавчої тематики.
Школярі ознайомили дітей та учнівську молодь населених пунктів Байковецької
громади з природними ресурсами Малої Батьківщини,
а також
продемонстрували прагнення пізнати та оберігати красу і багатства природи
рідного краю, дбайливе ставлення до природи. Переможці місцевого етапу

фестивалю - агітбригада H ßK «Лозівська ЗOШ I-III ст.-ДГО», учні опорної
школи гідно представили Байковецьку громаду на обласному етапі й посіли
III місце на турнірній таблиці.
ГО початку березня у громаді відбувся міжшкільний конкурс читців
Шевченкового слова. Учні закладів освіти читали напам’ять вірші ^ б з а р я ,
фрагменти поем та повістей, підготували інсценізації художніх текстів та
відомих епізодів із життя Тараса. Переможці міжшкільного заходу взяли участь
в обласному конкурсі читців Шевченкового слова «Борітеся - поборете», який
цього року відбувся 22 березня на малій сцені Тернопільського обласного
академічного українського драматичного театру ім. Т.Шевченка. ^ н к у р с ан т и
демонстували свої вміння у чотирьох номінаціях: «Мистецька надія»,
«Aматорські читецькі колективи», «Виконавці мистецьких навчальних закладів»
та «Виконавці-аматори». Байковецьку громаду в конкурсі читців достойно
представили Гриньків Тетяна та Крет Юлія (керівник Баб’як Дарія
Степанівна), які були нагородженні грамотою за участь, а читецький дует у
складі Гуменної Марії та Bолодимира (керівник Сьомер Галина М ар’янівна),
вибороли II місце у номінації “Аматорські читецькі колективи”.
З метою формування в учнів закладів загальної середньої освіти навичок
безпечної поведінки в різних життєвих і надзвичайних ситуаціях, розвитку і
прояву особистих творчих здібностей дітей та підлітків, популяризації пожежноприкладного спорту, здорового й активного способу життя 13 квітня 2018
року на базі Великоглибочецької ЗOШ I-III ст. імені Ярослава Стецька
проведено районний етап Bсеукраїнського фестивалю дружин юних
пожежних. Від Байковецької OXF участь у фестивалі взяла дружина юних
пожежних H ßK «Лозівська ЗOШ I-III ст.-ДГО». Виступ нашої дружини порушив
актуальні питання забезпечення пожежної та техногенної безпеки населення, дій
у різних надзвичайних ситуаціях. Школярі в літературно-художній та музичнотанцювальній формі розповідали глядачам, як діяти під час виникнення різних
надзвичайних ситуацій, складали пам’ятки безпеки, пропагували здоровий
спосіб життя, необхідність дотримання правил безпеки життєдіяльності.
У
цікавій та захоплюючій боротьбі юні пожежники НBК «Лозівська ЗОШ I-III
ст.-ДНЗ» здобули «срібло».
26 квітня 2018 року в ^TOK «Лозівська ЗOШ I-III ст.- ДГО» з нагоди
святкування 100-річчя Товариства Червоного Хреста України відбулася
гра-квест «Молодь обирає здоров’я» серед учнів 7-9 класів закладів освіти
Байковецької об’єднаної територіальної громади. Метою гри-квесту було
визначення та усвідомлення факторів, що впливають на здоров’я, створення
умов для формування в учнів позитивного ставлення до життя та власного
здоров’я. Підготували та провели захід методист з навчальних дисциплін
ГОско O. O. та працівники ^TOK «Лозівська ЗOШ I-III ст.-ДГО»: заступник
директора з виховної роботи Процик М.П., педагог-організатор Заполух Т.М.,
вчитель історії та предмета «Захист Вітчизни» ^ л и н и ч A ^ , вчитель основ
здоров’я И м ко ІЮ ., медична сестра Пастернак ІЄ .
Спортивні досягнення
У 2017/2018 навчальному році в рамках XXII Спортивних ігор школярів
Тернопільського району команди закладів освіти Байковецької OXF стали
переможцями та призерами змагань:
1. Дубовецька філія НBК «Лозівська ЗОШ I-III ст.-ДНЗ»:

