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Така дісталась нам робота.
Є в ній і радість, та є й

турбота,
є вічний пошук, безсонні

ночі,
та гріють душу дитячі очі.
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Мережа шкіл

До освітянської родини Скалатщини входять 5 ЗОШ І-ІІІ ст., 5 ЗОШ І-ІІ
ст., 3 ЗОШ І ст. є філіями опорної школи – Скалатської ЗОШ І-ІІІ ст., 10 ЗДО,
Скалатський будинок школярів – заклад позашкільної освіти.

В освітніх установах відділу освіти Скалатської міської ради працює 217
педагогічних працівників. 199 (92 %) осіб мають повну вищу освіту, з яких
112(52%) - спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, 45(21%) - першої, 19
(9%)  -  другої  кваліфікаційної  категорії,  25  (12%)  -  спеціалістів.  16
педагогічних працівників мають середньо-спеціальну освіту, 2 бакалаври. 41
педагогів  мають  звання  «старший  вчитель»,  4  –  «вчитель-методист».
Працевлаштовано за цей навчальний рік 5 молодих спеціалістів. Сумісників в
ЗЗСО- 23, пенсіонерів - 33.

                                 

92%

8%

Освіта педпрацівників

вища освіта середня-спеціальна

                         

57%

23%

9%
12%

Категорії

вища І категорія ІІ категорія

спеціаліст

3



                                         

85%

15%

Працюючі пенсіонери

допенсійний вік пенсіонери

В ЗДО відділу освіти працює 41 педпрацівник – 28 з вищою освітою,13 –з
неповною-середньою.  В  Скалатському  будинку  школярів  працюють  14
працівників – 9 з вищою освітою, 2 - бакалаври, 3 –з середньо-спеціальною.

Структура методичної роботи

Головним  завданням  системи  загальної  середньої,  дошкільної  та
позашкільної освіти є забезпечення високої якості освіти й відповідності її
потребам  особистості  та  суспільства.  Тому  у  2017-2018  н.р.  колектив
методкабінету  працював  над  реалізацією  нового   «Закону   про  освіту»,
завдань  указів  Президента  України,  постанов  уряду  та  Верховної  Ради
України, доктрин, концепцій, законодавчих актів, державних та регіональних
програм, нормативно-правових документів з питань освіти. 

Здійснював  системні  заходи,  спрямовані  на  поліпшення якості  освіти,
приведення її  у відповідність до визначених стандартів,  зокрема реалізація
основних  положень  Концепції  Нової  української  школи,  Державних
стандартів початкової освіти, загальної середньої освіти, позашкільної освіти,
Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  і  молоді,  Базового
компонента дошкільної освіти.      

У 2017-2018 навчальному році  методкабінет   брав участь  у  реалізації
обласної  програми  «Науково-методичне  та  організаційно-управлінське
забезпечення модернізації неперервної освіти керівних та педагогічних кадрів
на засадах особистісно - орієнтованого освітнього середовища».  Методична
служба  відділу  освіти  Скалатської  міської  ради   продовжила  роботу  над
реалізацією науково-методичної теми:  «Системний і компетентнісний підхід
до  впровадження  Державного  стандарту  освіти  з  використанням
інноваційних педагогічних технологій у сучасній школі».

      Працівники методкабінету спільно із педагогами  працювали над
пошуком  інноваційних  та  альтернативних  підходів,  використанням
колективної  діяльності,  над  підвищенням  фахової  та  психологічної
активності,  акцентували  увагу  на  самоосвіті,  яка  є  необхідною складовою
професійної діяльності.
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Методисти здійснювали науково-методичний супровід розвитку мовної,
природничо-математичної,  художньо-естетичної  освіти,  формування
життєвих та здоров’язбережувальних компетентностей учасників освітнього
процесу;  над   розвитком  соціально-психологічної  служби  системи  освіти
відповідно  до  Плану  заходів  Міністерства  освіти  і  науки;  працювали  над
науково-методичним забезпеченням впровадження інклюзивного навчання в
закладах дошкільної  та  загальної  освіти;  над організаційно-методичним та
інформаційним супроводом реалізації програм і проектів з питань здійснення
виховної роботи у закладах загальної та позашкільної освіти, особлива увага
зверталася на військово-патріотичне виховання школярів.

У 2017-2018 навчальному році  працівники МК організовували  роботу
щодо вивчення умов організації освітнього процесу, кадрового і навчально-
методичного забезпечення, діяльності педагогічних працівників, брали участь
у проведенні моніторингових досліджень якості освіти.

Одним  із  напрямків  роботи  методистів  стало  вивчення  і  поширення
перспективного педагогічного досвіду, організація та проведення конкурсів
професійної майстерності педагогів.

Здійснювалася активна співпраця МК та  ТОКІППО щодо підвищення
кваліфікації  педагогічних  кадрів,  а  також  створювалися  умови  для
підвищення  ефективності  та  результативності  педагогічної  діяльності,
професійного розвитку та самореалізації  вчителів у міжкурсовий період.

 Організувано  роботу  опорних  шкіл  та  дошкільних  закладів  освіти  з
метою  надання  адресної  допомоги  вчителям,  вихователям,  керівникам
закладів  з  вивчення,  впровадження  передового  педагогічного  досвіду,
організації  роботи  з  обдарованими  учнями,  організації  управлінської
майстерності: 
-  Остап’ївська ЗОШ І-ІІІ ст. -  “ Організація роботи з батьками у формуванні
    суспільно-громадської активності  ” (керівник  Антонюк С.К. );
 - Городницька ЗОШ І-ІІІ ст. -  «Формування екологічної культури  та
   естетичного виховання  » (керівник Дацків М.М.);
 - Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст. -  «Створення сприятливих умов для прояву  і
розвитку обдарованності школярів та педагогічної творчості вчителя»
 (керівник Довгошия О.В.);
 - Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст. -  «Застосування атестації у системі роботи
  по підвищенню професійної майстерності педагогічних кадрів»  (керівник
 Скібньовський А.Т.);
 -  Колодіївська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  -   «Формування  духовно-моральної
особистості»(керівник Комуніцький А.Р.);
-  Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст . -  «Впровадження Державного стандарту освіти в
опорній школі» ( керівник Розмаїтий Ю.М.);
-  Скалатський ДНЗ -  « Забезпечення якісної освіти шляхом формування
    інноваційної культури педагога як важливого чинника Базового компоненту
дошкільної освіти»    (керівник Малимін Г.А.).
    Опорними стали такі  навчальні кабінети закладів освіти    Скалатської
міської ради:
   - української мови та літератури – Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст..( Хлистун О.О.)
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   - німецької мови – Кривенська  ЗОШ І-ІІ ст. ( Потіха Л.З.);
   - історії і правознавства – Скалатська ЗОШ І-ІІІст.  (Бульбіна М.В.);.
   - основ християнської етики – Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст. ( Хрущ Н.Р.);
   - математики – Староскалатська  ЗОШ І-ІІІ ст.  (Приходцева Л.В.);
   - інформатики – Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст. (Поцілуйко Г.А.);
   - географії – Скалатська ЗОШ І-ІІІст.  (Заболотна Н.Д.);
   - хімії та біології – Скалатська ЗОШ І-ІІІст. ( Заяць Л.Є.);
   - кабінет трудового навчання   –      Колодіївська  ЗОШ І-ІІІ ст. 
    ( Гайдамаха Р.М.);
    - початкових класів –Полупанівська ЗОШ І- ІІ ст. (Олійник О.М.);  
    - англійської мови – Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст.(Дем'янчук Р.Б);
    - курсу «Захист  Вітчизни» – Остап'ївська ЗОШ І-ІІІ ст.  (Шип В.В.);
    - фізики – Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст.(Козак О.С.).
       Активно  працював  опорний  спортивно-фізкультурний  комплекс  -
Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст.(Бульбін В.О.).
       Було  продовжено   роботу таких методичних підрозділів:
 1.  Школи   управлінської  майстерності  голів  учнівського  самоврядування
«Майбутнє Скалатського краю» (керівник  Палац Н.Л.- педагог-організатор
СБШ).
2. Школи педмайстерності  вчителів математики «Використання інноваційних
технологій  та  ІКТ  на  уроках  математики  у  контексті  компетентнісно-
орієнтованого підходу до навчання» (керівник Воловнік  Г.О.  – Кривенська
ЗОШ І-ІІ ст.).
3.Школи педмайстерності  вчителів фізики  «Використання інноваційних
технологій  у  навчально-виховному  процесі  як  один  із  шляхів  підвищення
йогоефективності» ( керівник Козак О.С. - Скалатська ЗОШ І-ІІІст.).  
4.  Школи  управлінського   досвіду  для  ЗНВР  «Розвиток  природного
потенціалу, творчих здібностей педагогів в умовах інформаційно – освітнього
середовища»  (керівник   Сковерська С.П. – ЗНВР Колодіївської   ЗОШ І-ІІІ
ст.).
5.  Школи   управлінського  досвіду  для  керівників  закладів  освіти
«Менеджмент педагогічного персоналу закладу загальної середньої освіти»
(керівник  Довгошия О.В.- Новосілківська ЗОШ І-ІІст.).
     З  метою  пошуку  педагогами  активних  форм  і  методів  навчання  та
виховання,  вивчення,  апробації  та  впровадження  в  практику  роботи
перспективного педагогічного досвіду працювали творчі групи:
1. Учителів біології та хімії з проблеми «Задачі як один з методів розвитку
творчого мислення  учнів  методиці  викладання  біології  та  хімії»  (керівник
Бабій Н.Т.- вчитель Колодіївської ЗОШ І-ІІІ ст.).
2.Учителів словесників з проблеми «Формування творчої активності учнів на
уроках  української  мови  та  літератури»  (керівник   Палац  О.П  -  вчитель
Скалатської ЗОШ І-ІІІ  ст.).
3.Учителів початкових класів з проблеми «Використання здоров'язберігаючих
технологій  на  уроках  в  початкових  класах»  (керівник  Довгошия  О.С.  -
вчитель Новосілківської ЗОШ І-ІІ ст.).
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4. Учителів основ християнської етики з проблеми « Розвиток творчості учнів
на  уроках  християнської  етики»  (керівник  Смакула  Г.Є.  –  вчитель
Колодіївської ЗОШ І-ІІІ ст.).
5.  Вихователів  ЗДО  з  проблеми  «  Національно  –  патріотичне  виховання
дошкільнят  засобами  художнього  мистецтва»   (керівник   Бабій  Р.В.-
вихователь Кривенського ДНЗ).
      В 2017-18 н.р. працювала Школи  класного керівника (керівник  Рибак
А.В. – вчитель Староскалатської ЗОШ І-ІІІ ст.).
Продовжили роботу :
1. Клуб професійного спілкування керівників гуртків «Впровадження
 інноваційних  технологій  як  шлях  підвищення  майстерності  керівників-
гуртків»( керівник Равчак Л.Г.- методист Скалатського БШ).
2.  Школа  професійного   становлення   молодих  вчителів   (природничо-
математичний напрям – Кучер Н.П., Шпак Г.І).
3. Школа професійного  становлення  молодого  виховника ( Шмагай А.Ф.) .

На  основі  затвердженої  структури  науково  -  методичної  роботи  з
педагогічними кадрами  було організовано роботу 22  методичних об’єднань
вчителів-предметників.
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Методичний кабінет відділу освіти Скалатської міської ради

Головні аспекти діяльності за 2017-2018 н.р.
 -  Затверджено  персональний  склад,  штатний  розпис  і  графік  роботи
працівників  методичного  кабінету  відділу  освіти  Скалатської  міської
ради;
-  Затверджено  посадові  інструкції  та  розподіл  функціональних
обов’язків працівників методичного кабінету відділу освіти Скалатської
міської ради на 2017-2018 навчальний рік;
- Затверджено  структуру  та  організацію  методичної  роботи  з

педагогічними  працівниками  закладів  освіти  на  2017-2018  навчальний  рік
(наказ №88-од від 22.08.2017 р);

- 15 вересня 2017 року затверджено План роботи методичного кабінету
відділу освіти;

-  Продовжила роботу науково-методична рада методичного кабінету;
- Проведено:

  Моніторингове дослідження вивчення стану викладання та рівня 
навчальних досягнень учнів з базових предметів (історія –  з 06.11.2017 
р. по 29.12.2017 р.; трудове навчання -   з 06.11.2017 р. по 29.12.2017 р.; 
математика в початкових класах – з 06.11.2017 р. по 29.12.2017 р.; 
зарубіжна література –з 1.03.2018 р. по 30.04.2018 р.; основи здоров'я –з
01.02.2018 р. по 23.03.2018 р.; іноземна мова –з 01.02.2018 р. по 
23.03.2018 р.; курс «Мистецтво» - з 11.04.2018 р. по18.05.2018 р. )
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  Всеукраїнські олімпіади з базових навчальних предметів( І,ІІ,ІІІ етап);
  І,ІІ,ІІІ етапи Міжнародного конкурсу з української мови  ім.П. Яцика,

Міжнародного  мовно-літературного  конкурсу  учнівської  та
студентської молоді імені Тараса Шевченка;

  І і ІІ  етапи обласного конкурсу краєзнавчо-народознавчої експедиції
«Любіть  Україну  вишневу  свою»  під  гаслом  «Сила  нескорених»  в
рамках руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків»;

 17 листопада 2017 року апробацію тестових завдань з математики;
  Фестиваль колядок та конкурс духовної пісні;
  Всі етапи конкурсу екологічних агітбригад;

- Участь в роботі атестаційної комісії в відділі освіти Скалатської міської
ради;

- Наповнення блогів відділу освіти, методичного кабінету, ЗЗСО,СБШ;
- Участь в обласному конкурсі-фестивалі «Мій рідний край»;
- Створення відео презентацій закладів дошкільної освіти;
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- Здійснено методичний супровід ДПА в ЗЗСО та ЗНО;
-  Здійснено заходи на виконання Плану роботи методичного кабінету:

  Семінари-практикуми – 23 засідання
 Творчі групи вчителів -21
 Майстер-клас СБШ -3
  Школа професійного становлення молодого вчителя - 3
 Методичні об'єднання - 65
 Школа управлінської майстерності ЗНВР -3
 Школа педмайстерності вчителів математики -3
 Школа педмайстерності вчителів фізики -3
 Школа управлінської майстерності керівників навчальних закладів -3
 Клуб професійного спілкування керівників гуртків -3
 Школа класного керівника -3
  Мобільна  група -2 

Географія заходів  методичного кабінету

10



ЗНЗ Обласні
семінари-

практикуми

Семінари-
практикуми

Тренінги Творчі
групи

Круглі 
столи
майстер-
класи

Всього

Колодіївська ЗОШ I-III ст. 3 1 1 1 6
Магдалівська ЗОШ І-ІІІ ст. 2 2
Остап’ївська ЗОШ І-ІІІ ст. 0
Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 4 1 3 7
Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 3 3 6
Городниька ЗОШ І-ІІ ст. 1 1 2
Кривенська ЗОШ І-ІІ ст. 3 3
Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст. 2 1 4
Подільський НВК 1 1
Полупанівська ЗОШ І-ІІ ст. 2 2
Скалатський БШ 1 3 4
Скалатський ЗДО 2 2

Староскалатський ЗДО 1 1

Новосілківський ЗДО 1 1

Кривенський ЗДО 1 1

Колодіївський ЗДО 1 1

Городницький ЗДО 1 1

Науково - методична рада МК

Чільне місце в структурі методичної роботи посідає науково -  методична
рада, яка координує зусилля різних служб, творчих педагогів, діяльність якої
спрямована  на  розвиток  науково-методичного  забезпечення  освітнього
процесу. Результативно працювала  методична рада з різних питань. 

№
з/
п

Зміст роботи Термін 
виконання

Відповідальні Вик 

           Перше засідання

1 Порядок денний:
1 Про роботу по виконанні науково-методичної теми методичного кабінету відділу освіти 
Скалатської міської ради. 
2.Затвердження структури методичного кабінету.
 3.Розподіл обов’язків між членами ради МК..
4.Затвердження планів роботи МО, з питань реалізації проблемної теми МК
5. Затвердження  програм гуртків СБШ.

вересень Зав МК
Методисти

          Друге засідання
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2. 1. Затвердження річних планів роботи опорних шкіл, творчих груп з питань 
реалізації проблемної теми МК.

2. Про затвердження заходів з питань підвищення фахового та методичного рівня 
педагогічних працівників.

3. Про затвердження перспективних планів роботи з питань вивчення та 
узагальнення перспективного педагогічного досвіду.

4. Про затвердження заходів з інформаційно-методичного забезпечення вчителів-
предметників.

5. Затвердження структури масових заходів.
6. Затвердження Плану роботи методичного кабінету відділу освіти Скалатської 

міської ради на 2017/2018 навчальний рік.
7. Затвердження Планів роботи методистів МК
8. Про завершення міжатестаційного періоду педагогів, які претендуватимуть на 

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних 
звань у 2017/2018навчальному році.

  вересень Зав. МК
Методисти

         Третє  засідання

3. 1. Організаційно-методичне забезпечення проведення І-ІІ етапів олімпіад з 
базових навчальних дисциплін

2. Організаційно-методичне забезпечення проведення І-ІІ етапів конкурсу 
«Вчитель року - 2018» 

3. Експертне вивчення освітньо-кваліфікаційного,науково-методичного 
забезпечення навчально-виховного процесу при викладанні зарубіжної 
літератури

4. Про експертне вивчення освітньо-кваліфікаційного , науково-методичного 
забезпечення навчально-виховного процесу при викладанні історії, основ 
здоров'я, трудового навчання

листопад Зав МК
Методисти

        Четверте засідання
    
4

1 Про результати І-ІІ турів міжнародних мовно-літературних конкурсів
2. Про результати І-ІІ турів Всеукраїнських олімпіад
3.Доповнення до перспективного плану 
4.Затвердження до друку методичних посібників

грудень Зав МК
Методисти

        П’яте   засідання

5. 1.Про результати  курсової підготовки в 2017 році та план курсової підготовки  на 2018 
рік.
2.Про схвалення досвіду роботи педагогічних працівників, які претендують на 
встановлення (підтвердження) звання «Старший вчитель», вищої кваліфікаційної 
категорії.   Затвердження    навчально-методичних  посібників
3.Про підсумки Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності «Учитель року-
2018»
4. Про результати ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад

лютий Зав МК
Методисти

          Шосте засідання

6. 1.Організація та результативність роботи з обдарованими учнями
2. Про стан викладання та рівень знань і практичних навичок з іноземної мови та 
мистецтва
3. Затвердження до друку методичних посібників.
4.Про організацію свята « Зоряний олімп»
5.Про результати методичної роботи з педагогічними кадрами  у 2017-2018 н.р.
6.Обговорення плану роботи МК, структури та мережі науково-методичної роботи на 
2018-2019 навчальний рік.

травень Зав МК
Методисти

 Інформаційно-видавнича діяльність
Значну   увагу  працівники  методичного  кабінету  надають  інформаційно-
методичному  забезпеченню  навчально-виховного  процесу,  видавничій
діяльності. Випущено ряд буклетів, брошур, методичних рекомендацій.

 Перелік посібників, які були видані методичним кабінетом 
та закладами освіти громади

№ Автор Назва друкованої продукції Заклад освіти

1 Кучарська С.П. 7 чудес Скалатського краю Кривенська ЗОШ І-ІІ ст.

2 Кучарська С.П. Сакральні місця Скалатщини Кривенська ЗОШ І-ІІ ст.

3 Гелета З.С. Бонуси на уроках фізичної культури Скалатська ЗОШ I-IIІ ст.

4 Тихоліз С.Л. На допомогу вчителю 1 класу НУШ Методичний кабінет

5 Новіцька Д.С. Невідкладна допомога .Ситуативні задачі Остап'ївська ЗОШ I-III ст.

6 Соловська Н.В. Використання навичок комунікативного мовлення на 
уроках іноземної мови за допомогою гри

Новосілківська ЗОШ I- II ст.
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7 Бульбін В.О. Методика гри у футбол на уроках фіз-ри Скалатська ЗОШ I-IIІ ст.

8 Білик І. А. My teaching treasure  Колодіївська ЗОШ I- III ст.

9 Малінська О. А. Використання ІКТ на уроках іноземної мови Городницька ЗОШ  I- II ст.

10 Шмагай А.Ф. Скарбничка виховних заходів Методичний кабінет

11 Поцілуйко Г.А. Конспекти уроків з інформатики Методичний кабінет

12 Гоцко О.В. З досвіду роботи вчителя Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст.

13 Палац О.П. Скарбниця словесника Скалатська ЗОШ I-IIІ ст.

14 Рибак А.В. Компаративний аналіз художнього тексту на уроках 
зарубіжної літератури

 Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст.

15 Хлистун О.О. Творча лабораторія словесника Методичний кабінет

16 Шпак Г.І. Товтри. Еколого-краєзнавчий екскурс Методичний кабінет

17 Кучер Н.П. Формування  та  розвиток  інтелектуально-творчого 
потенціалу  інноваційної  особистості  на  уроках  
математики  засобами  інноваційних  технологій

Методичний кабінет

18 Кучер Н.П. Впровадження  ідей  національно-патріотичного  
виховання на  уроках  фізики

Творча група

19 Кучер Н.П. Національно-патріотичне  виховання  на  уроках  
математики

Творча група

20 Катрусяк О.М. Прикладні задачі та практичне моделювання як 
складова математичної компетентності учнів.

Скалатська  ЗОШ І-ІІІ ст.

21 Журавель О. П. Еколого-краєзнавча робота в школі. "Захисти свій 
світ! Захисти Себе!"

Городницька ЗОШ І-ІІ ст.

22 Журавель О. П. Задачі, як один з методів розвитку творчого мислення
учнів  в  методиці  викладання  біології.  (Розділ
"Загальна біологія")

Творча група 

23 Бульбіна М.В. Всеукраїнський тиждень права: інформаційний 
дайджест(матеріали з досвіду проведення тижня 
права вчителів правознавства ЗЗСО  Скалатської 
ОТГ)

Методичний кабінет

24 Бульбіна М.В. Доба козацтва у кросвордах(методика використання 
кросвордів на уроках історії)

Методичний кабінет

25 Бабій І.В. Використання краєзнавчого матеріалу в навчально-
виховному процесі. З досвіду роботи вчителя

Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст.

27 Гайдамаха Р.М. Деревообробні верстати Методичний кабінет

28 Гайдамаха Р.М. В країні цікавих уроків Методичний кабінет

29 Кіляровська Н.М.
Методичні рекомендації керівникам закладів освіти 
щодо роботи з кадрами

Методичний кабінет

30 Кіляровська Н.М. Родинне виховання Методичний кабінет

31 Чорній Д.С. Народознавство в ДНЗ Методичний кабінет

Склад методичного кабінету
http://kspskalat.blogspot.com/
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Методист Які питання координує Освіта Категорія Стаж
Кучарська Світлана Петрівна Завідувач МК, відповідальна за 

моніторинг якості освіти
вища вища

ст. вчитель
24

Тихоліз Світлана Любомирівна Початкові класи,
образотворче мистецтво, група 
продовженого дня
художня культура, музика.

вища І категорія 12

Кіляровська Наталія Михайлівна Методист по кадрам, бібліотечна 
справа, курси, атестація, основи 
християнської етики

вища вища 16

Шмагай Аделя Франківна Виховна робота, робота з 
позашкільним закладом,
практична психологія, соціальна 
педагогіка.

вища І категорія 11

Хлистун Оксана Орестівна Українська мова та  література, 
зарубіжна література.

вища вища 23

Чорній Данута Станіславівна Дошкільне виховання. вища ІІ категорія 11
Бульбіна Марія Василівна Історія, правознавство,  курс « 

Людина і світ».  Туристсько – 
краєзнавча робота.

вища вища,старший
вчитель

25

Журавель Ольга Павлівна Хімія, біологія, природознавство, 
екологія, основи здоров’я.

вища вища 15

Кучер Неоніла Павлівна Математика, фізика, астрономія. вища вища 25
Гелета Зеновій Степанович Фізкультура, курс

 « Захист Вітчизни».
вища вища, вчитель-

методист
38

Соловська Наталія Василівна Німецька, англійська мови. вища ІІ категорія 10
ПоцілуйкоГалина Андріївна Інформатика, відповід. за Терновікі вища І категорія 8
Гайдамаха Ростислав Михайлович  Трудове навчання, креслення. 

відповідальний за ЗНО
вища ІІ категорія 3

Шпак Ганна Іванівна Географія, економіка. вища І категорія 18
Феськів Віктор Михайлович Інформаційний супровід діяльності 

МК
вища вища, старший

вчитель
33

Всі  методисти  методичного  кабінету  пройшли  дистанційні  курси  в
Національній  академії  педагогічних  наук  України  (Державний  вищий
навчальний заклад “  Університет менеджменту освіти”),  14 з  них пройшли
атестацію в 2018 році. 

Співпраця з ТОКІППО
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 Наради Конференії,
 зустрічі,
фестивалі

Семінари-
 практикуми

Тренінги Заходи на 
базі 
громади

Всього

Кучарська С.П. 4 2 1 3  10

Тихоліз С.Л. 4 3 3 2  12

КіляровськаН.М. 2 1 3 4  10

Шмагай А.Ф. 1 4 4 5 1 15

Хлистун О.О. 3 1 1 3  8

Чорній Д.С.                           2                         3   5

Бульбіна М.В.  1 1 2  4

Журавель О.П. 3  2   5

Кучер Н.П. 2 3 4 1  10

Гелета З.С. 5 1 4 1  11

Соловська Н.В. 2 2 2 2  8

Поцілуйко Г.А. 2 1 2   5

Гайдамаха Р.М. 1  1 2  4

Шпак Г.І. 2 2 2 2  8

Всього  31  23  33  27  1 115

 Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін

З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої
молоді,  задоволення потреб школярів у якісній освіті  у жовтні-грудні 2017
року  були  проведені  І  та  ІІ  етапи  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з
базових навчальних дисциплін. 

До складу оргкомітетів та  журі олімпіад були залучені кращі вчителі
ЗЗСО відділу освіти Скалатської міської ради. 

  Результати ІІ етапу олімпіад свідчать, що найкращий рівень навчальних
досягнень забезпечується Староскалатською ЗОШ І-ІІІ ст., Скалатською ЗОШ
І-ІІІ ст. та Новосілківською ЗОШ І-ІІ ст.

Добра  результативність  виступів  учнів  на  олімпіадах  в  Колодіївській
ЗОШ І-ІІІ ст., Городницькій ЗОШ І-ІІ ст. 

Порівняно з минулим навчальним роком покращилися досягнення учнів
Остап'ївської ЗОШ І-ІІІ ст.

За результатами олімпіад серед ЗОШ І-ІІІ ст. учні Старокалатської ЗОШ
І-ІІІ  ст..  вибороли  26  призових  місць  (9  перших,  7  других,  10  третіх),  25
призових місць у Скалатській  ЗОШ І-ІІІ ст. (1 перше, 10 других, 14 третіх), в
Колодіївській  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  -  10  призових  місць  (  7  других,  3  третіх),  в
Остап'ївській  ЗОШ І-ІІІ  ст. -  7  призових місць (2  других,  5  третіх  ),  учні
Магдалівської ЗОШ І-ІІІ ст. імені родини Голоядів вибороли 6 призових місць
( 2 других, 4третіх).

 За результатами олімпіад серед ЗОШ І-ІІ ст. учні Новосілківської ЗОШ
І-ІІ  ст.  вибороли  18  призових  місць  (3  перших,  6  других,  9  третіх),
Городницької ЗОШ І-ІІ ст. - 7 призових місць (2 перших,1 друге, 4 третіх).

3 призових місця в  Подільського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ»  (2 других,
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1  третє)  та   Кривенській  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  (1  друге,  2  третіх),   2
призових місця в Полупанівській ЗОШ І-ІІ ст. (1 друге,1 третє). 

№

Школи І-ІІІ 
ступенів

Диплом
І ступеня

Диплом
ІІ ступеня

Диплом
ІІІ ступеня

Загальна кількість

2016-
2017
н.р.

2017-
2018
н.р

2016-
2017
н.р.

2017-
2018 н.р

2016-
2017
н.р.

2017-
2018 н.р

2016-2017
н.р.

2017-2018
н.р

Колодіївська 2 - 1 7 4 3 7 10

Магдалівська 1 - 2 2 2 4 5 6

Остап`ївська - - - 2 1 5 1 7

Скалатська 5 1 13 10 8 14 26 25

Староскалатська 3 9 4 7 9 10 16 26

Школи І-ІІ ступенів

Городницька - 2 1 1 1 4 2 7

Кривенська - - 3 1 1 2 4 3

Новосілківська 7 3 4 6 5 9 16 18

 Подільський НВК - - 2 2 - 1 2 3

10. Полупанівська - - - 1 2 1 2 2

Всього 18 15 30 39 33 53 81 107

Різнобічність інтересів, нахилів і уподобань продемонстрували учні, які
стали призерами декількох олімпіад: 

- 6 призових місць - Колісник Софія (8 клас) - Новосілківська ЗОШ І-ІІ
ст.;

- 4 призових місця - Шевчук Анатолій (10 клас) - Скалатська ЗОШ І-ІІІ
ст.,

Котис Софія (8 клас) - Городницька ЗОШ І-ІІ ст.,  Журавель Уляна (11
клас)  -  Староскалатська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  Бернацький   Юрій  (10  клас)  –
Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст.;

- 3 призових місця - Ковцун  Юлія (9 клас) - Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст., 
Корнят  Максим  (10  клас)   -   Магдалівська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.ім.  родини

Голоядів, 
Питель Ольга (9 клас) - Подільський НВК « ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ», Шпак

Ірина  (11  клас)  -  Остап'ївська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  Штика  Інна  (10  клас)  -
Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- 2 призових місця - Федунів Віталій (11 клас) - Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст.,
Гаврилюк  Лілія  (9  клас)  -  Новосілківська  ЗОШ  І-ІІ  ст.,  Процишин

Анастасія  (8  клас)  -  Кривенська  ЗОШ  І-ІІ  ст.,  Кушак  Вікторія  (8  клас)  –
Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст., Гуменюк Юлія (8 клас) - Новосілківська ЗОШ
І-ІІ ст.,Кіндій Денис (8 клас) - Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст., Зьомко Юлія ( 9
клас)  -Скалатська ЗОШ І-ІІІ  ст.,  Генгало Василь (9клас) -  Староскалатська
ЗОШ І-ІІІ ст., Федунів Марта ( 9 клас) - Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст., Журавель
Софія (11 клас) - Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст.,  Дупля Соломія (11клас) –
Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст., Гайдамаха Наталія (10 клас) - Староскалатська
ЗОШ І-ІІІ ст.,Кравець Анастасія ( 9 клас) - Городницька ЗОШ І-ІІ ст.,Козак
Роксолана (10 клас) - Остап’ївська ЗОШ І-ІІІ ст.
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Вчителі  ЗОШ  Скалатської  міської  ради  сумлінно  поставились  до
проведення  учнівських  олімпіад,  підготовки  учнів  до  результативних
виступів.  Багато педагогів   підготували по декілька переможців  і  призерів
олімпіад:  Поцілуйко  Галина  Андріївна  (9  переможців)  –  Староскалатська
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів;  Гайдамаха  Ростислав  Михайлович  (5)  –  Колодіївська
ЗОШ  І-ІІІ  ст.;  Хрущ  Стефанія  Богданівна  (4)   –  Новосілківська  ЗОШ  І-ІІ
ступенів.  По 3 переможці і призери олімпіад підготували: Гуменюк Марія
Григорівна,  Скібньовський   Андрій  Тарасович,  Павлюк  Галина  Іванівна  –
Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ступенів;  Розмаїта Галина Мирославівна, Гевчук
Надія  Юріївна,  Козак  Оксана  Степанівна,  Пашкевич  Дмитро  Романович  –
Скалатська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.   2  переможці  і  призери  -   Заболотна  Наталія
Дмитрівна,  Бульбіна  Марія  Василівна  -  Скалатська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.;  Минда
Оксана  Деонізівна,  Гладиш  Володимир  Іванович,  Кривецька  Марія
Михайлівна - Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ступенів;  Хрущ Наталія Романівна,
Веселовська Леся Павлівна, Шмагай Світлана Михайлівна - Новосілківська
ЗОШ І-ІІ ступенів; Журавель Ольга  Павлівна, Кравець ВалентинаТарасівна –
Городницька ЗОШ І-ІІ ст.;Шпак Ганна Іванівна - Остап'ївська ЗОШ І-ІІІ ст.;
Потіха  Людмила  Зіновіївна  –  Кривенська  ЗОШ  І-ІІ  ст.;Стадник  Оксана
Ярославівна – Подільський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ».

Учні взяли активну участь в олімпіадах з  усіх навчальних предметів.
Слід  зазначити,  що  аналіз  участі  учнів  у  олімпіадах,  результативності  їх
виступу  свідчить  про  необхідність  продовження  роботи  з  обдарованими
дітьми, підвищення якості знань з базових предметів.

Object 9
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Упродовж навчального року в олімпіадах з навчальних предметів у І
етапі взяли участь 1834 учні ЗЗСО Скалатської міської ради, 428 переможців
цього етапу виступили в районних етапах, де 107 учнів стали переможцями і
призерами (25% від загальної кількості).  12 переможців ІІ етапу  виступили в
обласних  етапах  олімпіад  (8  учнів  Староскалатської  ЗОШ І-ІІІ  ст.,  2  учні
Новосілківської  ЗОШ  І-ІІ  ст.,  1  учень  Скалатської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,1  учень
Городницької ЗОШ І-ІІ ст.)

Жоден учень громади не став переможцем обласних олімпіад. 
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Співпраця між ОТГ в проведенні олімпіад
Оргкомітет - 30%представників від закладів освіти  громади.
Журі - 30%представників від закладів освіти громади.

Мовні конкурси
З метою утвердження державного статусу української мови, піднесення

її  престижу, виховання  у  молодого  українства  поваги  до  мови  і  традицій
рідного народу, підвищення рівня мовної освіти й культури, удосконалення
навиків  майстерного  володіння  словом,  підвищення  рівня  знань  учнів  з
української мови, пошуку та підтримки здібних, обдарованих та талановитих
дітей та молоді у листопаді 2017 року був проведений І етап Міжнародного
конкурсу  з  української  мови  імені  Петра  Яцика  (учні  -  переможці  взяли
участь в ІІ та ІІІ етапах)

Міжнародний конкурс з української мови  ім.П. Яцика
Етапи 

Кількість
учасників 

І етап ІІ етап ІІІ етап

2016 2017 2016 2017 2016 2017

294 329 44 72(10) 5(призери-0) 5(призери-0)

З  метою   популяризації  та  утвердження  статусу  української  мови,
пошуку та підтримки здібних, обдарованих та талановитих дітей та молоді у
листопаді  2017  року  проведено  І  та  ІІ  етапи  Міжнародного  мовно-
літературного  конкурсу  імені  Тараса   Шевченка.(учні  -  переможці  взяли
участь в ІІІ етапі)

  Журі  відзначило належний рівень мовної  грамотності  та  підготовки
більшості учасників конкурсу.  

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді 
ім. Т.Г.Шевченка

Етапи

Кількість
учасників 

І етап ІІ етап ІІІ етап

2016 2017 2016 2017 2016 2017

233 220 43 48(13) 7 (призери-0) 1 (призери-0)

Співпраця між ОТГ в проведенні
Оргомітет - 30%представників від закладів освіти громади.
Журі - 30%представників від закладів освіти громади.
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Всеукраїнський конкурс “ Учитель року”

З   метою  виявлення  і  підтримки  творчої  праці  вчителів,  підвищення  їх
професійної майстерності та популяризації педагогічних здобутків, 6 та 7 грудня
2017  року  було  проведено  ІІ  тур  конкурсу  у  номінаціях  «Українська  мова  та
література», «Фізика», «Німецька мова», «Фізична культура», у якому взяли участь
4 вчителя ЗЗСО Скалатської міської ради.

Належну роботу по підготовці конкурсантів провели працівники методичного
кабінету  відділу  освіти  Скалатської  міської  ради   Хлистун  О.О,  Кучер  Н.П.,
Соловська   Н.В.,  Гелета  З.С.  Данелюк  Ольга  Григорівна  гідно  виступила  на
обласному етапі конкурсу. 

Співпраця між ОТГ в проведенні конкурсу
Оргомітет - 30%представників від закладів освіти громади.
Журі - 30%представників від закладів освіти громади.

Творчі досягнення педагогічної спільноти
     3-и  ІІ  місця   в  обласному  конкурсі  пошукових  та  науково  -

дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді
«Моя Батьківщина  –  Україна»:  Городницька ЗОШ І-ІІ  ст. –  Штогрин І.П.,
Магдалівська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.ім  родини  Голоядів  -  Дмитерко  Н.П.,  СБШ  -
Пашкевич Н.М. Миськів Р. С.

ЗНО
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Одним із важливих напрямів роботи МК та педагогів  було проведення
роз’яснювальної  роботи  про  зовнішнє  незалежне  оцінювання:
організовувалися зустрічі учнів, педагогів із відповідальним за ЗНО в громаді
Гайдамахою Р.М. Неодноразово проводились наради з керівниками ЗЗСО з
цього питання.

Українська мова і література ( 60 учнів)

Object 11

Математика ( 9 учнів)

Object 13
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Історія (53 учні)

Object 15

Географія (35 учнів)

Object 17

                                    Біологія (17 учнів)
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Object 20

Хімія (1 учень)

Object 23

Англійська мова ( 4 учні)

Object 25

Німецька мова (1 учень)
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Object 27

Вибір учнями громади навчальних предметів для здачі ЗНО

Object 30

Претенденти на золоті і срібні медалі
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до ЗНО після ЗНО до 
ЗНО

після 
ЗНО

претенденти
на срібло

до ЗНО після 
ЗНО

Cкалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 22 4 1 3 1 0 1 0

Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 9 3 3 3 1 2 0 0

Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст. 6 0 0 0 0 0 0 0

Остап’ївська ЗОШ І-ІІІ ст. 14 4 3 3 2 1 1 0

Магдалівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. 
родини Голоядів

10 1 0 1 0 0 0 0

Річна і ЗНО

Аналіз  якісних  результатів  участі  в  ЗНО випускників  закладів  освіти
Скалатської  ОТГ  у  2018  року  засвідчує  важливість  підвищення  якості
викладання   навчальних предметів у ЗЗСО громади.
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Робота з обдарованими дітьми

Методичний кабінет працював над підвищенням ролі вчителя в роботі з
обдарованими дітьми. Робота з обдарованими дітьми – важливий напрямок у
діяльності  освітніх  закладів.  З  метою  створення  умов  для  підтримки
обдарованої молоді, розвитку їх  інтелектуального і творчого потенціалу учні
шкіл громади залучалися до участі у інтелектуальних змаганнях,олімпіадах,
творчих конкурсах та фестивалях, форумах. Проведено 1 червня свято для
обдарованих дітей «Зоряний олімп»( привітання і нагородження).
Педагогічні  колективи  громади  разом  з  методичним  кабінетом  працювали
плідно і досягли гарних результатів:

-   107 учнів стали призерами  ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових
предметів;

-   5 учнів – призери обласних конкурсів екологічного, географічного та
історичного спрямувань;

-     1  учень  та  команда  хлопців  з  футзалу  –  переможці  обласних
спортивних змагань;

-    1 учень - переможець ІІ етапу VII  Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені  Тараса Шевченка;
-      5  учнів  -  переможці  ІІ  етапу  VII   Міжнародного   конкурсу  з

української  мови імені  Петра  Яцика;

-   6 вихованців Скалатського будинку школярів - переможці обласних,
Всеукраїнських та міжнародних   конкурсів.

№ ПІБ дитини ЗОШ,СБШ

І місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад

1 Козак Олег Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст

2 Гайдамаха Наталія Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст

3 Шмагай Андрій Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст

4 ЖуравельУляна (2) Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст

5 Генгало Василь Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст

6 Бернацький Юрій(3) Староскалатська  ЗОШ І-ІІІ ст

7 Колісник Софія (2) Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст

8 Ковцун  Юлія Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст

9 Котис Софія Городницька ЗОШ І-ІІ ст
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10 Кравець Анастасія Городницька ЗОШ І-ІІ ст

 І місце в ІІ етапі VII  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені  Тараса
Шевченка

1   Шмагай Ірина Староскалатська  ЗОШ І-ІІІ ст

 І місце в ІІ етапі VII  Міжнародного  конкурсу з української  мови імені  Петра  Яцика

1 Семчишин Світлана Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст..

2 Питель Ольга Подільський НВК

3 Процишин Анастасія Кривенська ЗОШ І-ІІ ст.

4 Шада Оксана Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст.

5 Штика Інна Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст

 Призери обласних конкурсів

 « Юний натураліст»

 1 Дацків Ольга  Городницька ЗОШ І-ІІ ст.

«Мій рідний край»

1 Козак Роксолана, Шпак Ірина Остап’ївська ЗОШ І-ІІІ ст.

Конкурс екологічних агітбригад

1 Агітбригада Городницька ЗОШ І-ІІ ст.

Конкурс духовної пісні

1 Вокальний ансамбль «Дивоцвіт» Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст.

2 Хор Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст

 Обласні змагання з легкої атлетики 

1 Попик Віталій  Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст..

 Вихованці СБШ переможці обласних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсів

1   Равчак Світлана  - І місце Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2017» у категорії малюнок
«Рослинний світ навколо нас»  - малюнок «І летить повільним рухом цвіт кульбаби білим пухом». 

2 Дацків  Юрій -  ІІ  місце Всеукраїнської  виставки – конкурсу «Український сувенір»,  грамота Національного еколого-
натуралістичного центру.

3 Скопик Олеся - І місце Національного етапу ХІ міжнародного конкурсу еколого – валеологічної спрямованості «Загадкове
життя домашніх улюбленців» - грамота Національного еколого-натуралістичного центру

4 Грабова Юлія - переможець  обласного  етапу  ХІ  міжнародного  конкурс  еколого  –  валеологічної  спрямованості
«Загадкове життя домашніх улюбленців».

5 Купецька  Марта  -  переможець  обласного  етапу  ХІ  міжнародного  конкурс  еколого  –  валеологічної  спрямованості
«Загадкове життя домашніх улюбленців».

6 Кіляровська  Божена  - переможець обласного етапу ХІ міжнародного конкурс еколого – валеологічної спрямованості
«Загадкове життя домашніх улюбленців».

 Колективи і гуртки переможці обласних та Всеукраїнських конкурсів

1    Команда з футзалу Керівник В.О. Бульбін

2.    Зразкова театральної студії «Сузір’я» СБШ-керівник Бабійчук Ольга Ярославівна

3    Зразковий колектив  театру танцю «Фортуна» СБШ-керівник Пак Мар’яна Дмитрівна

4.    Вихованці гуртка «Флористика» СБШ-керівник Пашкевич Наталія Михайлівна

5    Вихованці гуртка «Різьблення по дереву» СБШ-керівник Миськів Роман Степанович

6    Вихованці гуртка «Мистецтво нашого народу» СБШ-керівник Гепак Ганна Михайлівна

7 Вихованці гуртка «Оригамі» СБШ-керівник Равчак Лариса Григорівна

8    Вихованці «Берегиня» СБШ- керівник Гепак Ганна Михайлівна

9    Вихованці гуртка «Веселкова палітра» СБШ -керівник Гуменюк Наталія Іванівна

Курсова передпіготовка педагогічних працівників

1. Методкабінет   співпрацював  із  ТОКІППО  щодо  підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів громади, підвищення управлінського рівня
керівників закладів освіти у сучасних умовах.
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2. Методичним  кабінетом  розроблений  графік  заїзду  слухачів  на
навчання в Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної
педагогічної освіти на 2018рік;

3. 65  педагогічних  працівників  навчалися  (навчаються)  на  курсах
підвищення  кваліфікації;

4. 52 педагогічних працівників відвідали навчання-тренінги;
5. 16  педагогів,  з  числа  керівників  МО,  вчителів  та  класних

керівників  10  класів,  пройшли  навчання  як  тренери,   та  спільно  з
методистами проведуть  навчання  для усіх вчителів  у серпні 2018 року; 

6. Працівники  МК  здійснювали  координацію  курсової
передпіготовки педагогічних працівників.

Атестація педагогічних працівників

 З  метою  активізації  творчої  професійної  діяльності  педпрацівників,
стимулювання  безперервної  фахової  та  загальної  освіти,  якісної  роботи,
підвищення соціального захисту компетентної педагогічної праці, в закладах
освіти  Скалатської  міської  ради  проведена  фахова  атестація  педагогічних
працівників.

 Відповідно до наказу у відділі освіти було створено атестаційну комісію
ІІ рівня до складу якої увійшли: Добенька Т. П.- голова комісії,  начальник
відділу  освіти  Скалатської  міської  ради;  Катрусяк  В.М.-  заступник  голови
комісії,  головний спеціаліст;  Кіляровська Н. М.-  секретар комісії,  методист
МК; Кучарська С. П.-  завідувач  методичного  кабінету;  Кузь  П.  М.-
юрисконсульт;  Тихоліз С. Л. - методист МК; Бульбіна М. В. - методист МК;
Костюк О. С. -  методист  Скалатського  БШ;  Чириба  В.  О.  -  заступник
директора з НВР Скалатської ЗОШ І-ІІІ ст.

 Атестація   проводилась  відповідно  до  плану  атестації   педагогічних
працівників   у   2017-2018  н.  р.   Атестаційна  комісія  ІІ  рівня  працювала
відповідно  до  плану   роботи  атестаційної   комісії.    Було  організовано
вивчення  досвіду  роботи  учителів,  що атестувались,  членами атестаційної
комісії,  керівниками  методичних  об’єднань.  Засобами  вивчення  досвіду
роботи  вчителів  в  міжатестаційний  період  було  відвідування  уроків  та
позаурочних заходів  вчителів,  вивчення документації  вчителя,  співбесіди з
вчителями,  що  атестувались.  Протягом  2017-2018  н.р.  практикувались
виступи  педагогів,  що  атестуються,  на  засіданнях  методичних  об’єднань,
педагогічних рад, семінарів, виробничих нарад. Впродовж навчального року
питання  щодо  організації  та  проведення  атестації  вчителів  неодноразово
заслуховувалось на нарадах керівників ЗЗСО. З метою надання практичної
допомоги   в  ході  атестації  педпрацівників  методисти  МК  відділу  освіти
постійно надавали консультації учителям, які атестувалися.

За результатами роботи  були підготовлені характеристики керівників
закладів освіти, що атестувались на відповідність займаній посаді, які містять
відомості   про  виконання  ними  посадових  обов’язків,   рівень
загальнокультурних  та  професійних  компетенцій,   результати   освітньої
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роботи.  Зазначені  характеристики  були  представлені  для  ознайомлення
членам атестаційної комісії, керівникам, що атестувались (під підпис). 

 Секретарями  атестаційних  комісії  ЗЗСО  оформлено  та  подано   до
відділу   освіти  належну  документацію  за  підсумками  атестації
педпрацівників.  Звернень  до  атестаційної  комісії  ІІ  рівня  з  заявами  про
перегляд рішень шкільних атестаційних комісій не було.  Засідання шкільних
атестаційних комісій пройшли згідно складеного графіка, у визначені строки
та організовано.

 Статистичні  відомості  щодо  результатів  атестації  свідчать  про
позитивну  динаміку  зростання  рівня  професійної  майстерності  вчителів
ЗЗСО та вплив  атестації на рівень  їх мотивації до професійного розвитку. 