- переможці змагань з легкоатлетичного кросу - 26 вересня 2017 року.
В особистому заліку з легкоатлетичного кросу учні Лучкевич Христина (7
клас) та Боднарчук Оксана (8 клас) зайняли відповідно І та ІІ місця серед
легкоатлеток Тернопільського району;
- чемпіони з баскетболу (хлопці) - 24 листопада 2017 року;
- чемпіони з баскетболу (дівчата) - 28 листопада 2017 року.
- друге місце у змаганнях з міні-футболу (хлопці) - 11 квітня 2018 року;
- легка атлетика: перше місце (100м) - Оленюк Арсен, два третіх місця (100м,
400м) - Лучкевич Назар, 03 травня 2018 року.
2. Байковецька ЗОШ І-ІІ ст.:
- чемпіони з волейболу (хлопці) - 05 грудня 2017 року;
- переможці змагань з шахів «Біла тура» - 13 березня 2018 року;
- переможці змагань з шашок «Диво-шашки» - 21 березня 2018 року;
- третє місце у змаганнях з міні-футболу (хлопці) - 11 квітня 2018 року;
- друге місце у змаганнях з футболу (хлопці) - 17 квітня 2018 року;
3. НВК «Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ ст. ім.О.Г.Барвінського -ДНЗ»:
- чемпіони з
волейболу (дівчата) - 12 грудня 2017 року;
- друге місце у змаганнях із спортивного туризму - 22 травня 2018 року.
4. НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»:
- друге місце у змаганнях з легкоатлетичного кросу - 26 вересня 2017 року;
- друге місце у турнірі «Шкіряний м ’яч» (хлопці 2006 р.н.) - 20 жовтня 2017
року;
- друге місце у змаганнях з волейболу (хлопці) - 30 жовтня 2017 року;
- легка атлетика: 2 других місця (ядро - Палчинська Лілія (10 кл.), 800м Гриньків Тетяна (9 клас), 2 третіх місця (800м - Крет Юлія (9 клас), 400м Миц Наталія (10 клас) - 03 травня 2018 року;
- переможці змагань із спортивного туризму - 22 травня 2018 року.
В рамках ХХІІ Спортивних ігор школярів Тернопільщини збірна
команда Байковецької ОТГ з міні-футболу (хлопці)
стала переможцем
зональних змагань та виборола третє місце у фінальному турнірі серед ЗОШ І-ІІ
ступенів області. (Тренер команди: вчитель Касарда Р.С.)
Рій імені Івана Богуна НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІст.-ДНЗ» впевнено
виборов перше місце в обласній військово-патріотичній тереновій грі для дітей
та молоді «Легенда УПА», яка проводилася 19-20 травня 2018 року.
На виконання Програми «Освіта Байковецької сільської ради - 2019» в новій
редакції (підпункт 7.4 п. УІІ «Забезпечення здійснення завдань виховної роботи
у закладах освіти» розділу «Загальна середня освіта»), наказу відділу освіти від
08.05.2018р. № 94-од « Про організацію та проведення екскурсій з учнями
закладів загальної середньої освіти Байковецької сільської ради», з метою
виховання підростаючого покоління в дусі національних традицій, любові до
рідної землі та її історичних, архітектурних пам’яток. 29 та 31 травня для учнів
1-х та 2-х класів закладів освіти громади було організовано та проведено
екскурсію у Рівненську область.
Школярі побували у рівненському зоопарку — унікальному куточку природи
на околиці міста. Дітей вразила різноманітність тварин, побували учні в
екзотераріумі. Продовжилась мандрівка знайомством з одним із семи чудес
України у категорії замки - Дубенський замок князів Острозьких. Діти
пройшлись територією наймогутнішої фортеці, оглянули військові каземати,

підземелля, палац, загадали бажання на легендарній вежі ,,Беатка”, відвідали
виставку кривих дзеркал.
Висновок
Сучасний учень чекає на цікавого та ініціативного вчителя. Тому у нашу
роботу на зміну традиційним упевнено приходять нові форми методичної роботи
з педагогічними працівниками. Саме ці форми перетворюють освітній процес у
таку співпрацю, яка об’єднує вчителів, батьків, учнів спільною турботою про
сьогодення і майбутнє шкільного життя, дозволяє відстоювати свою позицію,
створює умови для підвищення педагогічної майстерності, примушує шукати
ефективні форми роботи з дітьми, надихає на творчу співпрацю, дає можливість
почувати себе вчителем - і знову сумніватися, шукати, апробовувати, творити...

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Створення умов для підвищення рівня
професійної компетентності педагогів з метою
Іезпечення якості освіти в навчальних закладах
Байковецької сільської ради

Відділ освіти
Байковецької сільської ради
Тернопіль - 2G18

Розширена колегія відділу освіти Байковецької сільської ради
«Реалізація основних принципів Нової української школи в системі
реформування освітньої галузі Байковецької ОТГ»

Обласна науково-методична конференції
«Реалізація концептуальних засад Нової української
школи в системі реформування освітньої галузі
Тернопільської області»

Серпневі засідання міжшкільних методичних об’єднань

Моніторинг дотримання вимог Державного
стандарту базової та повної середньої освіти

Навчання-тренінг «Впровадження Державного стандарту початкової
загальної освіти як один із кроків побудови Нової української школи»

Круглий стіл «Ефективність діяльності практичних психологів,
соціальних педагогів навчальних закладів Байковецької сільської ради у
2017/2018 н.р. в напрямку підвищення психологічної компетентності всіх
учасників НВП»

Практичне заняття «Оздоровча спрямованість
уроків фізичної культури у початковій школі»

Семінар-практикум для керівників шкіл «Сучасні орієнтири змісту
управлінської компетентності керівника навчального закладу»

Тренінг «Сучасний урок: від учнівського «не хочу»
до «знаю, вмію, застосовую» (перевернутий клас).