   Всього в цьому навчальному році на всі види категорій та розрядів
атестувалися 65 педпрацівників ( 62 в черговому порядку та 3 – позачергово).
З  них  –  42  вчителя  (18,42%),  3  керівники  ДНЗ  (30%),5  вихователів  ДНЗ
(19%),1 вихователь-методист ДНЗ (100%),1завідувач МК, 13 методистів МК. 

Із проатестованих педпрацівників 63 мають вищу педагогічну освіту та
2 – середню спеціальну освіту. Педагогічні працівники, які  атестувалися в
2017-2018 н.р.  забезпечені курсами підвищення кваліфікації по своєму фаху. 

За результатами атестації визнано такими, що відповідають займаній посаді:
- 1 керівник МК;
- 3 керівників ДНЗ.

За  результатами  атестації  визнано  такими,  що  відповідають  раніше
присвоєній кваліфікаційній категорії:

    - «спеціаліст вищої категорії»                                                 – 22 чол.
    - «спеціаліст першої категорії»                                               – 4 чол.
Присвоєна кваліфікаційна категорія:
    - «спеціаліст вищої категорії»                                                 – 7 чол.
    - «спеціаліст першої категорії»                                               – 5 чол.
    - «спеціаліст другої категорії»                                                -  5 чол.
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Визнано такими, що відповідають раніше встановленим 
тарифним розрядам                                                                     - 2 чол.
 Присвоєні педагогічні звання:
     -   «старший учитель» - 8 чол.
Визнано  такими,  що відповідають  раніше присвоєному педагогічному

званню 
- «старший учитель»        -     4 чол.
- « старший вихователь»  -     1 чол.
- «вчитель-методист»       -     1 чол.
За  результатами  атестації  методистів  МК  визнано  такими,  що

відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії:
-     - «спеціаліст вищої категорії»                                                 – 6 чол.
-     - «спеціаліст першої категорії»                                               – 4 чол.
- Присвоєна кваліфікаційна категорія:
-     - «спеціаліст вищої категорії»                                                 – 1 чол.    
-     - «спеціаліст другої категорії»                                                -  2 чол.

Внутрішньошкільна  методична робота

Важливу  роль  у  структурі  методичної  роботи   відігравала
внутрішньошкільна   методична  робота,  яка  була   організована  на
діагностичній основі.    На  основі  загальної  науково-методичної  проблеми
кожен освітній заклад визначився із  науково-методичною темою; у кожній
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школі створено власну  модель роботи над науково-методичною проблемою. 
 Протягом року в кожному закладі освіти  проводились  колективні та

індивідуальні форми роботи з учителями, які спрямовувались на вирішення
проблемних  питань   практичного  етапу  роботи  над  загальною  науково-
методичною проблемою. 

З  метою  вивчення,  узагальнення   та  поширення  передового
педагогічного  досвіду,  на  виконання  наказу  відділу  освіти  у  кожному
освітньому  закладі   створено  Банки  даних  перспективного  педагогічного
досвіду.  У   методичному  кабінеті  розпочато  створення   Банку  даних
перспективного  педагогічного  досвіду  та  каталог  адрес  передового
педагогічного досвіду кращих учителів громади.

   З  метою  подолання  кризи  професійного  зростання  в  умовах
інноваційних  освітніх  процесів  з  орієнтацією  на  використання  сучасних
педагогічних  технологій,  для  активізації  творчої  професійної  діяльності,
стимулювання  безперервної  фахової  освіти,  підвищення  відповідальності
педпрацівників  за  результати  своєї  праці  запроваджено  ведення
індивідуальних  облікових  карток  педагогічних  працівників  у
міжатестаційний період. 

Школа управлінського досвіду керівників шкіл та школа
управлінського досвіду ЗНВР

Завідувач МК   Кучарська С.П.

 Методичний  кабінет  приділяє  багато  уваги  професійній   підготовці
керівників закладів освіти , спроможних створити творче освітнє середовище
в закладі освіти та навколо нього. Методична робота з керівниками шкіл, як
цілісна  система  взаємопов’язаних  дій  і  заходів   методичного  кабінету,
характеризується актуальністю змісту організаційних форм та оптимальністю
досягнення  результатів  у  розвитку  ініціативи  і  творчості  керівників.  Вона
проводиться  лише  в  активних  формах  групової  роботи:  дискусіях,
консиліумах,  засіданнях  круглого столу, ділових іграх,  тренінгах  тощо.  Як
результат,  організація  методичної  роботи  з  керівниками  шкіл  забезпечує
  формування  їх  інноваційного мислення,   спонукає до творчої  роботи на
науковому підґрунті, а, отже, забезпечує  розвиток не тільки управлінських
компетенцій, а й освіти в цілому.  

      В  2017-2018  н.р.  працювала  ШУД для  керівників  закладів  освіти
«Формування  професійної  компетентності  керівника  сучасного  освітнього
закладу» « (керівник   Довгошия О.В.- Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст.) та ШУД
ЗНВР   «Розвиток  природного   потенціалу,  творчих  здібностей  педагогів  в
умовах інформаційно – освітнього середовища»  (керівник   Сковерська С.П.-
ЗНВР Колодіївської ЗОШ І-ІІІ ст.). 

ШУД для керівників навчальних закладів:
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1. Діяльність  школи  здійснювалася  відповідно  до  затвердженого
науково-методичною радою Положення та Плану роботи.

2. Було проведено 3 засідання, на яких розглядалися питання:
 Нові аспекти концепції  Нової української школи;
 Освітній заклад як осередок розвитку громади;
 Створення сприятливих умов для прояву  і    розвитку обдарованості 

школярів та педагогічної творчості вчителя.
        Керівником  ШУД,  директором   Новосілківської  ЗОШ  І-ІІ  ст.

Довгошиєю  О.В.,  було  проведено  на  базі  освітнього  закладу   семінар-
практикум на тему «Моніторинг освітньої діяльності в роботі з обдарованими
дітьми»,  у  ході  якого  здійснено  аналіз  результатів  роботи  з  обдарованою
молоддю  в  школі.  Під  час  проведення   семінару  використовувалися
відеоматеріали,  презентації,  графіки,  діаграми.  Учнями  школи  був
презентований виховний захід «Олімпійське гроно 2018». Присутні керівники
закладів освіти мали можливість поділитись власним досвідом, взяли участь
в обговоренні за круглим столом.

ШУД ЗНВР
До складу ШУД входили 8 заступників директорів з НВР ЗЗСО відділу

освіти. Проведено 3 засідання, на яких було оговорено питання:  
 Організація та проведення атестації педагогічних працівників 

освітнього закладу; 
 Співпраця школи і батьківської громадськості в організації освітнього 

процесу;
 Круглий стіл на тему: «Забезпечення якості методичної роботи в 

освітньому закладі».
28.3.2018 р.  Сковерською  С.П.   (ЗНВР  Колодіївської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.)
проведено  семінар-практикум  на  тему  «Співпраця  школи  з  батьківською
громадськістю. З досвіду роботи педагогічного колективу Колодіївської ЗОШ
І-ІІІ  ст.»,  під  час  якого  було  презентовано  різноманітні  форми  роботи  з
батьками  та  результати  співпраці.  Кучарська  С.П.  (завідувач  МК)
проаналізувала  роль  батьківської  громадськості   в  освітньому  процесі
освітнього  закладу.  Методист  СБШ  Костюк  О.С.  провела   інтеракцію  з
елементами тренінгу «Професійна майстерність ЗДНВР».

Скалатський будинок школярів 

Методист СБШ     Костюк О.С. 

                                                   
В  минулому  2017-2018  н.р.  уся  освітня  діяльність  закладу  була

спрямована на виконання Законів України «Про освіту» ( від 05.09.2017р.),
«Про позашкільну освіту»  (  та  змін  до Закону України «Про позашкільну
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освіту»), вимог нормативних актів  Президента України, КМУ, наказів МОН
України, Постанов Верховної Ради України.

Основним  напрямом  діяльності  Скалатського  будинку  школярів  є
художньо  –  естетичний,  що  передбачає  залучення  вихованців  до  активної
діяльності  з  вивчення  вітчизняної  і  світової  культури  та  мистецтва,
оволодіння практичними уміннями та  навичками у різних видах мистецтв,
організацію змістовного дозвілля.

У 2017 - 2018 навчальному році  робота  творчих об’єднань закладу
була  організована  за  напрямками:  еколого  –  натуралістичний,  науково-
технічний,  художньо-естетичний,  військово-патріотичний,  соціально-
реабілітаційний, гуманітарний.

Напрями К-сть 
гуртків/груп

Наповнюваність

К-сть дітей %

Науково - технічний 3 42 11,3

Еколого – натуралістичний 2 31 8,4

Художньо- естетичний 14/16 240 64,7

Військово – патріотичний 1 13 3,5

Соціально - 
реабілітаційний

1 15 4

Гуманітарний 1/2 30 8,1

ВСЬОГО 22/25 371 100

Гуртковою роботою було охоплено 371  вихованці, з них 261 (70,4%) на 
базі закладу,  110 (29,6 %) – на базі шкіл Скалатської ОТГ.

Object 32

Гуртки працювали відповідно до типових навчальних планів і програм
з позашкільної освіти  за двома рівнями:

 початковий – 15 груп;
 основний – 10 груп.
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У  2017  –  2018нр.  успішно  продовжили  працювати  чотири  Зразкові
мистецькі  колективи:  театральна  студія  «Сузір’я»,  ляльковий  театр
«Рукавичка», вокальний  ансамбль «Росинка», театр танцю «Фортуна». 

Кадрове забезпечення
Освітній  процес у гуртках забезпечують 15  творчих педагогів, з них

-13 основних,  2 - працювали за сумісництвом.
За  освітнім  рівнем  9   працівників  мають   повну  вищу  педагогічну

освіту,  що становить 60 %,   3  –  базову вищу освіту, що становить 20%,
середню – спеціальну та середню освіту – 3 педагогічних працівники ( 20 %). 

Object 34

           Вперше в  закладі  проведено  обласний  семінар  для  методистів
багатопрофільних закладів позашкільної освіти « Основні орієнтири роботи
позашкільного навчального закладу в умовах децентралізації», в ході якого
визначено основні акценти діяльності ПНЗ,  обговорено наявні проблеми та
подальші  перспективи  розвитку  закладів  позашкільної  освіти  в  умовах
децентралізації.  Для  категорії  слухачів  семінару  організовано  практичне
заняття  з  елементами  тренінгу  «Професійна  компетентність  методиста  –
позашкільника  як  одна  з  умов  його  успішної  професійної  діяльності»,
координатором  якого  була  методист  закладу  Костюк  О.С.  та  work  shop
«Мистецтво  джгутової  філіграні»,  підготовлене  керівниками  гуртків
Пашкевич Н.М., Гепак Г.М..

        Разом з тим, методистом закладу було проведено практичне заняття –
інтеракція з елементами тренінгу для заступників директорів з навчальної
роботи  ЗНЗ  Скалатської  ОТГ  за  участю  методистів  відділу  освіти
Скалатської ОТГ.

Робота з педагогічними кадрами
       Роботу педагогічного колективу було спрямовано на  реалізацію науково-
методичної проблеми «Системний і компетентнісний підхід до впровадження
державного  стандарту  освіти  з  використанням  інноваційних  педагогічних
технологій  у  сучасній  школі»,  в  ході  якої  було  розроблено  проект  «Від
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творчого пошуку до педагогічної майстерності». Термін реалізації проекту: з
вересня 2016 р. по вересень 2021 р..
                   З метою цілеспрямованої роботи, забезпечення колективного
керівництва методичною роботою в закладі працювала методична рада,  до
складу якої увійшли:  методист Костюк О.С. – голова МР,  члени МР :
 Равчак  Л.Г. -  заступник  директора  з  виховної  роботи;  Пашкевич  Н.М.  –
керівник гуртка – методист, відповідальна за натуралістичну та краєзнавчу
роботу;  Палац  Н.Л.  –  керівник  гуртків;   Борис  Л.М.  –  керівник  гуртків.
Проведено 4  засідання.  Матеріали МР протокольно узагальнені.
          Протягом  навчального  року  тривала  робота  щодо  створення
електронних презентаційних матеріалів з досвіду роботи керівників гуртків,
систематизовано тематичні папки з різних напрямків роботи. В методкабінеті
організовано  виставку  новинок  методичної  літератури  з  проблем
позашкільної  освіти,  педагогіки,  психології,   досягнення  науки  та
професійної  практики.  Ключові  питання   узагальнено  у  матеріалах стенду
«Панорама педагогічних ідей».

Протягом року в закладі продовжив свою роботу ПДС для керівників
гуртків  «Школа  педагогічної  майстерності»,  засідання  якого  проводились
згідно окремого плану (5 засідань).  В процесі роботи  ПДС обговорювались
наступні теми:

1. «Особливості  організації   навчально  –  виховного  процесу  в  ПНЗ»
(Протокол № 4 від 27.09.2017р.);

2. «Творчість, праця, успіхи і проблеми» (Протокол № 1  від 12.01.2018р.);
3. «Обговорення  нормативно  –  правових  актів  з  питань  позашкільної

освіти» (Протокол №2 від 12.03.2018р.);
4. «Креативний  підхід  до  національно  –  патріотичного  виховання

гуртківців» (Протокол № 3  від 16.03.2017р.);
5. «Студія «Педагогічні відкриття» (Протокол № 4  від 16.04.2018р.).

      Слід відзначити  позитивні якісні зміни в методичній роботі та роботі
ПДС зокрема,  в ході організації яких  використовувались тренінги, мозкові
штурми,  дискусійні  каруселі,  акмеологічні   технології,  що  сприяло
підвищенню компетенції та  майстерності педагогічних працівників. 
       В поточному навчальному році організовано та проведено два майстер –
класи для керівників гуртків: з  писанкарства   ( Гуменюк Н.І.) та джгутової
філіграні ( Пашкевич Н.М., Гепак Г.М.). 
       Систематичність  методичної  роботи,  створення  умов  для  творчого
розвитку педагогів, надає можливість систематизувати індивідуальну роботу,
узагальнити  досвід,  підготувати  матеріали  до  виступів  та  друку  у
періодичних виданнях. Результатом такої роботи стали:

 публікації «Сюжетно – рольові ігри як різновид етюдної роботи»  та
п’єса  –  казка  «Заздрість»  (  в  он  лайн  –  виданні  «Учительський
журнал» кер. гуртків  Палац Н.Л.);

 випуск  методичних  посібників  «Методика  використання  новітніх
форм і методів виховної роботи в процесі становлення гуртківця –
патріота»  (  укладач   Костюк  О.С.)  ,   «Екскурсії  та  їх  роль  у
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національно – патріотичному вихованні учнівської молоді» (укладач
Пашкевич Н.М.).

        Керівники  гуртків   планомірно  працювали  над  удосконаленням
професійної майстерності. У  2017 – 2018 н.р. отримали сертифікати педагоги
СБШ  Бабійчук О.Я., Костюк О.С., Равчак Л.Г., Пашкевич Н.М. -  учасники
тренінгу  «З  Україною в  серці».  Пашкевич  Н.М.  –  учасник  Всеукраїнської
науково – практичної  конференції  «Проектування розвитку та  психолого –
педагогічного  супроводу  обдарованої  особистості»,   виступ  педагога
опубліковано у матеріалах  конференції.
      Педагогічні працівники закладу Костюк О.С. та Пашкевич Н.М.  взяли
участь  у  Всеукраїнському  конкурсі  –  виставці  видавничої  продукції  з
позашкільної освіти, де  стали  переможцями обласного етапу  конкурсу.
     Слід  зазначити  підвищення  рівня  професійної  компетентності  та
результативності  праці  керівників  гуртків  Пашкевич  Н.М.,  Палац  Н.Л.,
Бабійчук  О.Я.,  Борис  Л.М.,   Гепак  Г.М.,  Миськів  Р.С.,  Равчак  Л.Г.,
Гуменюк  Н.І.,  Пак  М.Д.,  вихованці  яких  є  переможцями  обласних  та
всеукраїнських етапів конкурсів, фестивалів дитячої творчості. 

Моніторинг досягнень педагогів Скалатського БШ за 2017 – 2018 н.р.

№ Відзначені Конкурсна програма Результат

1
Костюк О.С., 
 Пашкевич Н.М..

Всеукраїнська щорічна заочна виставка 
видавничої продукції з еколого – 
натуралістичного напряму. Заочні педагогічні 
читання «Позашкільна педагогіка»

Переможці обласного етапу 
конкурсу, учасники 
всеукраїнського етапу

2
Пашкевич Н.М. ХІ міжнародний конкурс еколого – 

валеологічної спрямованості «Загадкове 
життя домашніх улюбленців»

Подяка НЕНЦ Міжнародного 
конкурсу еколого – 
валеологічної спрямованості 
«Загадкове життя домашніх 
улюбленців» керівнику 
вихованця – переможця 
конкурсу

3 Пашкевич Н.М. Всеукраїнська науково – практична 
конференція «Проектування розвитку та 
психолого – педагогічного супроводу 
обдарованої особистості»

Сертифікат учасника

4 Пашкевич Н.М. За вагомий особистий внесок в розвиток 
екологічної освіти і виховання підростаючого 
покоління, натуралістичної роботи з дітьми та 
з нагоди відзначення 100 – річчя ПО в Україні

Грамота НЕНЦ

Виховна робота
         У 2017 – 2018 н.р. заклад продовжив роботу над виховною проблемою:
«Формування  гуртківця  –  патріота  в  процесі  навчально  –  виховної
діяльності».     

Реалізація напрямків виховання здійснювалася через систему  виховних
заходів, які проводилися протягом навчального року, було проведено  близько
40  виховних заходів,  в  яких  прийняли  участь  близько 255  гуртківців  усіх
творчих  об’єднань, що становить 68,7 %  усіх вихованців закладу .       
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Особливу увагу педколектив закладу приділяє  патріотичному вихованню.
Продовжено   роботу  над   реалізацію  проекту  «Патріот  звучить  гордо».
Різноманітністю  форм  і  методів  вирізнялося   перше  заняття   на  тему:
«Україна  –  європейська  держава»,  яке  спільно  провели  керівники  гуртків
Палац Н.Л. та Пак М.Д. у формі  флеш – мобу на міському стадіоні. 

Навчальний рік традиційно розпочався  Днем відкритих дверей «Країна
дитинства і творчості запрошує в гості», до організації якого долучилися усі
керівники творчих об’єднань із своїми вихованцями. 

Проведено щорічні акції до Дня Миру ( «Подаруй посмішку ближньому»)
та  Всесвітнього  дня  туризму  (  «Цікаві  місцини  Скалатського  краю»)
керівниками гуртків Пашкевич Н.М. та Палац  Н.Л., тиждень Незалежності
(брейн – ринг «Вінок для України», малюнок на асфальті крейдою «Щаслива
дитина  –  щаслива  Україна»,  години  спілкування  «Сторінками  життя
України»).
     Актуальним в закладі є  морально – духовне виховання учнівської молоді,
завдяки  якому  збагачується  світогляд  та  моральні  якості  вихованців.
Передусім це участь у  патріотичних акціях,  доброчинна діяльність для дітей
– сиріт        та воїнів АТО тощо. Вихованці беруть активну участь  в  міських
акціях пам’яті  героям Небесної  сотні,  заняттях мужності  «Хоробрі  серця»,
заходах  військово-патріотичного  виховання  «У  пошуках  Олімпійського
вогню»,  вечорах - реквіємах, Годинах  історичної пам’яті до дня Голодомору
«Свічка пам’яті не згасне»,  Днях скорботи «Їхні подвиги - вічні» та ін. Слід
відзначити  високий  рівень  проведення  театралізованого  дійства   «Хресна
дорога – дорога життя»  ( кер. Борис Л.М., Лесів С.А.).

 Вартий уваги виховний захід «З глибин сторіч козацький клич», який
проходив на території Скалатського замку   і проведений  у формі квест – гри
для учнів шкіл Скалатської ОТГ. 

Одним із не менш важливих ланок виховання є турбота про здоров’я та
формування навичок здорового способу життя гуртківців, що здійснювалась
через  місячники здоров’я «СНІДу -  бій! », зустрічі з лікарями, оздоровчі
заходи під час літніх та зимових канікул, веселі старти та козацькі забави.

 Особлива увага  приділялась  формуванню у  дітей  любові  і  пошани до
батьків, важливості ролі сім’ї у житті і суспільстві за допомогою проведення
родинних  тематичних  свят  («Родинне  коло  –  одвічне  коло»,  «Різдво  у
родинному колі») та збереженню звичаїв і  традицій рідного краю («Золота
господиня  –  осінь»  -  кер.  Гуменюк Н.І.,  Костюк  А.Д.  ,   вертепні  дійства
«Різдвяна зірочка зійшла» кер. Борис Л.М., Равчак Л.Г.,  майстер – клас по
виготовленню писанок «Великоднє диво» - кер. Гуменюк Н.І., Палац Н.Л. ).

 З метою формування ціннісних ставлень  особистості до себе, суспільства
і  держави  для  вихованців  ДНЗ «Ромашка»  та  парафіян  церковних  громад
м.Скалата  керівниками  гуртків  Бабійчук  О.Я.,  Борис  Л.М.  організовані
театральні дійства до Дня св.Миколая «Святий Миколай, у гості завітай» та
різдвяні віншування для установ та організацій Скалатської ОТГ (керівник
Палац Н.Л., Пашкевич Н.М.).
      Загалом уся виховна діяльність, що проводилась в закладі протягом року
узагальнена  у  фото  -  та  відео  -  матеріалах,  які  висвітлюються  у  мережі
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Інтернет  (сторінка  Facebook),   окрема  інформація  подавалась   у  ЗМІ  (на
шпальтах інформаційної дошки « Скалатської міської ради» ). 

Робота з обдарованими дітьми
           Значна увага в СБШ приділяється роботі з обдарованими дітьми. 
Для  творчих  дітей  з  успіхом використовується   традиційні  та  інноваційні
організаційні  форми  :  інтелект  –  шоу  «Розумники»,  конкурс  «Нумо  ,
козачата»,  «Чарівний  пензель»,  свято  юних   талантів  «Зірки,  що
народжуються в нас», квестові   та теренові ігри. 

Гуртківці  закладу  мають можливість  брати  участь  у  різних
всеукраїнських та міжнародних конкурсах дитячої творчості, де розкривають
свої можливості, знання та вміння, виборовши переможні призові місця. 

Моніторинг результативності  досягнень вихованців у 2017 – 2018н.р.
свідчить про зростання рівня обдарованості вихованців закладу.

Конкурсні програми

Відділ екологічні краєзнавчі Інші (театральні,
хореографічні)

Рівень ОТГ обласні всеукраїнс
ькі

міжнародні ОТГ обласні всеукраїнс
ькі

ОТГ Обл.

кількість 3 8 5 1 - 1 - 1 2

Всього У 4-х конкурсних програмах
( 9 номінацій) здобуто 16 призових місць

1 3

З  метою  виявлення  та  підтримки  обдарованої  молоді,  розвитку  її
природних задатків,  щорічно  проводиться  конкурс   «Обдарованість  року»,
створено банк даних «Обдарованість».

Вихованці  закладу  –  призери  обласних  та  всеукраїнських  етапів
конкурсів  (Равчак  С.,   Дацків  Ю.,   Скопик  О.,  Купецька М.,  Грабова  Ю.,
Кіляровська Б.)відзначені  на традиційному заході Скалатської ОТГ «Зоряний
олімп» та нагороджені грамотами і призами.

Моніторинг досягнень вихованців Скалатського БШ за 2017 – 2018 н.р.
№ Відзначені Конкурсна програма Результат

1 Експедиційний загін
( кер. Пашкевич Н.М., 
Миськів Р.С.)

Всеукраїнська краєзнавча експедиція 
учнівської молоді «Моя Батьківщина – 
Україна»  за напрямом «Козацькому роду
– нема переводу». 
Робота « З глибин віків…»

Подяка управління 
освіти і науки  ТОДА 
за кращу пошукову та 
науково – 
дослідницьку роботу

2 Зразкова театральна студія 
«Сузір’я» ( кер. Бабійчук 
О.Я.)

Обласний конкурс фестиваль     прози, 
поезії «Свята Покрова»,     номінація 
«Художнє  читання з   елементами 
драматизації»

Диплом I ступеня 
Департаменту освіти і 
науки Тернопільської 
ОДА

.3 Равчак Світлана ( вихованка 
гуртка «Веселкова палітра» 
кер. 
Гуменюк Н.І.)

Всеукраїнський заочний тематичний 
конкурс «День рослин – 2017»                  
( категорія:  малюнок           «Рослинний
світ навколо нас»)
Робота «І летить повільним рухом цвіт 
кульбаби білим пухом…»

Переможець 
Всеукраїнського етапу 
конкурсу

4 Равчак Світлана, Скопик 
Вероніка, Бабійчук  Ірина, 

Конкурс малюнків «ЦНАП очима дітей» Грамота Скалатської 
міської ради
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Кіляровська Божена  
(вихованці гуртка «Веселкова 
палітра»
 кер. Гуменюк Н.І.)

5
Колективні роботи вихованців
гуртків «Оригамі», 
«Мистецтво нашого народу», 
«Різьблення по дереву» 
(керівники  Гепак Г.М., Равчак
Л.Г., Миськів Р.С., 
Колосовська Л.С.)

Обласна виставка – конкурс «Замість 
ялинки – зимовий букет»
Номінація «Стилізована ялинка»
Робота «Пишаються, красуються ялинки
лісові»

Диплом ІІ ступеня 
управління освіти і 
науки ТОДА

6 Колективні роботи вихованців
гуртків «Оригамі», 
«Мистецтво нашого народу», 
«Різьблення по дереву» 
(керівники Гепак Г.М.,  Равчак
Л.Г., Миськів Р.С.)

Грамота НЕНЦ за ІІ 
місце у 
Всеукраїнському 
конкурсі «Новорічна 
композиція»

7 Колективна робота 
вихованців гуртка «Берегиня»
(кер. Палац Н.Л.)

Номінація «Новорічна композиція»
Робота «Горнятко новорічного настрою»

Диплом ІІІ ступеня 
управління освіти і 
науки ТОДА
Грамота НЕНЦ за ІІ 
місце у 
Всеукраїнському 
конкурсі «Новорічна 
композиція»

 8 Колективна робота вихованців
гуртків (кер. Борис Л.М.)

Номінація «Галицькі сувеніри 
та різдвяна атрибутика»
Робота «Мелодія новорічної ночі»

І місце ІІ етапу 
виставки – конкурсу,
учасник обласного 
етапу конкурсу

 9 Колективна робота 
вихованців гуртків 
«Веселкова палітра», 
«Флористика» (керівники  
Пашкевич Н.М., Гуменюк 
Н.І.)

Номінація «Галицькі сувеніри»
Робота «Новорічно – різдвяні листівки»

Диплом ІІ ступеня 
управління освіти і 
науки ТОДА

Дацків Юрій ( кер. Пашкевич Н.М.) Грамота НЕНЦ за ІІ 
місце Всеукраїнської 
виставки – конкурсу 
«Український сувенір»

10 Грабова Юлія ( кер. Палац 
Н.Л.)

ХІ міжнародний конкурс еколого – 
валеологічної спрямованості «Загадкове 
життя домашніх улюбленців»
Номінація «До серця притули» - 
іграшка домашньої тваринки
Робота «Коза – дереза» ( лялька – оберіг)

Переможець обласного
етапу конкурсу

12 Скопик Олеся
 ( кер. Пашкевич Н.М.)

Номінація «Стань артистом!» -  маска
домашньої тваринки

Переможець обласного
етапу
І місце Національного 
етапу конкурсу

13 Купецька Марта
 (кер. Пашкевич Н.М.)

Номінація «Стань артистом!» -  маска
домашньої тваринки

Переможець обласного
етапу конкурсу

14 Кіляровська  Божена 
( кер. Гуменюк Н.І.)

Номінація «Кадри з казки» - герой  з 
улюбленого  мультфільму

Переможець обласного
етапу конкурсу

15 Експедиційний загін
( кер. Пашкевич Н.М.,              
Миськів Р.С., Палац Н.Л.)

Всеукраїнська  акція  «Годівничка» Учасники обласного 
етапу

16 Зразковий театр танцю 
«Фортуна»     ( кер. Пак М.Д.)

Обласний конкурс хореографічних 
колективів закладів освіти 

Диплом управління 
освіти і науки за  ІІ 
місце

Учнівське самоврядування
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Робота  органу  учнівського самоврядування   в   2017  –  2018н.р.  була
систематичною,   змістовною  та  ефективною.  Проведено  4  засідання,  які
оформлені  протокольно.  Усі  міністерства  працювали  згідно  поставлених
завдань. 

Поновлено інформаційний стенд «Учнівське самоврядування», в якому
висвітлено мету і завдання, структуру і основні форми роботи в закладі.

 Президент учнівського самоврядування закладу  Москалюк Андріана –
учасник  навчальних  зборів   лідерів  учнівського  самоврядування
Тернопільської  області,  що  проходили  на  базі  Державного   архіву
тернопільської області з ініціативи ТОКІППО.

Проведено  роботу над  проектами та акціями:
- «Я – громадянин України»,
- «Конституція і я»,
- «Знай наших», 
-  «Непоборні» (10.04.2017  -  10.11.2017),
-  «Квіти Матерям захисників України» .
        За  ініціативи  міністерства   громадсько  –  корисної  діяльності
проведено акцію «Милосердя», в результаті якої зібрано одяг та закуплено
канцелярські  товари  для  дітей  Центру  соціально  –  психологічної
реабілітації     (  м.  Тернопіль  )  та  проведено  благодійну  акцію  до  дня
святого Миколая   «Оберіг захиснику».
      Членами  учнівського  самоврядування  проводиться  збір  цікавої
інформації  про  роботу  закладу,  яка  висвітлюється  у  щоквартальному
віснику «Гуртківець». 

Творчі досягнення методичного об`єднання
вчителів початкових класів

Методист відділу освіти         Тихоліз С.Л.

      В 2017-2018 навчальному році робота методоб`єднання  вчителів 
початкових класів відділу освіти Скалатської міської ради була спрямована на
вирішення проблемних завдань навчання і виховання учнів. З урахуванням 
рівня організації навчально-виховного процесу,особливостей складу учнів 
початкових класів, учителі, члени МО працювали над науково-методичною 
темою: «Формування професійної компетентності педагогів в умовах 
впровадження оновленого Державного стандарту».
   У складі МО працювали 53 вчителі, які мають наступні кваліфікаційні 
категорії:

-         вчителі з вищою категорією – 22
-         вчителі з І кваліфікаційною категорією – 9
-         вчителі з ІІ кваліфікаційною категорією – 2
-         спеціалісти з вищим кваліфікаційним розрядом – 15
-         вчителі із званням «старший вчитель» - 17

40



-         молодий вчитель (стаж роботи до 3 років) – 2
    
  Під  час  атестації  було  присвоєно  кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст
вищої категорії» педагогічним працівникам:

-  Василюк  Галині  Ярославівні,  вчителю  початкових  класів
Староскалатської ЗОШ І-ІІІ ст.;
- Гайдамасі  Ользі  Ростиславівні,  вчителю  початкових  класів
Староскалатської ЗОШ І-ІІІ ст.;
- Гуменюк Любові  Петрівні,  вчителю початкових класів Новосілківської
ЗОШ І-ІІст.

          Згідно  плану  МО  початкових  класів  було  проведено  4  засідання  у
нестандартній  формі:  навчальний  семінар,  засідання  круглого  столу,
психолого-педагогічний практикум, методична сесія.
  Обговорювались  питання  роботи  з  обдарованими  дітьми,  основні
форми  роботи  інтерактивного  навчання,  розвиток   розумової  діяльності
молодших школярів, удосконалення і розвиток техніки читання в початкових
класах.  Вчителі  ділилися  досвідом роботи  з  цих  питань.  Кращі  елементи
методики,  що  застосовуються  кожним  учителем  фіксувалися  всіма
педагогами та бралися на замітку.
     Також на засіданнях МО було розглянуто питання про розвантаження
програм  для  початкових  класів,  стан  ведення  документації,  орієнтовані
вимоги до оцінювання навчальних досягнень учні, організація та проведення
ДПА у 4 класах. Вчителі готували доповіді, давали відкриті уроки, виховні
заходи. Робота методичного об`єднання будувалася на основі діагностики та
прогнозування, була спрямована на забезпечення потреб вчителя.
  Творча  група  вчителів  початкових  класів працювала  над  проблемою
«Використання  здоров`язберігаючих  технологій  в  навчально-виховному
процесі у початкових класах».
  У  березні  було  проведено  відкрите  заняття  творчої  групи  на  базі
Колодіївської ЗОШ І-ІІІ ст., вчитель – Заяць Ольга Григорівна, щодо вивчення
даної проблеми.    
 З 06.11. по 29.12. 2017 року було  вивчено стан викладання математики,
дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня
навчальних досягнень учнів  початкових класів  відділу освіти  Скалатської
міської ради.  
   У  ході  моніторингу  були   відвідані   уроки   математики  1-4  класів,
перевірено шкільну  документацію: навчальний план, календарні та поурочні
плани  вчителів, стан ведення  класних журналів з предмета, робочі зошити
та  зошити  для  контрольних  робіт  учнів;  проведено  вивчення  дотримання
вимог  щодо  змісту,  обсягу  навчальних  програм  та  рівня  знань,  умінь  і
навичок учнів.
      Під час вивчення були  відвідані та проаналізовані  уроки з математики   в
Скалатській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,  Городницькій  ЗОШ  І-ІІ  ступенів,
Остап`ївській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,  Староскалатській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,
Новосілківській ЗОШ І-ІІ ступенів;  проведені бесіди з учителями та учнями,
досліджено  рівень  навчально-матеріального  й  методичного  забезпечення  з
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предмета  та  ефективність  його  використання  в  освітньому  процесі.
Успішне  засвоєння  навчального  матеріалу  залежить  не  лише  від

пізнавальних можливостей і  здібностей дітей,  а й від організації  вчителем
роботи на уроці, коли кожен учень працює з оптимальним навантаженням.
Вчителям  початкових  класів  було  рекомендовано  більше  уваги  приділяти
диференційованому  підходу, коли  форми  й  методи  навчання  добираються
відповідно до індивідуальних здібностей дитини, сприяють її повноцінному
розвитку.
   Важливим  у  роботі  методоб`єднання  початкових  класів  є  відкриті
заходи, семінари. Саме тому приємні спогади залишились у членів МО від
проведеного  на  базі  Староскалатської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.семінару-практикуму.
Майстерно та  інноваційно було проведено відкритий інтегрований урок з
природознавства,  трудового навчання та фінансової  грамотності  -   вчитель
Гайдамаха Ольга Ростеславівна, а дитяче свято «Зустріч Святого Миколая»,
яке підготували Василюк Галина Ярославівна,  Колісник Оксана Богданівна
разом із своїми вихованцями, перенесло у світ дитинства.   
 Цього  року,  вже  вкотре,  учні  початкових  класів  брали  участь  у
Всеукраїнському  природничо-інтерактивному  конкурсі  «Колосок»  та  ХVІІІ
Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика, де:

-         учениця 3 класу Кривенської ЗОШ І-ІІ ст. Мостіпака Оксана, керівник
Павленко Олександра Григорівна,  зайняла ІІІ місце у ІІ  етапі;
-          учень 3 класу Остап`ївської ЗОШ І-ІІІ ст. Штельма Михайло, керівник
Сарабун Ганна Богданівна, зайняв ІІІ місце у ІІ етапі.

 Відповідно  до  плану  роботи  та  з  метою  розвитку  пізнавальних
інтересів, поглиблення знань з навчальних предметів молодших школярів з 20
по 24 березня у школах був проведений «Тиждень  початкової школи».

   ЗВІТ
про результати державної підсумкової атестації

з української мови                      
учнів 4 класу ЗЗСО відділу освіти Скалатської міської ради

за 2017-2018 навчальний рік
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1 день

№ з/п Назва навчального модуля 
Основні теми модуля 

Кількість 
годин

Тренер

Відкриття першої очної сесії. Огляд освітньої  програми.

1. Сучасний вчитель як провідник змін 6 год. Тихоліз С.Л.

1.1 Концепція Нової української школи. Виклики, що стоять перед початковою школою.
Чинники якісної початкової школи:дитиноцентризм, компетентнісний підхід, 
педагогіка партнерства.

1.2 Новий Державний стандарт початкової освіти (загальний огляд документ).

1.3 Нові професійні ролі і завдання сучасного вчителя в контексті Нової української 
школи.

2 день

Особливості розвитку дітей 6-7 річного віку. 6 год. Тихоліз С.Л.

Ранкове коло. Об`єднання в локації. Огляд модуля.

Початок навчання у школі: вплив на емоційний стан і поведінку дитини.

Особливості психічних і пізнавальних процесів.

Які вони учні Нової української школи?

ІІ СЕСІЯ

1 день
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№ з/п Назва навчального модуля 
Основні теми модуля

Кількість 
годин

Тренер

1. Зміст початкової освіти у вимірі сьогодення. 3,5 год. Тихоліз С.Л.

1.1 Ранкове коло. Об`єднання в локації. Реєстрація учасників. Огляд модуля. Очікування 
учасників.

0,25 год.

1.2 Принцип Державного стандарту початкової освіти. 1,25 год.

1.3 Зміст освіти: освітні галузі. Типова освітня програма. Освітня програма закладу. 
Базовий Навчальний план. Календарне планування.

2 год.

2. Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи. 2,5 год.

2.1 Основні шляхи співпраці з батьками. Форми спілкування: формальне й неформальне 
спілкування, батьківські збори, індивідуальні зустрічі з батьками. 

1,5 год.

2.2 Залучення батьків до освітнього процесу: батьки як помічники вчителя. 1 год.

2 день

№ з/п Назва навчального модуля 
Основні теми модуля

Кількість 
годин

Тренер 

1. Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. 6 год. Тихоліз С.Л.

1.1 Роль учителя у формуванні психологічно безпечного середовища. Забезпечення 
права вибору. Формування спільних цінностей.

2 год.

1.2 Практика ранкових зустрічей. Створення спільноти в класі. 1 год.

1.3 Фізичне середовище. Навчальні центри/осередки. Навчальні матеріали та їх 
організація.

2 год.

1.4 Участь дітей в організації освітнього середовища. 1 год.

3 день/

№ з/п Назва навчального модуля 
Основні теми модуля

Кількість 
годин

Тренер 

1. Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи. 3 год. Тихоліз С.Л.

1.1 Інтегроване навчання. Формування міжпредметних компетенцій у процесі 
тематичного навчання. Тематичне планування. 

1 год.

1.2 Діяльнісний підхід. Критичне мислення і вирішення проблем. Стратегії розвитку 
критичного мислення. «Щоденні 5», «Щоденні 3».

2 год.

2. Особливості викладання навчальних предметів інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ»

 3 год.

2.1 Навчання грамоти: читання, письмо, креативне письмо. Математика: маніпуляції з 
предметами, задачі.

1,5 год.

2.2 Інтегрований курс «Я досліджую світ»: дослідження, соціальні навички. 1,5 год.

ІІІ СЕСІЯ
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1 день

№ з/п Назва навчального модуля 
Основні теми модуля 

Кількість
годин

Тренер

1. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів.  6 год. Тихоліз С.Л.

1.1 Ранкове коло. Об`єднання в локації. Реєстрація учасників. Огляд модуля. Очікування
учасників.

0,5 год.

 1.2 Мета і цілі оцінювання у сучасній школі. Формувальне оцінювання. 1,5 год.

1.3 Спостереження і ведення записів. 1 год.

1.4 Основні  аспекти  процесу  оцінювання.  Вербальне  оцінювання.  Відстеження
індивідуальних  досягнень  учнів.  Надання  зворотного  зв’язку.  Контрольно-
оцінювальна діяльність.

2 год.

1.5 Технологія портфоліо. Презентація портфолі. 1 год.

2 день/

№ з/п Назва навчального модуля 
Основні теми модуля 

Кількість
годин

Тренер

1. Основи інклюзивної освіти.  6 год. Тихоліз С.Л.

 1.1 Основні поняття: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами. 2 год.

1.2 Особливості освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами. 4 год.

3 день/

№ з/п Назва навчального модуля 
Основні теми модуля 

Кількість
годин

Тренер

1.   Основи інклюзивної освіти.  6 год. Тихоліз С.Л.

 1.1 Механізм надання додаткової підтримки: асистент вчителя, індивідуальна програма
розвитку.

3 год.

1.2 Особливості  роботи  з  дітьми  із  порушеннями  психофізичного  розвитку  в  умовах
загальноосвітнього навчального закладу.

3 год.

4 день/

№ з/п Назва навчального модуля 
Основні теми модуля 

Кількість
годин

Тренер

1.   Гра по-новому навчання по-іншому з LEGO. 6 год. Тихоліз С.Л.

 1.1 Ранкове коло. Об`єднання в локації. Реєстрація учасників. Огляд модуля. Очікування
учасників.

0,5 год.

1.2 Погляд в майбутнє крізь призму педагогіки гри. 0,5 год.

1.3 Освітній потенціал гри з LEGO. 1 год.

1.4 Методика компетентнісного навчання «Шість цеглинок». 4 год.

5 день/
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№ з/п Назва навчального модуля 
Основні теми модуля 

Кількість
годин

Тренер

1. Конструктор навчальних програми. 6 год. Тихоліз С.Л.

 1.1 Державний  стандарт  початкової  освіти  як  основа  конструювання  навчальної
програми.

1 год.

1.2 Конструктор навчальної програми. 0,5 год.

1.3 Календарне планування. 0,5 год.

1.4 Захист авторських розробок (проектів, навчально-методичних розробок). 4 год.

Творчі досягнення методичного  об’єднання
вчителів

математики і фізики 

Методист МК           Кучер Н.П.

   У 2017-2018 навчальному   році  організація  освітнього  процесу  у  ЗЗСО  з
математики, фізики  та  астрономії  здійснювалася  відповідно  до робочих
навчальних планів,  складених  на основі  Типових  навчальних  планів, за
чинними  програмами  з математики, фізики  та  астрономії, затвердженими
та рекомендованими МОН України для використання у закладах  загальної
середньої  освіти у 2017-2018 навчальному році.
Якісний склад учителів становить:

Неповна вища
спеціаліст

Спеціаліст Спеціаліст
ІІ категорії

Спеціаліст І 
категорії

Спеціаліст 
вищої категорії

Звання 
«Старший 
вчитель»

Загальна 
кількість

3 2 4 16 7 32

9,4% 6,25% 12,5% 50% 21.8% 100%
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Згідно  плану  роботи  методичного  кабінету  було  проведено 4 засідання  
методичного  об’єднання   математики  на  такі  теми:
1.Викладання   математики   у  2017-2018  н.р.  Актуальні   проблеми   в
організації   навчально-виховного  процесу в   новому  навчальному  році.
(серпень  2017р)  ,  2.Застосування  інноваційних  методів  роботи  на   уроках
математики.  Круглий  стіл  «Застосування  інноваційних  методів  роботи,як
засіб реалізації особистісного підходу до навчання і виховання учнів», 
3. Удосконалення  професійної  майстерності  на  основі  вивчення  і
впровадження  передового  педагогічного  досвіду.
4. Творчий  підхід  до  роботи  з  обдарованими  дітьми.
Засідання  методичного  об’єднання  фізиків:
1.Викладання  фізики  у 2017-2018 н.р. Актуальні  проблеми  в  організації
навчально-виховного  процесу в  новому  навчальному  році.  
2. Круглий  стіл  «Застосування  інноваційних  методів  роботи,як  засіб
реалізації особистісного підходу до навчання і виховання учнів»
3.  Розвиток   творчих   здібностей   учнів   на   уроках   фізики   шляхом
використання  інтерактивних  методів  навчання
4 Педагогічна  майстерність  вчителя – важливий  чинник  самоорганізації
професійної  діяльності

Було  проведено  4  засідання  творчих  груп  вчителів математиків і  4  
засідання  творчої  групи  вчителів фізики  і  астрономії:
Семінари-практикуми:
30  листопада  2017  рроку  –  семінар-практикум   з   математики  на   тему
«Формування  ключових  компетентностей учнів на  уроках  математики» у
Староскалатській  ЗОШ І-ІІІ ступенів (вчитель Попеляр О.Г.);
1 лютого 2018 року – семінар-практикум  з  фізики  на  тему «Узагальнення та
систематизація знань  на уроках фізики»  у  Полупанівській  ЗОШ  І-ІІ ст.
( вчитель Марків Н.Є.);
Відвідані  під час семінару-практикуму  відкриті  заходи  і  уроки  свідчать
про  те,  що  вчителі  запроваджують   інноваційні  технології,  що  сприяє
виявленню,  систематизації  та  розповсюдженню   прогресу   педагогічного
досвіду з метою формування компетентностей учнів.
-14   червня   2017  року   методист   математики  і  вчителька   математики
Подільського  НВК  «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ»  Кучер  Неоніла Павлівна  відвідала
навчальний   тренінг  з  математики,  який   проводився   у  Тернопільському
обласному комунальному  інституті  післядипломної  педагогічної   освіти.
- 8 листопада 2017 року  відвідала  обласний  семінар з  фізики на  тему:
«Формування   ключових   компетентностей   учнів   загальноосвітніх
навчальних  закладів  на  уроках  фізики», який  проводив Тернопільський
район.
-16 листопада 2017 року відвідала  обласний  семінар з  математики на  тему
«Роль   задач   у  формуванні   навчально  –  математичної   діяльності   та
розвитку   математичних   здібностей   учнів»,  який   проводив   Бучацький
район.
-10-12 січня  2018 року тренінг з математики (Воловнік Г.О.);
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-5-7  березня  2018  року  навчання   тренінгу   для   вчителів   природничо-
математичного  профілю  на  тему: «Моделі  впровадження  STEM освіти в
навчальних  закладах»;
-27 лютого 2018  року зустріч-тренінг з автором  підручників  з математики
Захарійченком Юрієм  Олексійовичем.(Кучер Н.П.);
-17  листопада  2017  року  проводилась   апробація   тестових   завдань   з
математики  у  11 класі  на  базі  Остапї’івської ЗОШ І-ІІІ ст. (Маліцька Л.М.);
-6 грудня  2017 року проводився  районний конкурс «Вчитель року 2018» у
номінації   фізика.  Учасником   конкурсу   була   вчителька   фізики
Городницької  ЗОШ І-ІІ ст. Ярмолик Ольга Олегівна. Зайняла ІІ місце.