Тренінг-практикум «Особливості організації освітнього
середовища»
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V! форум з інноваційних та інформаційних технологій
«Трускавець —2018»

Методичний фестиваль

Форум освітян «Крок за кроком до нової української»

НОВА
УКРАЇНСЬКА
ШКОЛА

К О Н Ц ЕП ТУАЛ Ь Н І ЗАСАДИ
РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ
ШКО ЛИ

Спільний урок з хімії для учнів 8-х класів громади
«Змішане навчання - перевернутий клас»

Атестація педагогічних працівників - 2018
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Брейн-ринг
з елементами тренінгу
з природознавства
"Середовища існування живих організмів» (спільний урок)

Виїзний семінар
Львівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 69 «Управлінська
діяльність освітнім закладом»
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Конкурс-огляд «Лепбук як засіб навчання в умовах Нової
країнської школи»
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Конкурс «Учитель року —2018»

Круглий стіл «Формування соціальної компетентності
учня в закладі загальної середньої освіти»

Практичне заняття з елементами тренінгу
«Виховання толерантності починається з

Навчальний тренінг «Розвиток
творчої уяви дітей старшого
дошкільного віку»

Круглий стіл «Патріотичне виховання дітей
дошкільного віку засобами народознавства»

II етап виставки-конкурсу «Замість ялинки - зимовий букет»

Всеукраїнський конкурс «Земля - наш спільний дім»

і
1

'

я
' Ж
і V
* і £-.

4
и

і

I I I в

Екскурсія вихователів до музею
О.Г. Баивінського
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День працівника освіти
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Всеукраїнська освітянська проща у с. Зарваниця
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Семінар (обмін досвідом) «Забезпечення принципу наступності
у формуванні математичних та фізичних компетентностей в
початковій та основній школі» ^
— -

Семінар-тренінг «Використання інтерактивних методів
навчання та інтерактивних технологій на уроках
1 •
•••
математики, фізики та астрономії»

Семінар-практикум «Орієнтування на місцевості
за природними та місцевими ознаками. Техніка
п одол аїЬ і природних перешкод»
_ _ _

Семінар-практикум «Особливості
методики проведення занять з футболу»

Семінар-практикум «Визначення
стану потерпілого. Перша допомога
(звичайних ситуаціях»

Інструктивно-методична нарада «Опрацювання
методичних рекомендацій щодо організації закінчення
навчального року»
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Науково-популярні зустрічі
«Титани науки. Нікола Тесла - фізик,
який випередив час»

Участь у фестивалі фізичних ідей «ФІЗИКА
FEST 2018» в Центрі науки м. Тернополя

Спільний урок з фізики для учнів 7-их класів
закладів освіти громади

Спільний урок з фізики для учнів 8-их класів

Гра-квест «Молодь обирає здоров’я» для учнів закладів освіти
Байковецької ОТГ з нагоди святкування 100-річчя Товариства
Червоного Хпест^ Україн и
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Показовий День цивільного захисту в НВК «Шляхтинецька
ОШ І-ІІ ст. ім.О.Г.Барвінського-ДНЗ»

Рій імені Івана Богуна
НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» - переможець обласної
тернової гри «Легенда УПА»

Дубовецькі баскетболісти, баскетболістки та
учасники змагань з легкоатлетичного кросу переможці ►чемпіонатів Тернопільського району

Байковецькі шахісти та шашкісти - чемпіони
Тернопільського району

Чемпіони Тернопільського району з волейболу: Байковецька ЗОШ І-ІІ ст.
(хлопці), НВК «Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ ст. ім. О.Г.Барвінського-ДНЗ»
(дівчата)

Команда НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» переможець районних змагань із спортивного
туризму

Спільний урок трудового навчання

Заходи з відзначення 70-х роковин масової депортації цивільного
іаселення західноукраїнських областей під час операції «Захід»

Година коду

Тиждень інформатики

Конкурс “Бобер-2017 55

День безпечного Інтернету

8X0Z wiaifaif,, э<Млноя

С емінар-тренінг
"Інтерактивна дошка: технології використання”

Мандруємо Рівненщиною

Екскурсія учнів громади до музею-садиби С. Крушельницької

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Проект
«Етика і психологія сімейного життя»

Відділ освіти та
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Байковецької
сільської ради
Тернопіль - 2018 р.

«Щоб уміти по-справжньому, по-чоловічому
любити, треба бути людиною сильної волі. Це,
звичайно, потрібно однаковою мірою і дівчинці й
хлопчикові, але чоловіча вірність і чоловіча
любов —це далеко не одне й те ж, що вірність і
любов жінки»
В. Сухомлинський

НЕК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. -ДНЗ»
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НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. -ДНЗ»
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НЕК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. -ДНЗ»

Дубовецькій філії НЕК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. -ДНЗ»

Байковецька ЗОШ І-ІІ ст.

НВК «Шляхтинецька ЗОШ І-ІІІ ст. ім. О.Г. Барвінського - ДНЗ»