Результати  ІІ етапу  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад
Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики серед ЗЗСО 
відділу світи Скалатської міської ради (4 листопада 2017 р.)
Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів
№ Школа

 
Загаль-на 
к-сть балів

Рейтинг

Бали  Місце

1 Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст. 19,5  3,25  ІV

2 Магдалівська ЗОШ І-ІІІ ст.ім.родини Голоядів  27  4,5  ІІІ

3 Остапі’ївська ЗОШ І-ІІІ ст.  37  6,1  ІІ

4 Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст.  40  6,6  І

5 Староскалатська ЗОШ І-ІІІст.  19,5  3,25  ІV
 
Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики серед  ЗЗСО 
відділу освіти Скалатської міської ради (4 листопада 2017 р.)
Загальноосвітні школи І-ІІ ступенів
№ п/п Школа Загальна кількість балів

 
Рейтинг

Бали Місце

1 Городницька ЗОШ І-ІІ ст. 12 3 V

2 Кривенська ЗОШ І-ІІ ст. 21,5 5,4 І

3 Полупанівська ЗОШ І-ІІ ст. 19,5 4,9 ІІі

4 Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст. 20,5 5 ІІ

5 Подільський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» 6,5 3,25 ІV

Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з астрономії серед  ЗЗСО
відділу світи Скалатської міської ради(26 листопада 2017 р.)
Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів
№ Школа Загаль-на 

к-сть балів
Рейтинг

 Бали  Місце

1 СкалатськаЗОШ І-ІІІ ст.  43,5  25  І

2 Магдаліївська ЗОШ І-ІІІ ст.ім.родини Голоядів  21  21  ІІІ

3 Остапі’ївська ЗОШ І-ІІІ ст.  24  24  ІІ

4 Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст. -  -  -

5 Староскалатська ЗОШ І-ІІІст.  -  -  -
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 Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики серед  ЗЗСО відділу
освіти Скалатської міської ради(9 грудня 2017 р.)
Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів
 № Школа Загаль-на к-сть 

балів
Рейтинг

1 Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст. 24 4,8 І V

2 МагдалівськаЗОШ І-ІІІ ст.ім. р. Голоядів 28 5,6 ІІІ

3 Остапіївська ЗОШ І-ІІІ ст. 31,5 6,3 ІІ

4 Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 28 5,6 ІІІ

5 Староскалатська ЗОШ І-ІІІст 50,5 10,1 І

Загальноосвітні школи І-ІІ ступенів
 № Школа Загальна

к-сть балів
Рейтинг

1 Городницька ЗОШ І-ІІ ступенів 21,5  7,2 ІІ

2 Кривенська ЗОШ І-ІІ ступенів 6 2 ІV

3 Новосілківська ЗОШ І-ІІ ступенів 32 10,6 І

4 Подільський НВК «ЗОШ І-ІІ ст-ДНЗ» 2 2 ІV

5 Полупранівська ЗОШ І-ІІ ступенів 21 7 ІІІ

6.3.Участь  у  Міжнародному  математичному   конкурсі  «Кенгуру» та  
фізичному  конкурсі  «Левеня»

№ п/п Школа Кількість учасників 
«Кенгуру»

Кількість  учасників
«Левеня»

1 Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 42 9

2 Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 20 5

3 Магдалівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. родини Голоядів 22 7

4 Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст. 6 15

5 Остап’ївська ЗОШ І-ІІІ ст. 29 14

6 Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст. 13 9

7 Полупанівська ЗОШ І-ІІ ст. 5 6

8 Кривенська ЗОШ І-ІІ ст. 28 9

9 Городницька ЗОШ І-ІІ ст. 30 7

10 Подільський НВК « ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» 5 5

ІІІ етап  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад з фізики
30  січня 2018 року олімпіада з фізики – Бернацький Юрій 10 клас  (вчитель  
Староскалатської ЗОШ І-ІІІ ст. Скібньовський А.Т.) посів  12 місце.
      У  цьому  навчальному  році вчителька  математики   Скалатської  ЗОШ І-
ІІІ  ст. Катрусяк   О.М.   атестувалась  на  відповідність   раніше  присвоєній
кваліфікаційній  категорії «Спеціаліст  вищої  категорії» та  на  присвоєння
звання «Старший  вчитель».
  
Державна  підсумкова  атестація  з  математики у  9  класах
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Object 36

Державна  підсумкова  атестація  математика  9  клас

Object 38
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Object 40

Рейтинг  ЗЗСО ДПА  з математики 9 клас

Object 42
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Object 44

Результати  ЗНО з  математики  у  ЗЗСО  відділу  освіти  Скалатської
міської  ради

Object 46

За попередній навчальний рік бкло видано такі посібники:
1.     «Формування  та  розвиток  інтелектуально-творчого  потенціалу  
інноваційної  особистості  на  уроках  математики  засобами  інноваційних
технологій» -  з  досвіду  роботи  Кучер Н.П.
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2.     «Впровадження  ідей  національно-патріотичного  виховання  на  
уроках  фізики»  - результат  роботи  школи  педагогічної  майстерності   
вчителів  фізики.
3.     «Національно-патріотичне  виховання  на  уроках  математики» - 
результат  роботи  школи  педагогічної  майстерності   вчителів  
математики.
4.     «Прикладні  задачі та  практичне  моделювання  як  складова  
математичної  компетентності  учнів» - з  досвіду  роботи  Катрусяк  Ольги
Михайлівни (вчитель  Скалатської  ЗОШ І-ІІІ ст.)

Творчі досягнення методичного об’єднання ЗНВР, педагогів-
організаторів

 Методист відділу освіти            А.Ф. Шмагай

 У  2017  -  2018  навчальному  році  методичне  об’єднання  педагогів-
організаторів та ЗДВР відділу освіти Скалатської міської ради працювало над
науково  –  методичною  темою:  «Сучасний  підхід  щодо  впровадження
“Концепції  національно-патріотичного  виховання”,  “Основних  орієнтирів
виховання  ”,  в  умовах  євроінтеграції  та  у  контексті  “Нової  української
школи»
 До складу МО входило 9 педагогів–організаторів та 5 ЗДВР ЗЗСО ОТГ.  Всі
педагоги регулярно проходять курсову перепідготовку на базі «ТОКІППО».
 Після проведення діагностування педагогів з метою виявлення конкретних
потреб,  запитів  ,  визначення  рівня  професійної  компетентності  було
заплановано та проведено 3 засідання МО .
 На  першому  засіданні  обговорено  актуальні  проблеми  вдосконалення
навчально-виховного  процесу  в  сучасній  школі,накреслено  шляхи
впровадження  сучасних  виховних  та  здоров’язбережувальних  технологій  в
практику роботи організаторів виховного процесу. Проаналізовано роботу за
минулий рік та затверджено план роботи МО на 2017 – 2018 навчальний рік.
Надано  методичні  рекомендації  щодо  планування  роботи  педагогів-
організаторів та ЗДВР. Педагогічні працівники ознайомились з Концепцією “
Нової української школи”.
  На другому засіданні проаналізовано ефективність виховної роботи через
формування сучасних виховних систем та впровадження сучасних технологій
виховання.  Висвітлено  стан  впровадження  Концепції  національно  –
патріотичного  виховання  у  виховний  процес  .Презентовано  досвід  роботи
педагогів-організаторів Якубець О.П.(Кривенська ЗОШ І-ІІ  ст.)та  Влох Г.Я.
(Остап’ївська ЗОШ І-ІІІ ст.)
 На  третьому  засіданні  підведено  підсумків  роботи  МО  педагогів-
організаторів та ЗДВР . Обговорено удосконалення професійної майстерності
шляхом впровадження нових технологій виховання.Сплановано роботу  МО
педагогів-організаторів   та  ЗДВР  на  2018-2019  н.р.Здійснено  вихідне
діагностування.
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 У  2017-2018  навчальному  році  видано  посібник-скарбничку  для
«виховників»  «Інноваційні  форми  проведення  виховних  заходів  в  ЗЗО
громади».
 Проведено семінар для керівників навчальних закладів «Творчий підхід до
роботи з обдарованими дітьми» на базі Новосілківської ЗОШ І-ІІ ст.
 Педагогічні  працівники  взяли  участь  у  всіх  етапах  обласних  конкурсів:
«Свята  Покрова»,«Замість  ялинки  зимовий  букет»,всеукраїнській  акції
«Серце до серця»,  фестиваль «Янголи віншують».
 Важливою  складовою  частиною  виховної  роботи  ЗЗСО  є  учнівське
самоврядування,  яке  є  однією  із  умов  залучення  учнів  до  громадської
діяльності. У 2017-2018 н.р. у закладах ЗСО реалізовано проекти:
«Громадські ініціативи»,«Краєзнавчо-пошуковий проект «Непоборні!», «Знай
наших»,   «Дитяча  громадська  приймальня»,   “Конституція  і  я”,  «Квіти
матерям захисників  України».  Змонтовано  ролики «Хартія  вільної  людини
очима учнів Скалатської ОТГ».
   На виконання плану методичної роботи протягом 2017-2018 навчального
року було організовано роботу методичного об’єднання класних керівників.У
2017  -  2018  навчальному  році  методичне  об’єднання  класних  керівників
відділу освіти Скалатської міської ради працювало над науково – методичною
темою:  «Пошук  інноваційних  шляхів  удосконалення  професійної
компетентності  класних  керівників».  Для  реалізації  виховних  завдань
розроблені плани виховної роботи  закладів ЗСО та окремі плани, які були
затверджені  на  засіданнях  методичних  об’єднань  класних  керівників.
Висвітлено актуальні  аспекти  діяльності  класного  керівника  в  сучасних
умовах. Організовано тренінг для класних керівників «Впровадження Хартії
вільної  людини  у  ЗЗСОО  громади».  Значна  роль  у  вихованні  школярів
відводилась спільним діям  закладу ЗСО і сім’ї, ефективність яких залежить
від особливостей організації роботи з батьками в сучасній школі. 
  Важливим напрямом науково-методичної роботи є робота з молодими та
малодосвідченими  вчителями.  Участь  учителів  у   методичних  заходах
сприяла  ознайомленню  із  сучасними  науковими  здобутками,  новими
технологіями  навчання,  що  допомагала  їм  осмислити  власний  досвід
навчально-виховної  роботи,  прилучитися  до  науково-пошукової  роботи,
підвищити  свій  інтелектуальний  і  творчий  потенціал,  вибрати  і
сформулювати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення.
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 Працювала  школи  професійного  становлення  новопризначеного  ЗВР  та
педагога  організатора.  Презентовано  систему планування  виховної  роботи.
Відбувся обмін досвідом із планування виховної роботи на новий навчальний
рік.  Проведено практикум із  планування виховної  роботи (  Якубець О.П.).
Надано практичні поради щодо аналізу і оцінювання результатів діяльності
учнівського  самоврядування.  Відбувся  практикум  «Взаємовідвідування  та
обмін  досвідом».  Надано  практичні  поради  практичного  психолога
«Вивчення особистості лідера»  (психолог Борис М.П. - Новосілківська ЗОШ
І-ІІ  ст.),  практичні  поради  соціального  педагога  «Вивчення  структури
міжособистісних  взаємин  у  шкільному  середовищі»(Косідло  О.В.  -
Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст).
Протягом навчального  року   активною  була  позашкільна  діяльність  учнів
ОТГ– участь у роботі гуртків Скалатського будинку школярів.  Результатом
позаурочної  діяльності  учнів  була  участь  та  перемоги  в  обласних  і
всеукраїнських  конкурсах:  «Свята  Покрова»,  «Замість  ялинки  зимовий
букет”.  На  базі  закладу  проведено  обласний  семінар  для  методистів
позашкільної освіти.
 Таким  чином,  усі  форми  організації  методичної  роботи  з  педагогічними
кадрами  спрямовані  на   надання  їм  дієвої  практичної  допомоги,  на
підвищення  їх  педагогічної  майстерності,  на  постійне  фахове
самовдосконалення та саморозвиток кожного.
 

Творчі досягнення методичного об’єднання працівників
психологічної служби
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ТЕМА МО:ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ В УМОВАХ КОНКРЕТНИХ ЗАПИТІВ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ ТА У 
ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ.

Кількість фахівців психологічної служби
відділу освіти Скалатської міської ради

практичні психологи                        соціальні педагоги        
місто село    всього      місто село    всього      
2 3 5 1 2 3

Найважливіше завдання діяльності працівників психологічної служби в  
ЗЗСО– психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного
процесу, збереження психічного здоров’я та забезпечення соціального 
благополуччя дітей.
Результати своєї  діяльності  фахівці  психологічної  служби відображають в:
плані  роботи  практичного психолога/соціального педагога;  графіку  роботи
практичного  психолога/соціального  педагога;  журналі  щоденного  обліку
роботи  практичного  психолога/соціального  педагога;  протоколах
індивідуальних  консультацій;  протоколах  індивідуальних  діагностичних
обстежень; протоколі діагностичного обстеження класу/групи;
Крім перерахованої  службової  документації  практичні психологи спільно з
соціальними  педагогами  ЗЗО  оформляли  та  вели:  індивідуальні  плани  та
індивідуальні картки психолого-педагогічного супроводу дітей, які потрапили
у складні життєві обставини; малозабезпечених та багатодітних сімей; дітей,
батьки  яких  виїхали  за  кордон;  дітей-інвалідів;  дітей,  які  перебувають  на
шкільному обліку; дітей, батьки яких є (були) учасниками військових дій у
східних  регіонах  України;  дітей,  переміщених  з  тимчасово  окупованої
території України; інших соціально незахищених категорій
Соціальні  педагоги  освітніх  закладів  продовжують  ведення:  соціальних
паспортів класів, освітнього закладу та актів оцінки потреб дитини та її сім’ї,
актів обстеження соціально-побутових умов проживання дітей.
 Також в роботі з дітьми, які  опинилися в складних життєвих обставинах,
соціальні педагоги заповнювали «Діагностичну карту оцінки потреб дитини»
З метою здійснення  ефективного психологічного супроводу всіх  учасників
освітнього процесу та з урахуванням наявності  великої кількості  ризиків в
учнівському  середовищі,  фахівці  психологічної  служби  розподіляли  свій
тижневий робочий час наступним чином:
•     не  менше  50% робочого часу  (20  годин  на  тиждень  з  розрахунку  1
ставки) відводити для роботи з дітьми, підлітками, молоддю;
•     25% (10 годин на  тиждень  з  розрахунку 1  ставка)  –  для практичної
роботи з педагогами та батьками;
•     не більше 25% часу (10 годин) на організаційно-методичну роботу.
Плани   роботи  усіх   практичних  психологів  та  соціальних  педагогів
узгоджені   із   річним  планом  роботи  шкіл   й   відповідають  вимогам
основних  нормативних  документів, складених на основі загальних напрямів
роботи   практичних  психологів  та  соціальних  педагогів,  зазначених  у
Положенні про психологічну службу системи освіти України:
•     психодіагностична робота;
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•     консультаційна робота;
•     корекційно-відновлювальна та розвивальна робота;
•     організаційно-методична робота;
•     психологічна просвіта;
•     зв’язки з громадськістю.
      Річний  план  та  графік  роботи  психологів  та  соціальних  педагогів
затверджені керівниками ЗЗО.
  Основні  недоліки  в  роботі  практичних  психологів: відсутній окремий
робочий кабінет, де вони мають  проводити індивідуальні  консультації  та
бесіди   з   батьками,   учнями   та  вчителями,   проводити   індивідуальну
корекційно-відновлювальну   розвивальну   роботу  згідно  Типовому
положенню  про  психологічний  кабінет  освітніх   закладів,  затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки .
  Діяльність працівників психологічної служби  спрямована на оптимізацію
навчально-виховного  процесу,  створення  стабільної  ситуації  розвитку
дитини. Практичні психологи проводили соціально-психологічні тренінги з
метою  розвитку  комунікативних  навичок  та  профілактики  конфліктів  в
колективах; тренінги толерантності, батьківської компетентності.
  Психологічна  служба  кожного  семестру  звітувалася  та  працювала  над
виконанням  державних  та  регіональних  програм.  Працівники  постійно
проводили  заходи  щодо  реалізації  обласних  програм,  забезпечуючи  їх
психологічний  супровід.  В  навчальних  закладах  були  проведені  наступні
акції:

 «16 днів проти насильства»;
 освітньо-профілактичні заходи до 01 грудня – Всесвітнього Дня

толерантності;
 заходи до Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом;
 «Тиждень психології» до Всеукраїнського Дня психолога та Дня

здоров’я .                   
У 2017-2018 н.р.методичне об’єднання  психологів та соціальних педагогів
провело 3 засідання.
 На першому було обговорено і затверджено план роботи методоб’єднання на
2017/2018 н. р.Розподілено доручення між членами МО.Опрацьовано листа
МОН  України  «Про  забезпечення   загальноосвітніх  навчальних  закладів
психологами та соціальними педагогами».Обговорено ведення психологами
та соціальними педагогами  документації
   Друге засідання -відкрите засідання методичного об’єднання (соціально-
просвітницький  тренінг  «Загрози  сучасного  світу»).Огляд  новинок
методичної літератури.
   На  третьому   засіданні  педагогічні  працівники  ознайомились  з
методичними рекомендація щодо психологічного та  соціального супроводу
дітей  схильних  до  правопорушень.Підготовлено  навчально-методичну  базу
для роботи МО.
 Підготовлено інформаційно-просвітницькі буклети та проаналізовано роботу
МО за 2017-2018н.р.   
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 Аналіз роботи МО дає підставу зробити висновок, що завдання,  направлені
на вирішення науково-методичної проблеми МО, в основному виконано

Творчі досягнення методичного об`єднання
вчителів іноземної мови

Методист відділу освіти   Н.В. Соловська 
 
В 2017-2018 н.р.   МО вчителів  іноземної  мови відділу освіти Скалатської
міської  ради  працювало  над  науково-методичною  темою:  «Розвиток
ситуативного мовлення на уроках   іноземної мови»

Категорія педагогічних працівників

Object 48

   За  2017-2018  навчальний  рік   було  проведено  3   засідання,  які   були
зорієнтовані  здебільшого на практичну діяльність,   яка проходила у формі
«майстер-класу»,  круглого  столу  та  дискусій  .  Вчителі  іноземної  мови
Колодіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Білик І.А.  та  Кривенської ЗОШ І-ІІ ст. Потіха Л.З.
через  проведені семінари-практикуми продемонстрували  вдале  залучення
інтернет - ресурсів та створювали цікаві ситуації  у своїх виховних заходах .
  Здійснювалася   робота  з  обдарованими  учнями,  результати  якої
прослідковуються, в першу чергу у предметних учнівських олімпіадах. 

Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов Скалатської
ОТГ

Навчальний заклад Клас Учень, учениця Місце

Англійська 
мова

Німецька   
мова

Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст.  8
11

Постригач Юлія 
Підгірський Святослав 

II
III

Староскалатська ЗОШ І-ІІІст. 10
11

Гайдамаха Наталія 
Журавель Уляна

I
I

Магдаліївська ЗОШ І-ІІІ ст.
ім. родини Голоядів

10 Корнят  Максим III
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Новосілківська ЗОШ І-ІІ ступенів 8
9
9

Колісник Софія 
Ковцун  Юлія
Гаврилюк Ліля  II

I
II

Кривенська ЗОШ І-ІІІ ст. 8
9

Процишин Анастасія
Маліцька Андріана 

III
II

Гродницька ЗОШ І-ІІ ступенів 8 Котис  Софія  III

Слід  зазначити,  що  учителі  –  члени  МО  підвищують  педагогічну
майстерність,  займаються самоосвітньою діяльністю ,відвідують усі  заходи
та  наради  організовані у   ТОКІППО.  Вчителями  готувалися  виступи  на
засідання МО  з актуальних питань, також  випустилися такі посібники: “ It’s
time  to  talk”  Соловська  Н.В.  ,   “  My  teaching  treasure  “  Білик  І.А.   та  “
Використання ІКТ на уроках іноземної мови” Малінська О.А. 
  Однією з форм роботи з підвищення кваліфікації педагогів є поширення
передового педагогічного досвіду.   У поточному році вивчався передовий
педагогічний досвід на базі досвіду вчителя іноземної мови Новосілківської
ЗОШ  І-ІІ  ст.  Довгошиї  О.В.  з  проблеми «Комунікативна  спрямованість
мовленнєвої  діяльності  на  уроках  німецької  мови  шляхом  впровадження
інтерактивних  технологій  навчання».   Вчитель  мала  змогу  поділитись
досвідом роботи з розвитку в учнів комунікативних вмінь та навичок  .
  У березні 2018р було проведено моніторингове дослідження з іноземних мов,
використовувались  наступні  методи:  співбесіда,  спостереження,  вивчення
стану ведення шкільної документації.
  Усі  вчителі   іноземної  мови знають та  розуміють вимоги до навчальних
програм  з  викладання  іноземної  мови,  нормативні  документи,  методичні
рекомендації  з  питань  викладання  іноземної  мови  та  реалізують  їх  у
практичній  діяльності  а  також  учителями  розроблено  та  систематизовано
роздатковий  і  наочний  дидактичний  матеріал,  який  вони  в  комплексі
використовують під час проведення уроків, що сприяє свідомому опануванню
знань учнями.
   У ході  перевірки відвідано і  проаналізовано  уроки  та  виховні  заходи
вчителів  німецької  мови:  Шмагай  А.Ф.,  Косідло  Г.Б.,  Глинська  О.В.,
Весоловська Л.П., Довгошия О.В., Потіха Л.З., Гладиш О.П.,Яськів А.П.  Та
вчителів англійської мови : Демянчук  Р. Б., Лесів  С.  А., Зимак О. П., Білик І.
А., Данилюк О.В., Депутат І.І. Фірута З.М., Шип В.В., Вовк О.О., Малінська
О.А., Мартинович А.С.
    Усі вчителі ефективно реалізують  завдання освіти, чітко визначають цілі та
завдання  уроку,  оптимально  підбирають  методи  та  методичні  прийоми,
раціонально визначають тип уроку, планують   дії, спрямовані на досягнення
окреслених цілей. Такі вчителі як Довгошия О.В., Потіха Л.З., Гладиш О.П.,та
Демянчук  Р. Б.  активно впроваджують у освітньому  процесі інтерактивні
технології. Перевірка знань здійснюється систематично, ведеться постійний
контроль за розумінням змісту матеріалу. Про це свідчить достатня кількість
оцінок у класних журналах. Робочі зошити та зошити для контрольних робіт
мають  всі  учні.  На  уроках  застосовуються  методи підтримки уваги  учнів,
використовується велика кількість цікавої інформації, схеми та таблиці, які
допомагають розвитку вміння складання опорних конспектів.  Здійснюється
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активізація    розумової   діяльність  учнів,  залучаються   учні  до  роботи  з
підручником. Нові знання закріплюються поетапно, в кінці уроку робляться
узагальнюючі висновки. Вчителі  вміють дозувати матеріал для учнів різних
рівнів сприйняття матеріалу, розвивають самостійність та ініціативу учнів на
уроці,  урізноманітнюють   форми  здобуття  знань  і  перевірки  домашнього
завдання.

   Вчителі  урізноманітнюють   форми  контролю,  практикують
взаємоконтроль  та  самоконтроль  навчальних  досягнень  учнів.  Для
контрольних робіт учителі обирають  таку форму, яка включає в себе тестові
завдання, завдання на встановлення відповідностей.
   Позакласна  робота у  закладах  на  достатньому  рівні.  Були відвідані
виховні  заходи з іноземної мови Шмагай А.Ф., Косідло Г.Б., ДовгошиЇ О.В.,
Потіхи  Л.З.,  Білик  І.  А.   Предметні   тижні,  КВК,  тематичні   лінійки,  та
конкурси  проводяться  у  кожному загальноосвітньому  закладі.
   Також у ході  перевірки  проаналізовано  уроки Гавронської  О.І.  Їй  ,  як
молодому вчителю, був даний майстер клас вчителями Колодіївської ЗОШ І-
ІІІ ступенів -  Білик І.А. та Данилюк О.В.
   Вчителі  іноземної  мови  ознайомлені  з  інноваційними  педагогічними
технологіями,  ознайомлені  з  фаховими  виданнями  з  предмета,  які  ми
опрацьовуємо  на  засіданнях  методичного  об’єднання,  а  також  учителі
самостійно опрацьовують фахові видання користуючись Інтернет ресурсами.
 Класні  журнали  вчителі  заповнюють  відповідно  вимогам  щодо  ведення
шкільної  документації.  Записи  ведуться  в  усіх  журналах  чітко  й  охайно;
уроки  записуються  своєчасно,  ведеться  тематичний  облік  знань  учнів,
достатня кількість поточних оцінок упродовж уроку.
Але слід зазначити що допускаються скорочення  та неправильні записи при
заповненні графи «Зміст уроку» класного журналу.   Це стосується  Білик І.
А., Данилюк О.В., та Шипа В.В.,
    Календарне планування на І і ІІ семестр 2017-2018 навчального року
складено  відповідно  до  навчальних  програм  Міністерства  освіти  і  науки
України.  Але  не  всі  вчителі  дослухалися  до  рекомендацій  щодо  графи   ”
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Змістові лінії ” і не включили її у свої календарні планування.  Це Демянчук
Р. Б., Лесів  С.  А., Зимак О. П.,
        ДПА з іноземної мови ( англійської )  в нашій громаді складали учні
Колодіївської ЗОШ I-III  ст. 

Назва закладу
освіти

К-сть
учнів

ДПА Річна

4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11

Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст 10   3 1 2 2 1 1  1 1 1 2 2 2 1

У зовнішньому незалежному оцінюванню з іноземної мови
( англійської)  в нашій громаді брали участь учні Скалатської ЗОШ І-ІІІ ст.

Назва  навч.
закладу

К-сть
учнів

ДПА Річна

4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11

Скалатська ЗОШ
І-ІІІ ст

4   1 1  1 1      1 1 2  

     У зовнішньому незалежному оцінюванню з іноземної мови
(німецької) в нашій громаді брали участь  учні Скалатської ЗОШ І-ІІІ ст.

Назва  навч.
закладу

К-сть
учнів

ДПА Річна

4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11

Скалатська  ЗОШ
І-ІІІ ст.

1    1           1  

             З 29 травня по 8 червня на Скалатщині працювали два  літніх мовних 
табори (Магдалівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені родини Голоядів та  Полупанівська 
ЗОШ І-ІІ ст.). До перебування в таборі було залучено 40 дітей . Із 
вихованцями працювали наші педагоги.
Завданням  мовного  табору  було  показати  дітям  інший,  відмінний  від
шкільного  стиль  викладання,  який  відрізняється  від  звичного  багатьом
батькам  теоретичного  підходу  до  освіти.  Саме  через  таку  діяльність  діти
істотно  розширюють  свій  кругозір  і  дізнаються  багато  нового,  а  головне,
мають можливість практично застосувати знання мов, отриманих протягом
навчального  року, мають  можливість  спілкуватися  іноземними  мовами  та
застосовувати їх у різних формах діяльності (ігрових і концертних програмах,
театральних  виставах  тощо). Час,  проведений  в  таборі,  приніс  вчителям
неоціненний  досвід,  а  учням  –  знання,  масу  позитивних  емоцій  та
усвідомлення того, що володіння іноземною мовою сьогодні є важливим.
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     Підбиваючи підсумки  минулого навчального року можна сказати, що  є 
недоліки, проте вчителі іноземної мови громади добре справляються зі своїми
обов’язками і вважаю, що й надалі всім потрібно працювати над  
підвищенням якості викладання предмету через оптимальне поєднання 
традиційних та сучасних технологій та забезпечення міжпредметної 
інтеграції.

Творчі досягнення методичного об'єднання вчителів
інформатики

Методист МК   Поцілуйко Г.А.

Методичне об'єднання вчителів інформатики працювало над темою:
"Впровадження  діяльнісного  підходу  на  уроках  інформатики  як

засобу формування життєвокомпетентнісної особистості."
На  реалізацію  поставлених  завдань  протягом  2017-2018  навчального

року були проведені три методичних засідання:
-  Планування  роботи  на  2017-2018  навчальний  рік,  ознайомлення  з

методичними рекомендаціями та програмами з інформатики;
- Діяльнісний підхід як необхідна умова розвитку умінь і навичок учнів,

застосування  здобутих  знань  у  практичних  ситуаціях,  пошук  шляхів  та
засобів формування життєвокомпетентнісної особистості;

-  Підготовка учнів до повноцінної  і  ефективної  участі  у   громадській
діяльності в умовах інформаційного і телекомунікаційного суспільства.

Семінар-практикум:  "Інтеграція  навчальних  дисциплін  на  уроках
інформатики  як  ефективний  засіб  формування  ключових  компетентностей
учнів",  який  був  проведений вчителем інформатики Кривенської  ЗОШ І-ІІ
ступенів Воловнік Ганною Олегівною 16 квітня на базі Скалатської ЗОШ І-ІІІ
ступенів, на якому було представлено матеріали за допомогою презентації і
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змістовно розкрито тему з  відеосупроводом та  методичним посібником по
даній темі.

Методичне об'єднання складається з 13 вчителів:
- молодший спеціаліст   8%;
- спеціаліст    15%;
- спеціаліст ІІ категорії  23%;
- спеціаліст І категорії  31%;
- спеціаліст вищої категорії 15%;
- спеціаліст вищої категорії зі званням "Старший вчитель" 8%;
Учні громади взяли участь у конкурсі "Бебрас": Магдалівська ЗОШ І-ІІІ

ступенів, Скалатська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Городницька  ЗОШ  І-ІІ  ступенів,  Кривенська  ЗОШ  І-ІІ  ступенів,
Новосілківська ЗОШ І-ІІ ступенів, Подільський НВК, Полупанівська ЗОШ І-
ІІ ступенів.

У  конкурсі  взяло  участь  70  учнів.  За  результатами  цього  конкурсу
отримали:

15 відмінних результатів,
37 добрих,
18 успішних.
Олімпіада з інформатики:

Назва школи 8 клас 9 клас 10 клас 11клас

Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів ІІ ІІ ІІ

Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ступенів ІІ ІІІ І ІІІ 

Носілківська ЗОШ І-ІІ ступенів ІІІ

Полупанівська ЗОШ І-ІІ ступенів ІІІ 

 
Олімпіада з інформаційних технологій:

Назва школи 8 клас 9 клас 10 клас 11клас

Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів ІІІ

Скалатська ЗОШ І-ІІІ ступенів ІІІ ІІ ІІ І

Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ступенів ІІІ І І ІІ

Городницька ЗОШ І-ІІ ступенів ІІ

Взяли участь у обласних семінарах:
- Проектні технології, як компонент інформаційної діяльності педагога;
-  Компетентнісно-діяльнісний  підхід  до  навчання  інформатики:

"Реалізація нових освітніх стандартів у світлі вимог НУШ";
- Хмарні сервіси в освіті. Створення сайту опорного навчального закладу

за допомогою СMS MODx.
- зустріч з автором електронного підручника Інформатика 5-11 класи І.О.

Завадським.  
Участь у тренінгах:
- Нова українська школа: основи навчально-дослідницької діяльності;
- Організаційно-методичний супровід роботи у середовищі ТерноВікі.
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Творчі досягнення МО вчителів хімії, 
біології, природознавства,
 екології та основ здоров’я 

Методист МК   Журавель О. П.
  У  2017  -2018  н.  р.  члени  методичного  об’єднання  працювали  над
реалізацією методичної  проблеми: «Формування життєвих компетентностей
учнів на уроках біології,  хімії екології,  природознавства та основ здоров’я
через діяльнісний підхід у навчанні».
   В  ході  роботи   проводились  засідання  МО,  робота  між  засіданнями,
самоосвітня робота.
   Із завдань, що потребують в подальшому більш пильної уваги є робота по
створенню блогу  та робота над проектом сайту МО.

В  2017-2018н.р.  засідання  МО  проводились  4  рази  (біологія,  хімія,
природознавство, екологія).

1. Природнича освіта в 2017– 2018 навчальному році. Актуальні проблеми
в організації навчально – виховного процесу в новому навчальному році.

2. Формування пізнавальної активності учнів на уроках біології та хімії.
(місце  проведення  –  Староскалатська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  -  спільно  семінар-

практикум).
3. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії  та  біології  (місце

проведення – Полупанівська ЗОШ І-ІІ ст. - спільно семінар-практикум).
4. Шляхи удосконалення фахової компетенції вчителя.

Основи здоров’я.
1. Актуальні проблеми в організації навчально – виховного процесу в

новому 2017– 2018 навчальному році.
2. Формування  здоров’язберігаючої  компетентності  учнів  на  уроках

основ  здоров'я.  Семінар-практикум.  (Місце  проведення  –
Кривенська   ЗОШ І-ІІ ст.

3. Творчий  підхід  до  роботи  з  обдарованими  дітьми.
   Педагоги МО брали участь в методичній роботі і між засіданнями.
 Підготовлено  та  проведено  І,ІІ  та  ІІІ  етапи  Всеукраїнських  олімпіад  з
навчальних предметів.
У районній олімпіаді з екології  брали участь  7 учнів: 3 учні 10 класів 
(Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст., Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст., Остап’ївська ЗОШ 
І-ІІІ ст.) та 4 учні 11 класів (Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст., Староскалатська ЗОШ 
І-ІІІ ст., Остап’ївська ЗОШ І-ІІІ ст., Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст. ). 

№ Прізвище, ім’я по 
батькові учня

Школа Клас Прізвище, ім’я  учителя, 
який навчає

Місце

1 Шевчук Анатолій  Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 10 Гевчук Н. Ю. ІІІ

2 Журавель Софія Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 Кривецька М. М. ІІІ
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  У районній олімпіаді з хімії  брали участь 33 учні:   7 учнів 7 класів, 8 учнів 
8 класів, 9 учнів 9 класів, 5 учнів 10 та 4 учні 11 класів. 
№ ПІБ учня Школа Клас ПІБ учителя Місце

1 Кравець Анастасія Городницька ЗШ І-ІІ ст. 9 Журавель О. П. IІІ

2 Кушак Арсен Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 10 Минда О. Д. ІІІ

3 Журавель Уляна Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 Минда О. Д. І

4 Козак Роксолана Остап’ївська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 Максимів М. М. ІІ

 Федунів Віталій Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 Заяць Л. Є. ІІІ

У обласній олімпіаді з хімії  брала участь учениця 11 класу Журавель Уляна 
(Староскалатська  ЗОШ І- ІІІ ст., вч. Минда О. Д. ).
   У районній олімпіаді з біології  брали участь 25 учнів:   7 учнів 8 класів, 9 
учнів 9 класів. 4 учні 10 класів та 4 учні 11 класів 
№ Прізвище, ім’я по 

батькові учня
Школа Клас Прізвище, ім’я  учителя, 

який навчає
Місце

1 Шевчук Наталі Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст. 8 Хрущ Н. Р. IІ

2 Котис Софія Городницька ЗОШ І-ІІ ст. 8 Журавель О. П. ІІІ

 3 Лисецька Вікторія Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 9 Гевчук Н. Ю. ІІ

 4 Гуменюк Юлія Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст. 9 Хрущ Н. Р. ІІІ

 5 Федунів Марта Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст. 9 Бабій Н. Т. ІІІ

 6 Бернацький Юрій Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 10 Кривецька М. М. І

 7 Корнят Максим Магдалівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені 
родини Голоядів

10 Гашмей Г. Я. ІІІ

 8 Федунів Віталій Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 Гевчук Н. Ю. ІІІ

     У обласній олімпіаді з біології  брав участь учень 10 класу Бернацький 
Юрій (Староскалатська  ЗОШ І- ІІІ ст., вч. Кривецька М. М. ).
     Учні  шкіл  громади   взяли  участь  у  Міжнародному  Всеукраїнському
конкурсі  «Колосок», Міжнародній природознавчій грі «Геліантус».
     Також була  проведена   позакласна  робота  та  робота  з  обдарованими
учнями  з  питань  екологічного  виховання.  Учні  та  вчителі  взяли  участь  в
різноманітних  екологічних  конкурсах  та  акціях  Тернопільського  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді. Ученниця 6 класу Городницької
ЗОШ І-ІІ ст. Дацків Ольга під керівництвом вчителя біології Журавель Ольги
Павлівни захищала на обласному зльоті юних дослідників природи  закладів
загальної  і  позашкільної  освіти  свою  дослідницьку  роботу  на  тему:
«Рослинний світ Городницьких Товтр – заповідника «Медобори» і здобула ІІ
місце.  Також  було  проведено  конкурс  екологічних  агітбригад.  Учні
Городницької ЗОШ І-ІІ ст. представляли свій виступ в обласному етапі цього
 конкурсу. 
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Вчителі МО взяли активну участь у засіданнях роботи творчої групи на тему:
«Задачі  як  один  з  метолів  розвитку  творчого  мислення  учнів  в  методиці
викладання  біології  та  хімії».  Творчою  групою  вчителів  був  виданий
посібник  «Задачі,  як  один  з  методів  розвитку  творчого  мислення  учнів  в
методиці викладання біології (Розділ «Загальна біологія»)».
    На засіданнях МО використовувались такі форми роботи, як «круглий
стіл», методичний семінар, семінарське заняття, панорама педагогічних ідей.

  Відповідно до наказу відділу освіти Скалатської міської ради від «Про
проведення  моніторингових  досліджень  результативності  навчальних
досягнень  учнів»,  плану  роботи  методичного  кабінету  відділу  освіти
Скалатської міської ради було вивчено стан викладання та якості навчальних
досягнень  учнів  з  основ  здоров'я  в  закладах  загальної  середньої  освіти
Скалатської міської ради та оформлено відповідну довідку.
      У 2017-2018 н.р. 17 одинадцятикласників ЗЗСО відділу освіти 
Скалатської міської ради складали ДПА з біології у формі ЗНО (Скалатської 
ЗОШ І-ІІІ ст., Староскалатської ЗОШ І-ІІІ ст., Остап'ївської ЗОШ І- ІІІ ст. та 
Магдалівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. родини Голоядів.). Всі випускники виконали 
завдання ДПА. Однак, результати порівняльного аналізу річного оцінювання 
та балів ДПА показують нижчий рівень балів  ДПА в окремих школах. Про 
це свідчать дані діаграм.
 

Результати ДПА
17 учнів
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Річна 2017-2018 н. р.
 

ДПА-ЗНО 2017-2018 н. р.
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У зовнішньому  незалежному  оцінюванню з  хімії  і  брала  участь  1  учениця
Староскалатської ЗОШ І-ІІІ ст.

Результати ДПА
1 учень (Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст.)
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ДПА з хімії.  9 клас. Городницька ЗОШ І-ІІ ст.
Річна

Object 50

ДПА

Object 52
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ДПА з біології.  9 клас. НВК «Подільської ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ»
Річна

Object 54

ДПА

Object 56

Аналізуючи  роботу  МО  можна  зробити  такий  висновок,  що  учителі  МО
провадять  апробацію різних  типів  уроків  із  використанням інформаційних
технологій у навчальному процесі школи, аналізують переваги та недоліки,
прогнозують результати.
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Творчі досягнення методичного об’єднання 
вчителів історії та правознавства 

 
Методист МК Бульбіна М.В.
 

У 2017-2-018 н.р.  вивчення історії  та  правознавства у ЗЗСО відділу освіти
Скалатської  міської  ради  було  забезпечено 14 вчителями із  10  навчальних
закладів.
За кваліфікаційними категоріями
-  9 вчителів мають  вищу кваліфікаційну категорію
-  4 вчителів - I категорію
-  1 вчитель – ІІ категорію
-  4 вчителів – педагогічне звання  «Старший  вчитель»

         У 2017-2018 навчальному році  робота методичного об’єднання вчителів
історії та правознавства була спрямована на реалізацію методичної проблеми
«Удосконалення  професійної   компетентності  вчителів  історії  та
правознавства шляхом впровадження нових педагогічних технологій».

Результати методичної  роботи виявилися у підвищенні  рівня фахової
майстерності педагогів, готовності до запровадження інноваційних освітніх
технологій в освітній процес, що сприяє підвищенню його якості, залученні
освітян  до  пошукової,  дослідницької,  видавничої  діяльності,  участі  в
різноманітних професійних конкурсах з  метою вдосконалення  професійної
компетентності вчителів.

Протягом 2017-2018 н.р.  було проведено три  засідання методичного
об’єднання,  де  були  розглянуті  питання  методики  викладання,

професійної  компетентності  і  педагогічної  майстерності  вчителя,
вивчення передового педагогічного досвіду. 

 -  Перше  засідання   23.08.2017  р  .( тема  «Організація  навчально-
виховного  процесу  вчителів  історії  та  правознавства  у  2017-2018
навчальному році») було організаційно-методичним, на якому обговорено та
затверджено план роботи МО та  розглянуто методичні  рекомендації  МОН
України щодо викладання суспільствознавчих дисциплін у 2017-2018 н.р. 
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-   Друге  засідання  проведено  31.01.  2018  р.  (  тема  «Сучасна  методика
навчання:  використання  інформаційно-  комунікаційних  технологій  на
уроках історії  та суспільствознавчих дисциплін»),  під  час  якого вчителі
обмінювались  досвідом  використання  ІКТ  на  своїх  уроках,  а  також  було
проведено  майстер-клас  «Хмарні  технології  на  уроках  історії»   -  вчитель
історії Скалатської ЗОШ І-ІІІ ст. Бульбіна М.В.  
–  На  третьому   засіданні,  яке  відбулось  29.03.2018  р.,  розглянуто  тему
«Аналітична  діяльність  вчителя  історії  та  правознавства»,  а  також
обговорювались питання особливостей проведення ДПА з історії  та  основ
правознавства у 9 класі та ДПА у формі ЗНО з історії України в 11 класі.
         У 2017-2018 н.р. працювала творча група «Краєзнавець» , вчителі якої
свою роботу спрямували на використання місцевого краєзнавчого матеріалу в
освітнііій  діяльності,  з  метою  формування  учнівських  компетенцій.  Під
керівництвом  вчителів-краєзнавців  експедиційні  загони  та  пошукові  групи
ЗЗСО Скалатської  ОТГ представили свої  роботи на  ІІ  етап Всеукраїнської
краєзнавчої  експедиції  учнівської  молоді  «Моя  Батьківщина  –  Україна».
Управління освіти і  науки Тернопільської ОДА оголосило подяки за кращі
роботи:
- експедиційному загону «Краєзнавець» Городницької ЗОШ І-ІІ ст.(керівник –
вчитель  географії   Штогрин І.П.)  за  роботу «Великий митець,  вірний син
українського народу  –  Іван  Йосипович Бернацький» -  напрямок  «Духовна
спадщина мого роду»;
-  пошуковій  групі  Скалатського  будинку  школярів  (керівник  –Пашкевич
Н.М.)  за  роботу  «З  глибин  віків»  -  напрямок  «Козацькому  роду  нема
переводу»;
-експедиційному  загону  Магдалівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  ім.родини  Голоядів
(керівник – вчитель історії Дмитерко Н.П.) за роботу «Афганістан – біль в
моїй душі» - напрямок «З попелу забуття».
   У 2017-2018 н.р. чергову атестацію пройшов вчитель Скалатської ЗОШ І-ІІІ
ст. Бабій І.В., в результаті якої підтверджено категорію  «спеціаліст  вищої
категорії» та присвоєно звання «старший вчитель».

Вчителі історії та правознавства постійно працюють над підвищенням
свого  професійного  рівня:  творчо   опрацьовують  методичні  матеріали
фахових  журналів,  вивчають  та  впроваджують  елементи  передового
педагогічного досвіду вчителів, обмінюються досвідом роботи на засіданнях
МО, згідно графіка проходять  курси перепідготовки.  Так,  у  2017-2018 н.р.
курси перепідготовки пройшли такі вчителі історії та правознавства: Хрущ
С.Б. (Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст.), Павлюк Г.І. (Староскалатська ЗОШ І-ІІІ
ст.), Лисюк О.Й. (Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст.), Жондло М.К. (Полупанівська
ЗОШ І-ІІ ст.)
  Протягом навчального року методист  МК відділу освіти  Скалатської
міської  ради Бульбіна  М.В.  та  вчителі  історії  брали  участь у методичних
нарадах,конференціях,семінарах-практикумах  методистів   та  вчителів  у
ТОКІППО:

-         06.12.2017 р. – правовий лекторій «Я маю право»;
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-          01.02.2018  р.  –  науково-методичний  семінар  «  Інноваційні
підходи  до  створення  креативного  простору  юридичної  освіти»
(вчитель історії Городницької ЗОШ І-ІІ ст. Томків М.Р.);

-          06.03.2018  р.-   обласна  науково-краєзнавча  конференція
учнівської  молоді  за  підсумками  проведення  краєзнавчо-
народознавчої  експедиції  «Любіть  Україну  вишневу  свою»  під
гаслом «Сила нескорених» (вчитель географії Городницької ЗОШ І-
ІІ ст. Штогрин І.П.);

-         03.04.2018 р. – обласний семінар з питань розвитку туризму і
краєзнавства на тему « Організація і методичне забезпечення робити
з виконання актуальних завдань розвитку туризму та краєзнавства,
національно-патріотичного,  військово-патріотичного  виховання  у
Тернопільській області у 2018 р.»;

-         25.04.2018 р. – круглий стіл «Актуальні питання навчання історії
та суспільствознавчих дисциплін»;

-         10.05.2018 р. – тренінг « Викладання історії у 5 класі»;
-         26.06.2018 р. – тренінг «Викладання історії та громадянської

освіти в 10 класі»;
-          16-17.07.2018  р.  -  тренінг  з  освіти  з  прав  людини  та

громадянської  освіти,  організований Міністерством освіти і  науки
України спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні. 

   Згідно  з  планом  роботи  методичного  об’єднання  31  січня  2018  р.  у
Скалатській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. проведено інтегрований семінар-
практикум  вчителів  історії  та  вчителів  української  мови  та  літератури
«Дослідницько-пошукова   та  краєзнавча  робота  на  уроках  історії  та
української   літератури  як  один  із  шляхів  розвитку  творчих
компетентностей  учнів»,  в  ході  якого  відбулась  зустріч  з  письменником
Тернопілля О.Вільчинським.
  Вчителі  історії  та  правознавства   узагальнювали  свій  досвід  роботи  та
ділились ним із своїми колегами на засіданнях МО та творчої групи. Також
видано   методичні  посібники:  «Доба  козацтва  у  кросвордах»  (методика
використання кросвордів на уроках історії), «Всеукраїнський тиждень права:
інформаційний  дайджест.  Матеріали  з  досвіду  проведення  тижня  права
вчителів  правознавства  Скалатської  ОТГ»,  «Використання  краєзнавчого
матеріалу в навчально-виховному процесі» (з досвіду роботи вчителя історії
Бабія  І.В.).  Вчителі-краєзнавці  зібрали  матеріал   про  сакральні  місця
населених пунктів Скалатської ОТГ. Ці матеріали опубліковані в посібнику
«Сакральні місця Скалатщини» під редакцією вчителя історії Кучарської С.П.

 Вчителі  залучили  учнів  до  участі   у  щорічному  Всеукраїнському
конкурсі учнівської молоді «Об’єднаємося ж, брати мої» у номінації «Історія
України і державотворення». Дипломом переможця ІІІ етапу даного конкурсу
управління освіти і науки Тернопільської ОДА відзначило роботу учениці 9
класу  Скалатської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.   Лисецької  В.  «Діяльність  молодіжної
організації «Мета»  на теренах Скалатщини у 40-х роках ХХ ст.» (керівник
Катрусяк В.М.).
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     З метою розвитку інтересу до предмету вчителі історії готують учнів
до участі у Всеукраїнських олімпіадах, турнірах, конкурсах.
   В ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії прийняли участь 29 учнів ЗЗСО
Скалатської ОТГ (крім учнів  Подільського НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ», учнів 8
та  11  класів  Колодіївської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  та  одинадцятикласників
Магдалівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  ім.родини  Голоядів  ).  Школярі  зайняли  6
призових місця:
-    І місце – учениця 8 класу Новосілківської ЗОШ І-ІІ ст. Колісник Софія
(вчитель Хрущ С.Б.);учениця 9 класу Новосілківської ЗОШ І-ІІ  ст. Ковцун
Юлія (вчитель Хрущ С.Б.);
-    ІІ  місце  –  учень  Скалатської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Шуб’як  Денис  (вчитель
Бульбіна  М.В.),учениця 10 класу Староскалатської  ЗОШ І-ІІІ ст. Шмагай
Ірина (вчитель Павлюк Г.І.)
-    ІІІ місце –учень Скалатської ЗОШ І-ІІІ ст. Шевчук Анатолій (вчитель
 Бульбіна  М.В.),учениця  Колодіївської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Штика  Інна
(вчительЗагородна Г.З.)
          На ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії Колісник Софія та
Ковцун Юлія високих результатів не показали.

В олімпіаді з правознавства  взяли участь 19 учнів ЗЗСО Скалатської
ОТГ (крім учнів 11 класу Магдалівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. родини Голоядів).
Учні вибороли 3 призові місця:

-   ІІ місце – учениця 9 класу Скалатської ЗОШ І-ІІІ ст. Зьомко Юлія (вчитель
Катрусяк В.М.);

-     ІІІ місце – учениця 9 класу Новосілківської ЗОШ І-ІІ ст. Гаврилюк Лілія
(вчитель   Хрущ  С.Б.);  учениця  11  класу  Староскалатської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Журавель Софія  (вчитель Павлюк Г.І.).

У Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека – 2018»
взяв участь 31 учень   Скалатської  ЗОШ І-ІІІ ст. та Остап’ївської ЗОШ І-ІІІ
ст.

В ЗЗСО відділу освіти  вчителі історії  проводили заходи, присвячені
визначним подіям в історії України - 26 річниці незалежності України, Дню
захисника Вітчизни, Дню гідності та свободи, Дню пам’яті жертв голодомору,
річницям  подвигу  Героїв  Крут,  героїв  Небесної  Сотні,  Дню  Соборності
України,  Міжнародному  дню  пам’яті  жертв  голокосту,  Дню  пам’яті  та
примирення,вшанування 75-ї річниці Молотківської трагедії.  Вчителі також
провели  ряд  заходів  з  реалізації  правопросвітницького  проекту  «Я  маю
право!» - в школах  були проведені тематичні уроки, лекції, «круглі столи»,
семінари, конференції, конкурси стіннівок та малюнків на правову тематику.
   Відповідно до наказу відділу освіти Скалатської міської ради від 23 жовтня
2017  р.  №  127  –  од  «Про  проведення  моніторингових  досліджень
результативності  навчальних  досягнень  учнів»,  плану  роботи  методичного
кабінету відділу освіти Скалатської міської ради з 06 листопада  по 29 грудня
2017  року  проводилися  моніторингові  дослідження  якості  знань,  вмінь  та
навичок учнів з  історії в ЗЗСО Скалатської міської ради. Матеріали вивчення
показали, що педагоги наполегливо працюють над реалізацією завдань Нової
української  школи,  удосконалюють  освітній  процес  з  історії  та
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суспільствознавчих   дисциплін,  формують  ключові  компетентності  учнів,
необхідні для творчої самореалізації особистості.
           Аналіз результативності  навчальних досягнень учнів з історії  та
правознавства за 2016-2017 н.р. та перший семестр 2017-2018 н.р. показав,
що  рівень знань, вмінь та навичок учнів з даних предметів, передбачених
програмою МОН України, у значної частини учнів сформований переважно
на достатньому рівні.
       За  результатами моніторингових  досліджень  оформлено відповідну
довідку.
      У 2017-2018 н.р. 10 учнів Новосілківської ЗОШ І-ІІ ст. складали ДПА з
історії  України  та  798 дев’ятикласників  Скалатської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,
Магдалівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім.родини Голоядів, Остап’ївської ЗОШ І-ІІІ ст.,
Кривенської  ЗОШ І-ІІ  ст. та  Полупанівської  ЗОШ І-ІІ  ст. складали ДПА з
основ  правознавства.  В  основному   результати  ДПА  відповідають
результатам  річного  оцінювання,  проте  в  окремих  школах  є  невеликі
розбіжності. Про це свідчать дані діаграм.

Object 58
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Object 60

Object 62

У 2017-2018 н.р.  53  одинадцятикласники ЗЗСО відділу освіти Скалатської
міської ради складали ДПА з історії України у формі ЗНО. Всі випускники
виконали завдання  ДПА.  Однак,  результати  порівняльного аналізу річного
оцінювання та балів ДПА показують нижчий рівень балів  ДПА в окремих
школах. Про це свідчать дані діаграм.

77



ДІАГРАМИ ЗНО 11 КЛАС

Object 64

78



Object 66

        Аналіз якісних результатів участі в ЗНО випускників ЗЗСО Скалатської
ОТГ у 2018 році  засвідчує важливість підвищення якості викладання історії
України.
Вчителям також слід звернути увагу на об’єктивність оцінювання учнів.
      Аналіз проведеної роботи у 2017-2018 н.р. свідчить про впровадження
вчителями історії та правознавства інноваційних технологій в освітній процес
та  їх прагнення вдосконалювати свою  педагогічну майстерність.
 У 2018-2019 навчальному році методичне об’єднання вчителів історії та
правознавства продовжить свою роботу у відповідності  до проблемної теми
відділу  освіти  та  працюватиме  над  реалізацією  методичної  теми
«Удосконалення  професійної   компетентності  вчителів  історії  та
правознавства шляхом впровадження нових педагогічних технологій»

Творчі досягнення методичного об’єднання вчителів
зарубіжної    літератури  

 
   Методист МК Хлистун О.О.
 

До складу методоб`єднання входить 14 учителів зарубіжної літератури.
 Серед учителів зарубіжної літератури 11 учителів вищої категорії 
(п`ятеро з них мають звання “Старший вчитель”-Лещишин Б.В., Боднар Л.М.,
Рибак А.В.,Гоцко О.В., Куц Т.І.),два учителі ІІ категорії, один-спеціаліст.
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У  2017-2018  навчальному  році  методичне  об`єднання вчителів  зарубіжної
літератури  працювало  над  проблемою «Розвиток  пізнавальних здібностей
учнів  на  уроках  зарубіжної  літератури  шляхом  впровадження  сучасних
освітніх технологій».

Вирішенню даної науково – методичної проблеми були підпорядковані всі
заходи,  що  проходили  в  рамках  роботи  методичного  об'єднання  вчителів
зарубіжної літератури ВО Скалатської міської ради. 
Робота методоб’єднання велася згідно затвердженого плану на рік.
        За 2017-2018 навчальний рік було проведено  3  засідання методичного
об’єднання : серпень,грудень 2017 року та лютий 2018року.
       На  першому  засіданні  вчителі  були  ознайомленні  з  методичними
рекомендаціями  щодо  викладання    зарубіжної  літератури   у  новому
навчальному  році,  особлива  увага  була  звернена  на  ведення  шкільної
документації.Робота  другого засідання вчителів  зарубіжної  літератури була
підпорядкована темі «Методи навчання. Вимоги до їх вибору та комплексного
поєднання  на  сучасному  уроці  ».Третє  засідання  МО  вчителів  зарубіжної
літератури  було  присвячене  темі  «Міжпредметні  зв`язки  на  уроках  ЗЛ».
Засідання  було  проведено  у  формі  семінару-практикуму. Досвідом  роботи
поділилася вчитель Подільського НВК Стадник О.Я.      
 Для  підвищення  свого  фахового  рівня  вчителі  МО  брали   участь  у
різноманітних семінарах та тренінгах, нарадах при ТОКІППО .
    Так,17.10.2017 року методист Хлистун О.О. взяла участь у роботі наради-
тренінгу з проблем викладання ЗЛ в ЗЗСО .
 26.10.17 р. голова МО Качуряк Н.А. взяла участь у нараді вчителів ЗЛ.
 18.12.17 року методист Хлистун О.О. взяла участь у нараді з питань участі у
грі із ЗЛ  «Sanflauer».
 24.04.18 р. вчитель Новосілківської ЗОШ І-ІІ ст. Гоцко О.В. була учасником
зустрічі з автором підручника із ЗЛ Ніколенко О.М.
  15.05.2018 року вчитель зарубіжної літератури Остап`ївської ЗОШ І-ІІІ ст.
Ваврик  І.М.  взяла  участь  у  роботі  тренінгу-практикуму  з  викладання
зарубіжної  літератури  «Завдання  сучасної  освіти  з  літератури.Навчальні
програми зарубіжної літератури для 10 класу».
               Учні шести шкіл ЗЗСО взяли участь у літературознавчій грі із ЗЛ
«Sanflauer»  (Городницької  ЗОШ  І-ІІ  ст.,Скалатської  ЗОШ  І-ІІІ
ст.,Остап`ївської ЗОШ І-ІІІ ст.,Кривенської ЗОШ І-ІІ ст.,Подільського НВК,
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Староскалатської  ЗОШ  І-ІІІст.)  та  були  нагороджені  дипломами  різних
ступенів.
           Відповідно до наказу відділу освіти Скалатської міської ради від 23
жовтня  2017 р.  № 127 – од «Про проведення моніторингових досліджень
результативності  навчальних  досягнень  учнів»,  плану  роботи  методичного
кабінету відділу освіти Скалатської міської ради з 01 березня по 30 квітня
2018  року  проводилися  моніторингові  дослідження  якості  знань,  вмінь  та
навичок учнів із зарубіжної літератури в ЗЗСО Скалатської міської ради.
       У ході здійснення  контролю за станом викладання зарубіжної літератури,
увага  була  приділена  дотриманню  та  виконанню  чинних  нормативно-
правових документів і науково-методичних рекомендацій.
        Аналіз стану викладання зарубіжної літератури показав, що у ЗЗСО
відділу  освіти  Скалатської  міської  ради  наявні  нормативні  документи  з
питань організації освітньо-виховного процесу щодо викладання зарубіжної
літератури;  на  інструктивно-методичних  нарадах,  педрадах  розглядаються
питання щодо методичного забезпечення викладання даного предмету; згідно
з  перспективним  планом  вивчення  стану  викладання  предметів
адміністраціями  шкіл  здійснюється  контроль  за  станом  викладання
навчальної  дисципліни,  виконанням  навчальних  програм;  проводиться
моніторинг навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури. Результати
контролю  узагальнюються  протоколами  педагогічних  рад,  довідками   та
наказами.  
       Результати моніторингового дослідження показують, що рівень знань, 
вмінь та навичок учнів із зарубіжної літератури за 2016-2017 н.р. та І семестр 
2017-2018 н.р., передбачених програмою МОН України, у значної частини 
учнів сформований переважно на достатньому рівні.                                           
За результатами моніторингового дослідження видано відповідну довідку.       
  Як підсумок педагогічної діяльності вчителями МО видано такі посібники:
-“Компаративний аналіз художнього тексту на уроках зарубіжної літератури.З
досвіду роботи вчителя Староскалатської ЗОШ І-ІІІ ст.
Рибак А.В.”;
-“ З досвіду роботи вчителя Новосілківської ЗОШ І-ІІ ст. Гоцко О.В.”.

Творчі досягнення
методичного  об’єднання вчителів  української   мови та

літератури
                            
  Методист МК  Хлистун О.О.
У 2017-2018 навчальному році методичне об’єднання  вчителів української
мови і  літератури  працювало над проблемою  «Утвердження особистісно
орієнтованого навчання та виховання як новітнього напрямку в освіті».
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Вирішенню даної науково – методичної проблеми були підпорядковані всі
заходи,  що  проходили  в  рамках  роботи  методичного  об'єднання  вчителів
української мови і літератури ВО Скалатської міської ради. 

 Робота  МО  була  спрямована  на  аналіз  діяльності  педагогічних
колективів  загальноосвітніх  навчальних  закладів   щодо  організаційного,
навчально-методичного і  матеріально-технічного забезпечення   викладання
української мови та літератури .
 У 2017-2018 н. р. організація освітнього процесу у ЗЗСО з української
мови та літератури  здійснювалася відповідно до робочих навчальних планів,
складених на основі Типових навчальних планів, за чинними Програмами з
української  мови  та  літератури,  затвердженими та  рекомендованими МОН
України для використання у ЗЗСО у 2017-2018 н.р.

До  складу  МО  входить  22  вчителі-словесники,  двоє  з  них  мають
педагогічне звання «Вчитель-методист», троє- «Старший вчитель».
Якісно-кількісний склад членів МО:

 Вчителі-словесники  мають  достатній  фаховий,  науково-теоретичний
рівень підготовки, професійно  володіють методикою викладання предметів,
упроваджують у навчальний процес інноваційні методи, прийоми, елементи
технологій та інформаційно-комунікаційні засоби навчання.
 Відповідно до плану роботи МО за навчальний рік було проведено 3
засідання.
     На  першому  засіданні  (серпень  2017р.) вчителі  були  ознайомленні  з
методичними рекомендаціями викладання  української мови та  літератури  у
новому навчальному році, особлива увага була звернена на ведення шкільної
документації, на особливості викладання предметів у 9 класі.
     Друге  засідання  МО  «Роль  вчителя  у  формуванні  громадянської
компетентності учнів» було проведене у січні 2018року.
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    Третє   «Мовна  та  мовленнєві  складові  комунікативної  компетентності
учнів»  проведене  в  березні.  Також  було  проведено  три  засідання  творчої
групи.
  У січні 2018 року на базі Скалатської ЗОШ І-ІІІ ступенів було проведено
інтегрований  семінар-практикум  вчителів  словесників  та  істориків
«Дослідницько-пошукова  та  краєзнавча  робота  на  уроках  української
літератури та історії як один із шляхів розвитку творчих здібностей учнів». У
ході  семінару  відбулася  творча  зустріч  з  письменником  Тернопілля
Олександром Вільчинським.
    Для  підвищення  свого  фахового  рівня  вчителі  МО   брали   участь  у
різноманітних  семінарах  та  тренінгах,  відвідували  курси  підвищення
кваліфікації, брали участь у фахових  конкурсах:
  22.02.18 року методист  МК  Хлистун О.О. взяла участь у роботі тренінгу-
практикуму «  Реалізація  наскрізних  змістових  ліній  на  уроках  української
мови та літератури», що відбувся на базі ТОКІППО.
  26.04.2018 року методист  МК  взяла участь у роботі науково-практичного
семінару  «Інноваційні  засади  організації  науково-методичної  роботи  з
учителями-словесниками:  з  досвіду  роботи  Тернопільського  комунального
методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу», що відбувся
на базі ЗОШ №23 м. Тернополя.
  10.05.18 року вчитель Староскалатської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гончарик О.Я.
відвідала тренінг-практикум «Викладання української мови та літератури у
10 класі у новому навчальному році».
  Молодий вчитель української мови та літератури Магдалівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів брала участь у роботі Школи молодого вчителя при ТОКІППО .
   Вчителі Сарабун З.Є.(Остап`ївська ЗОШ І-ІІІ ст.),Романюк Л.М.(Кривенська
ЗОШ І-ІІ  ст.),  Хлистун Л.П.(  Подільський НВК) взяли  участь  у  зустрічі  з
автором підручників з української мови та літератури Авраменком О.  
Педагоги-словесники  та  їх  вихованці  у  2017-2018  н.р.  брали  участь  у
різноманітних конкурсах, українознавчій грі «Соняшник», за що нагороджені
дипломами різних ступенів.    
    У ІІ (районному) етапі конкурсу «Вчитель року 2018 » у номінаці 
«Українська  мова  та  література»  вчитель  Магдалівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
ім.родини Голоядів  Махніцька О.С. зайняла ІІІ місце.         
    Учасники ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та
літератури вибороли сім призових місць.
  Учасники ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Тараса
Шевченка вибороли  13  призових місць( І  місце  Шмагай Ірина Петрівна,
учениця 10 кл. Староскалатської ЗОШ І-ІІІ ст.).
  Учасники ІІ етапу щорічного Міжнародного конкурсу знавців української
мови ім.Петра Яцика вибороли 8 призових місць.
                 Державну підсумкову атестацію з української мови у формі
диктанту складали 134 дев`ятикласники ЗЗСО .В основному результати ДПА
відповідають результатам річного оцінювання, про що свідчать дані діаграм.
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ДПА  у  формі  ЗНО  складали  60  одинадцятикласників  ЗЗСО.  На  жаль,
порівняльний аналіз результатів річного оцінювання та ЗНО показує,  що у
багатьох випадках бали не співпадають.
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 Як підсумок своєї педагогічної діяльності за рік вчителями МО було видано
такі посібники:

 «Скарбниця словесника. З досвіду роботи вчителя Скалатської ЗОШ І-
ІІІ ст. Палац О.П.»;

 «Творча лабораторія словесника.З досвіду роботи вчителя Скалатської
ЗОШ І-ІІІ ст. Хлистун О.О.».                    
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Творчі досягнення методичного об`єднання
вчителів географії та економіки

  Методист Шпак Г.І.
   
У 2017-2018н. р. методичне об’єднання вчителів географії та економіки 
працювало над втіленням в освітній процес методичної теми: «Організація 
самостійної та продуктивної діяльності школярів на уроках географії та 
економіки засобами інноваційних педагогічних технологій».

Методична робота з вчителями географії та економіки була направлена
на  стимулювання  творчого  потенціалу  та  підвищення  професійної
майстерності  кожного вчителя.  Провідною формою організації  методичної
роботи  були  семінари,  семінари-практикуми,  школи  молодого  вчителя  та
індивідуальні  форми  –  консультації, співбесіди, робота у режимі он-лайн.
У складі МО працювало 11 вчителів. 

Object 68

Троє вчителів мають звання «Старший вчитель».
Вищу освіту мають усі педагоги, але фахову – 10. 
          Протягом року було заплановано та проведено три засідання МО.
1. Викладання географії та економіки у 2017-2018 н.р. . Актуальні проблеми в
організації  навчально – виховного процесу.
2.  Сучасні  інструменти  викладання  географії  та  економіки:  досвід  та
перспективи.
3.  Розвиток  інтересу  учнів  до  вивчення  природничих  наук.  Робота  з
обдарованими дітьми.
  На засіданнях МО розглядались питання про зміни у навчальних програмах,
особливості  ведення  документації,  вимоги  до  оцінювання  навчальних
досягнень учнів, проведення ДПА , ЗНО та ін...

З  метою  підвищення  педагогічної  майстерності  учителів   на  базі
Скалатської ЗОШ І-ІІІ ступенів було проведено семінар-практикум  на тему
«Активізація  пізнавальної  діяльності  учнів  на  уроках  географії  шляхом
впровадження  інноваційних  технологій  ».  Підготувала  та  провела  захід
вчитель Заболотна Н.Д.  Учасники заходу  дізналися про сучасні  методи та
прийомами викладання, використовуючи нові техніки і технології навчання,
ознайомилися із  навчально-методичним забезпеченням у кабінеті  географії
опорної  школи.   Присутні  мали  змогу  попрацювати  із  мобільною
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метеостанцією,   демонстраційними  моделями  та  поділитися  власним
досвідом роботи.
  Важливим  напрямком  діяльності  кожного  вчителя  є  робота  з
обдарованими  дітьми.  Учні  громати  стали  активнимиучасниками
Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії та економіки.

№
з/п

 Школа Загальна кількість 
учасників І етапу

Результати ІІ етапу

1 Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 18 9кл.-ІІІм.
10кл.-ІІІм.

2 Магдалівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені родини Голоядів 13 10кл.-ІІ м.

3 Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст. 14 9кл.-ІІм.

4 Остап’ївська ЗОШ І-ІІІ ст. 22 11кл.-ІІІм.
11кл.(екон.)-ІІм.

5 Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 11кл.(екон.)-ІІІм.

6 Городницька ЗОШ І-ІІст. 8 8кл.-ІІІм.

7 Кривенська ЗОШ І-ІІ ст. 6

8 Подільський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів-ДНЗ»

4

9 Полупанівська ЗОШ І-ІІ ст. 6

10 Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст. 12 8кл.-ІІІм.
 
  Учні  Остап’ївської  ЗОШ І-ІІІ ст. брали участь в обласному еколого-
краєзнавчому проекті «Твій рідний край» і зайняли ІІІ місце.

Важливим напрямком методичної роботи є співпраця з Тернопільським
обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти,  так
протягом 2017-2018 н. р. методист Шпак Г.І. брала участь у таких заходах:

1.Секційна нарада «Методичні підходи щодо реформування освіти».
2.Тренінг  «Інноваційні  інструменти  навчання  фінансової  грамотності  у
старшій школі».
3.Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Трансформація
українських  наукових  пошуків  на  грані  тисячоліть»,  приурочена  140-й
річниці з дня народження С.Л.Рудницького.
4.Обласний семінар-практикум для  методистів  з  географії  «Формування
ключових  компетентностей  при  вивченні  географії:  з  досвіду  роботи
Зборівського РМК»
5.Творча група вчителів географії «Методичні аспекти реалізації змістових
ліній при вивченні географії у 6-9 класах».
6.Міжнародна  наукова  конференція  «Нова  українська  школа:  теорія  і
практика реалізації інтегрованого підходу».
7. «Вивчення географії у 10 класі» навчання для вчителів географії.

 Велику увагу ТОКІППО приділяє впровадженню у навчальний процес
курсу «Фінансова грамотність», з цією метою було організовано тренінги для
вчителів. Лисюк О.Й. та Хрущ С. Б. пройшли навчання і отримали відповідні
сертифікати.  У  закладах  освіти  Скалатської  ОТГ  курс  впроваджено  у
Колодіївській  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  Остап’ївській  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  Новосілківській
ЗОШ І-ІІ  ст. та Городницькій ЗОШ І-ІІ ст. 
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  Завершальним етапом навчального року було ЗНО. Результати свідчать про 
неналежну підготовку учнів та невідповідність річних оцінок із оцінкою ЗНО.

Object 70

Аналізуючи роботу МО за 2017-2018 н. р. слід відмітити, що педагоги 
намагаються творчо працювати, шукають нові форми та методи для 
підвищення якості освітнього процесу.

Творчі досягнення методичного об’єднання керівників
та вихователів дошкільних навчальних закладів

відділу освіти Скалатської  міської ради 
 

Методист дошкільної освіти           Д.С.Чорній

В 2017-2018 н.р.  10 керівникиів ДОЗ були об’єднані  у МО та працювали над
проблемним питанням«Українське народознавство та інноваційні методи
в національно-патріотичному вихованні дошкільнят ».

№ Тематика засідань Місяць ДОЗ Відповідальний

1. Інструктивно-методична нарада щодо 
«Організації роботи в дошкільних навчальних 
закладах у 2017-2018н.р.»

Серпень Скалатський МК Чорній Д.С.

2. Семінар-практикум «Інноваційні технології на 
–заняттях з народознавства»

Грудень Городницький
ДНЗ

Колісник О.О.

3. Тренінг «Як ознайомити дошкільника із 
народними традиціями»

Березень Новосілківський
ДНЗ

Чорній Д.С.

4. Круглий стіл на тему «Народознавство та 
традиції в ДНЗ»

Травень Скалатський ДНЗ Чорній Д.С.

Вихователі  ДНЗ  були  об’єднані  у  МО  і  працювали  над  проблемним
питанням «Особливості виховання патріотизму у дошкільників».

№ Тематика засідань Місяць ДОЗ Відповідальний
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1. Інструктивно-методична нарада щодо 
«Організації освітньої роботи в ДНЗ у 2017-
2018н.р.»

Серпень Скалатський МК Чорній Д.С.

2. Коучинг на тему: «Грамота для старших 
дошкільнят»

Грудень Скалатський ДНЗ Чорній Д.С.

3. Семінар-практикум в Колодіївському ДНЗ на 
тему: «Культура мовлення на заняттях з 
національно-патріотичного виховання»

Квітень Колодіївський
ДНЗ

Колодій Н.І.

4. Круглий стіл на тему: «Інновації в розвитку 
грамоти та мовлення дошкільнят»

Травень Скалатський ДНЗ Чорній Д.С.

Вихователі  ДОЗ  створили  творчу  групу,  керівником  якої  була  Бабій  Р.В.
Творча  група  працювала  над  проблемою  «Національно-патріотичне
виховання дошкільників засобами художнього мистецтва».

Дата проведення Тема Форма 
проведення

Жовтень Організація освітньо-виховного процесу у 2017-2018
навчальному році

Засідання

Грудень Національно-патріотичне виховання як складова 
освітньо-виховного процесу в ДНЗ

Засідання-
презентація

Березень Національно-патріотичне виховання у становленні 
майбутнього громадянина

Засідання  за 
круглим столом

Травень Національно-патріотичне виховання сучасними видами 
художнього мистецтва

Обговорення, 
дискусія
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Співпраця з ТОКІППО
20.09.2017р.  у  ТОКІППО  творча  зустріч  із  професором  К.Л.Крутій

відвідала методист з дошкільної освіти Чорній Д.С.
22.11.2017р.  в  обласному  семінарі  у  ТОКІППО  на  тему  «Організація

інклюзивної  форми  навчання  в  закладах  дошкільної  освіти»  взяла  участь
завідувач Скалатського ДНЗ Малимін Г.А.

15.12.2017р. методист Чорній Д.С. побувала  у ТОКІППО на семінарі-
практикумі на тему: «Формування здоров’язбережувальної компетентності у
дітей дошкільного віку».

11.05.2018р.  на  семінарі  «Робота  з  батьками  в  інклюзивному
середовищі»  у  ТОКІППО  взяли  участь  завідувачі  Городницького  ДНЗ
Колісник О.О. і Кривенського ДНЗ Стебельська О.М.
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06.06.2018р.  у  ТОКІППО на обласному лекторії  «Організація літнього
оздоровлення дітей дошкільного віку» побувала методист Чорній Д.С.

У  квітні  2018р.  завідувачі  Городницького,  Полупанівського  та
Кривенського ДНЗ Колісник Оксана Олексіївна, Колісник Ірина Ігорівна та
Стебельська  Оксана  Михайлівна  пройшли  атестацію  у  відділі  освіти
Скалатської міської ради на відповідність займаній посаді.

Протягом  2017-2018н.р.  методист  дошкільної  освіти  Чорній  Д.С. 
провела цікаві методоб’єднання, як з вихователями так і з керівниками ДОЗ. 

        Цікавим для всіх керівників  запам’ятався семінар в Городницькому
ДНЗ, де можна було побачити вплив інноваційних технологій на маленьких
патріотів.  Саме  в  цьому  дошкільному  закладі  ефективно  використовують
комп’ютерні технології  для презентацій багатьох національно-патріотичних
занять. А також слайд-шоу, мультимедійні фотоальбоми. Дошкільники цього
закладу справжні маленькі співучі патріоти, які знають все про своє село, про
його традиції та побут, знають безліч віршів та розповідей про свій рідний
край.
         Вихователі побували на семінарі – практикумі у Колодіївському ДНЗ.
Захоплюючу подорож Україною провела вихователь Колодій Наталія Іванівна
разом  із  старшою  групою  дошкільників.  Малята  досконало  володіли
знаннями та навичками з мовленнєвого розвитку. Чудово декламували вірші,
відповідали на запитання вихователя.  А завідувач Китай Ольга  Богданівна
розповіла  про  інноваційні  методи  у  мовленнєвому  розвитку  дошкільників
Колодіївського ДНЗ.
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     Всі  дошкільні  заклади  Скалатської  ОТГ  використовують  інноваційні
технології  на  всіх  заняттях.  Кожен ДНЗ намагається  виховати  якнайкраще
маленьких свідомих та люблячих свій край, країну та родину патріотів. 

Творчі досягнення методичного об’єднання вчителів трудового
навчання

 
Методист  методичного кабінету     Гайдамаха Р.М.

                                                                                                                 
Методичне  об'єднання  вчителів  трудового навчання  у  2017-2018  н.  р.

працювало  над  проблемою  «Використання  зображувальної  наочності  та
інноваційних педагогічних технологій на уроках трудового навчання з метою
досягнення максимального результату».

Склад МО вчителів трудового навчання 
Вища категорія – 7
Перша категорія – 3
Друга категорія – 2

Протягом  2017-2018  навчального  року  –  МО  вчителів  трудового
навчання  попрацювало  надзвичайно  плідно.  Підсумком  роботи  МО  стала
брошура  «Деревообробні  верстати»,  а  також  впровадження   в  практику
роботи вчителів розроблених інтерактивних ігор.
Упродовж  навчального  року  було  проведено  3  засідання  МО,  на  яких
розглянуто питання  про інноваційні педагогічні технології та комп’ютерну
техніку  на  уроках  трудового  навчання.  Булопроведено  майстер-класи
«Використання активних та інтерактивних методів навчання, для активізації
уроків»,  «Використання  інноваційних  педагогічних  технологій  на  уроках
трудового  навчання».  27  вересня  2017  року  було  проведено  науково-
методичний захід, на який було запрошено викладачів, доцентів, кандидатів та
докторів  наук з  кафедри трудового навчання Хмельницького національного
університету, які провели різноманітні майстер-класи та поділилися досвідом
з  вчителями,  керівниками  гуртків  художньої  творчості  Скалатської  ОТГ, а
також показали унікальну виставку. У лютому 2018 року на базі Колодіївської
ЗОШ  І-ІІІ  ст.  відбувся  семінар-практикум,  який  провів  вчитель  трудового
навчання Гайдамаха Р.М. на тему: «Використання інтерактивних технологій
на уроках трудового навчання», під час заходу вчителі громади мали змогу
ознайомитися методикою створення ігор за допомогою засобів мультимедіа. 
Результати олімпіади з трудового навчання учнів ЗЗСО Скалатської ОТГ

Навчальний заклад Клас Учень, учениця Місце

Городницька ЗОШ І-ІІ ст. 8 Котис Софія І

Городницька ЗОШ І-ІІ ст. 9 Кравець Анастасія І

Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 10 Бернацький Юрій І

Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст. 8 Колісник Віталій ІІ

Подільський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ» 9 Питель Ольга ІІ

Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст. 9 Вуздеревич Назарій ІІ
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Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 Дупля Соломія ІІ

Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 Шугира Андрій ІІ

Кривенська ЗОШ І-ІІ ст. 8 Процишин Анастасія ІІІ

Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 8 Волошин Максим ІІІ

Магдалівська ЗОШ І-ІІІ ст. 8 Фльорик Богдан ІІІ

Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 9 Панькевич Володимир ІІІ

Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст. 10 Білик Лілія ІІІ

У 2017-2018 н.р. відбулося вивчення стану викладання з трудового
навчання. На діаграмах нижче показано результати моніторингу.

     Навчальні досягнення учнів у Скалатській ЗОШ І-ІІІ ст.

Object 73

Навчальні досягнення учнів у Новосілківській ЗОШ І-ІІІ ст.

Object 75

Навчальні досягнення учнів у Городницькій ЗОШ І-ІІІ ст.
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Object 77

Навчальні досягнення учнів у Староскалатській ЗОШ І-ІІІ ст.

Object 79

       У  2018  році  під  час  атестації  педагогічних  працівників  вчителю
Подільського  НВК  «ЗОШ  І-ІІ  ст.-  ДНЗ»  Стадник  Оксані  Ярославівні
присвоєно вищу кваліфікаційну категорію.

Творчі досягнення методичного об`єднання
вчителів «Художньо-естетичного циклу»

.

 Методист відділу освіти         Тихоліз С.Л.

      В  2017-2018  н.р.   вчителі  музики,  образотворчого  мистецтва,
художньої  культури –  були об’єднані  у  МО художньо-естетичного циклу і
працювали  над проблемою:«Розвиток і самореалізація особистості через
активну художню діяльність і творче самовираження у сфері мистецтва
та системне застосування новітніх технологій».     
  Було  проведено  4  засідання  методоб`єднання   з  розвитку  даної
проблеми.
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 Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік  робота МО була
спрямована  на  підвищення  науково-теоритичного  та  методичного  рівня
викладання  навчальних  предметів,  посилення  уваги  до  виховної  та
розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.
Приділялась  увага  розвитку  творчого  потенціалу  учнів  на  уроках  і  в
позаурочний час .

 Всі члени методоб’єднання вільно обирали шлях досягнення визначених
цілей, мали індивідуальний стиль роботи та творчо підходили до справи .
   У складі МО працювали 17 вчителів, які  мають наступні кваліфікаційні
категорії:

-         вчителі з вищою категорією – 6
-         вчителі з І кваліфікаційною категорією – 1
-         вчителі з ІІ кваліфікаційною категорією – 5
-         спеціалісти з вищим кваліфікаційним розрядом – 1
-         вчителі із званням «старший вчитель» - 1
-         молодий вчитель (стаж роботи до 3 років) – 1

  Відповідно до плану роботи  методичного кабінету на 2017-2018 н.р..
20  лютого   на  базі  Скалатської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  відбувся  семінар-
практикум  вчителів  образотворчого  мистецтва  та  музичного  мистецтва.
Майстер-клас  для  вчителів  образотворчого  мистецтва  провели  викладачі
Тернопільського педагогічного університету, факультету мистецтв.   Вчитель
Сулима  Надія  Богданівна  разом  із  своїми  вихованцями  провела  виховний
захід присвячений Героям Небесної сотні.
   Учасники семінару відзначили професійний рівень вчителя, майстерність
щодо використання ІКТ, було  проведено підсумок роботи семінару, на якому
учасники опрацювали методичні  рекомендації  та  висловили свої  враження
від роботи семінару. 
  Хороші результати показали учні ЗЗСО відділу освіти Скалатської міської
ради  на  ІІ  етапі  Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  образотворчого
мистецтва.
 

№ ПІБучня Клас Школа Вчитель Місце

1 Гуменюк Юлія 9 Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст. Гуменюк М.Г. ІІ

2 Питель Ольга 8 Подільський НВК Стадник О.Я. ІІІ

3 Козак Інна 9 Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст. Сулима Н.Б. ІІ

4 Шада Оксана 11 Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст. Гуменюк М.Г. ІІ

5 Ліпінський Володимир 9 Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст. Гуменюк М.Г. ІІІ
  

Підбиваючи  підсумки  минулого навчального року можна сказати,  що
з’явилось чимало цікавого у творчому доробку педагогів, адже вони шукали
нові  форми,  методи  роботи,  підвищували  якість  навчально-виховного
процесу.
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Творчі досягнення методичного об’єднання вчителів з предмету
«Захист Вітчизни» за 2017 -2018 н. р.

Методист МК   Гелета З.С.
       Курс «Захист Вітчизни», основи медичних знань викладають вчителі,які
пройшли атестацію,за винятком вчителів Скалатської та Колодіївської ЗОШ I-
III ст., які в цьому навчальному році розпочали свою педагогічну діяльність.
      Учні Магдалівської ЗОШ ім. родини Голоядів показали високі вміння та
навички під час семінару з Захисту Вітчизни, який провели  вчителі Мазур
В.І.,  ДмитеркоН.П.  Команда  школи  вперше  прийняла  участь  у  обласному
етапі гри «Сокіл», зайнявши 10 місце. 
     Військово-патріотична гра «Сокіл» запам’ятається учням та викладачам
Захисту Вітчизни як гра, яка об’єднала всіх учасників в одну міцну родину.
Учні  Скалатської  ЗОШ  прийняли  участь  у  обласному  етапі  гри  «Джура»,
команда з стрільби зайняла друге місце, особисто учень Міхєєв зайняв друге
місце. Команду готував Пашкевич Д.Р. Дирекція школи не надала належну
допомогу  під  час  організації  та  не  відправила  на  змагання  вчителя  основ
медичних знань, учні на змаганнях з основ медичних знань показали погані
результати.
     В цьому навчальному році були проведені змагання з стрільби на базі
Остап’ївської  школи,  змагання  «Соколята»  на  базі  Скалатської  школи.
Стабільні  результати  показують  учні  Скалатської,  Магдалівської,
Староскалатської шкіл.  Команда Колодіївської школи вперше посіла перше
місце  зі  стрільби.  Спонсори  закупили  пневматичну  гвинтівку  для  учнів
Остап’ївської школи. 
     Організовано  пройшов другий етап військово-патріотичної гри «Сокіл»,
«Джура»  (допомагали  методисти  відділу  освіти  Скалатської  міської  ради).
Гра проходила на базі ДОЗ «Веселка» (спонсор Олійник Б.С.).

 Під  час  проведення  військово-польових  зборів  для  учнів  11класів  було
залучено інструкторів обласної організації  «Сокіл». Допоміг в організації і
Підволочиський  військомат. Для  стрільб  використали  автомати,гвинтівки  з
Скалатської школи.
Поряд  з  тим,  є  ще  багато  недоліків  над  якими  потрібно  працювати:
покращити матеріально – технічну базу з  основ медичних знань,  закупити
автомати  (навчальні),  малокаліберні  гвинтівки,  пневматичні  гвинтівки  для
шкіл I-II cт., побудувати стрілецькі тири, смуги перепон,закупити форму для
юнаків та дівчат,обладнати місця для занять стройової підготовки, з фізичної
підготовки,  провести  заняття  з  директорами  шкіл  з  дотримання  правил  з
техніки  безпеки  під  час  занять  з  Захисту  Вітчизни.  Потрібно  також
покращити  роботу  з  цивільного  захисту  населення,  підготувати  місця  для
евакуації  учнів,  закупити  протигази  та  інші  засоби  захисту   учнів  при
надзвичайних  ситуаціях,  організувати  на  базі  Остап’ївської  школи  клас  з
цивільного захисту населення, придбати обладнання та інвентар.
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   Змістовна  робота  з  військово-патріотичного  виховання  проходить   у
Магдалівській, Староскалатській, Скалатській ЗОШ І-ІІІ ст. Особливо треба
відмітити діяльність вчителя Магдалівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. родини Голоядів
Мазура В.І.  - за власний кошт придбав АКМ (навчальний), організував учнів
10-11 кл. до співпраці з громадською організацією «Сокіл». Дмитерко Н.П.
(Магдалівська ЗОШ І-ІІІ ст.) підготувала програму з основ медичних знань,
по  якій  проходила  гра  «Сокіл».  Пашкевич  Д.Р. (Скалатська  ЗОШ І-ІІІ  ст.)
організував зустріч учнів школи з учасниками АТО, проведено багато заходів
для збору коштів учасникам АТО.

Творчі досягнення методичного об’єднання   
вчителів  фізичної культури за 2017-2018. р.

Методист МК   Гелета З.С
Предмет  фізична  культура  в  школах  викладають  вчителі,  які  мають
спеціальну вищу освіту, за винятком вчителя Магдалівської ЗОШ  I-IIIст. та
вчителя Подільського НВК. Всі пройшли атестацію.
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      Результати роботи з фізичної культури в школах залежать від матеріальної
бази,  співпраці  з  спортивною  школою  та  ініціативи  дирекції  школи.
Найкраща  матеріальна  база  в  Скалатській  ЗОШ  I-IIIст.,  де  вчителі  мають
найкращі  результати  за  минулий  навчальний  рік.  Всі  спортивні  змагання
проходили  згідно  Положення  про  проведення  11  ігор  учнівської  молоді
проведені на базі Скалатської школи. Серед ЗОШ I-III ст. непогані результати
показали учні Скалатської, Колодіївської, Магдалівської ЗОШ. Дирекції шкіл
Староскалатської, Остап’ївської ЗОШ потрібно покращити матеріальну базу з
фізичної  культури.  Серед  ЗОШ  I-IIст.  непогані  результати  на  змаганнях
показали  учні  Гордницької,  Кривенської,  Подільського  НВК,  покращилась
робота в Полупанівській ЗОШ (вчитель Леськів П.З).
Згідно  Положення  про  проведення  обласних  змагань  учні  Скалатської,
Колодіївської,  Староскалатської  шкіл  приймали  участь  в  змаганнях  по
футболу,  волейболу,  футзалу.  Потрібно  відзначити  вчителів  Бульбіна
В.О.,Данелюк О.Г., Гелету З.С. 
    Данелюк О.Г. приймала участь в районому утапі конкурсу «Вчитель року»,
де зайняла перше місце, вдало виступила і в обласному етапі конкурсу. Учні
Городницької школи захищали нашу громаду на обласних змаганнях з міні
футболу, а  також приймали  участь  в  обласному  етапі  гри   за  програмою
«Олімпійське лелечення», готувала команду разом з колективом школи Ольга
Григорівна Данелюк.

Результати змагань:
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Другий етап фестивалю «Нащадки козацької слави»:
 1 місце  - Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст.,
 2 місце  - Магдалівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.родини Голоядів,
3 місце -  Остап’ївська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Змагання з настільного тенісу серед учнів ЗОШ   I  -  III   ступенів:
1 місце  - Магдалівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.родини Голоядів 
2 місце  - Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст.,
3 місце -  Староскалатська  ЗОШ І-ІІІ ст. 
 Серед ЗОШ   I  -  II   ступенів: 
1 місце  - Новосілківська школа ЗОШ І-ІІ ст. 
2 місце  - Городницька ЗОШ І-ІІ ст.,
3 місце -  Кривенська  ЗОШ І-ІІ ст. 
Змагання з легкої атлетики молодша вікова група, серед ЗОШ   I  -  III   ступенів:
1 місце  - Магдалівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.родини Голоядів 
2 місце  - Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст.,
3 місце -  Остап’ївська  ЗОШ І-ІІІ ст. 
 Серед ЗОШ   I  -  II   ступенів:
1 місце  - Городницька школа ЗОШ І-ІІ ст. 
2 місце  - Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст.,
3 місце -   Полупанівська ЗОШ І-ІІ ст. 
 Змагання з легкої атлетики серед ЗОШ   I  -  III   ступенів:
1 місце  - Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст.,
2 місце  - Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст.,
3 місце -  Магдалівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.родини Голоядів. 
 Серед ЗОШ   I  -  II   ступенів: 
1 місце  - Кривенська школа ЗОШ І-ІІ ст. 
2 місце  - Городницька ЗОШ І-ІІ ст.,
3 місце -   Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст. 
Змагання з фут-залу серед ЗОШ   I  -  III   ступенів:
1 місце  - Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст.,
2 місце  - Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст.,
3 місце -  Остап’ївська ЗОШ І-ІІІ ст.,
Змагання з міні-футболу серед ЗОШ   I  -  II   ступенів:
1 місце  - Городницька школа ЗОШ І-ІІ ст. 
2 місце  - Полупанівська ЗОШ І-ІІ ст.,
3 місце -   Кривенська школа ЗОШ І-ІІ ст.. 
Змагання з шахів серед ЗОШ   I  -  III   ступенів:
1 місце  - Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст.,
2 місце  - Магдалівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. родини Голоядів,
3 місце -  Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст.,
Серед ЗОШ   I  -  II   ступенів: 
1 місце  - Новосілківська школа  ЗОШ І-ІІ ст. 
2 місце  - Подільський НВК,
Змагання з волейболу серед ЗОШ   I  -  III   ступенів юнаки:
1 місце  - Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст.,
2 місце  - Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст.,
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 3 місце -  Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст.,
 Серед дівчат
 1 місце  - Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст.,
2 місце  - Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст.,
Серед ЗОШ   I  -  II   ступенів:
1 місце  - Городницька школа ЗОШ І-ІІ ст. 
2 місце  - Кривенська ЗОШ І-ІІ ст.,
3 місце -   Подільський НВК
      В  навчальному році  суттєво покращили роботу з  фізичної  культури
вчителі Данелюк О.Г.(Городницька школа), Бульбін В.О.( Скалатська школа) -
друге місце з футзалу на обласних змаганнях, Прокіпчук В.М. (Кривенська
школа),  Леськів  П.З.(Полупанівська школа).  Цікавий і  змістовний семінар-
практикум  з  фізичної  культури  провели  на  базі  школи  Хрущ  А.С.,
Кривецький О.Б.(Новосілківська ЗОШ І-ІІ ст.)
Завдання на 2018-19 н.р. - покращити методичну роботу, допомогти молодим
вчителям щодо планування з фізичної культури, матеріальну базу збільшити
за рахунок перерозподілу, з дозволу відділу освіти, від шкіл, які мають кращу
матеріальну базу. 

Методичну  роботу  в  громаді   проводить  Данелюк  О.Г. -   організувала  і
провела разом з «Спорт для всіх» спортивні змагання для учнів 3-4 кл.

Творчі досягнення методичного об’єднання вчителів предмету
«Основи християнської етики» за 2017-2018 н.р.

Методист МК    Кіляровська Н.М.

Методичне  об'єднання  вчителів  ОХЕ   працювало  над  темою: «  Роль
курсу  «Основи християнської етики»  в  національно - патріотичному,
духовно - моральному  вихованні учнівської  молоді »
      У 2017-2-018 н.р. вивчення предмету «Основи християнської етики» у
ЗЗСО відділу освіти Скалатської міської ради було забезпечено 11 вчителями
в 10 навчальних закладах.

Кадровий педагогічний потенціал з курсу
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 „ Основи християнської етики” в 2017-2018 н. р.
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Стан вивчення курсу „ Основи християнської етики ”
у закладах освіти  в 2017-2018 н. р.
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Стан викладання курсу „ Основи християнської  етики ” в 5-6 класах у
ЗЗСО в 2017-2018 н. р.
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Всього: 10 118 118 100% 132 132 100%

Мережа вивчення курсу „ Основи християнської етики” 
у ЗНЗ  в 2017-2018 н. р.

№
з/п
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1-4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас
У Ф К У Ф К У Ф К У Ф К У Ф К У Ф К У Ф К У Ф К
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Г1 12 39 3 1 6 3 - 7 3 1 7 5 - 6 2 2 7 1 4 - 1 3 1

Всього: 12 39 3 1 3 3 - 7 3 1 7 5 - 6 2 2 7 1 4 - 1 3 1

У – урок
Ф - факультатив
К - курс за вибором

Науково-методичне забезпечення  курсу „ Основи християнської етики”

№
з/п

Район (ОТГ) Форми
методичної
роботи  з
педкадрами 

Кількість
кабінетів,  кутків
духовності,
світлиць

Вивчення ППД Участь  в
олімпіадах

1 Скалатська ОТГ Семінари,  МО,
практикуми

4/46/2 вч.
Колодіївської
ЗОШ  І-ІІІ  ст..
Смакули Г.Є.

Остріг

      
Методична  робота з вчителями ОХЕ  була спрямована на формування в учнів
християнських моральних чеснот. 

Протягом 2017-2018 н.р.  було  проведено  три   засідання  методичного
об’єднання:
-    Перше засідання. Організація роботи методичного об’єднання учителів
основ християнської етики у 2017-2018 навчальному році. Нормативно-пра-
вове забезпечення викладання предмету «Основи християнської етики» - було
організаційно-методичним, на якому обговорено та затверджено план роботи
МО та розглянуто методичні рекомендації  МОН України щодо викладання
суспільствознавчих дисциплін у 2017-2018 н.р. 
-   Друге  засідання  . Тема:  «Формування  духовно-моральної,  життєво-
компетентної  особистості  в  процесі  творення  ефективного  виховного
простору» -  під час якого вчителі ознайомилися з доповіддю «Формування
духовно-моральної,  життєво-компетентної  особистості  на  уроках  основ
християнської етики» працювали над підготовкою презентаційного матеріалу
для уроків основ християнської етики на тему «Сімейне виховання на засадах
християнської моралі»; обмінялися досвідом про методи роботи з учнями на
уроках ОХЕ.
 –  Третє   засідання  .  Семінар-практикум   «Формування  національно-
патріотичного,  духовно-морального  виховання учнівської молоді на уроках
ОХЕ», який відбувся на базі Магдалівської ЗОШ ім.. родини Голоядів, свій
досвід  роботи  презентувала  педагог  Колодій  Ганна  Павлівни,   за  участі
учнівського,  педагогічного  колективу  школи,  представників  громадськості
села та священників.  Відвідання та обговорення відкритого   заходу основ
християнської етики.
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Вчителі ОХЕ постійно працюють над підвищенням свого професійного
рівня:   опрацьовують методичні матеріали  фахових журналів,  вивчають та
впроваджують  елементи  передового  педагогічного  досвіду  вчителів,
обмінюються досвідом роботи на засіданнях МО, згідно графіка проходять
курси  перепідготовки.  У  2017-2018  н.р.  курси  перепідготовки  пройшла
вчитель Подільського НВК Прокіпчук Ю.Ф.
  Протягом навчального року методист  МК відділу освіти  Скалатської
міської ради Кіляровська Н.М. та вчителі ОХЕ брали   участь у методичних
нарадах,конференціях,семінарах-практикумах  методистів   та  вчителів  у
ТОКІППО:
- 17.04.2018 р. «Впровадження Української Хартії вільної людини в освітній
процес»; 
-  20.04.2018 р.  с.  Зарваниця  для участі  у міжнародній науково-практичній
конференції  на  тему  «Духовно-моральне  виховання  особистості:  реалії  та
перспективи»;
- 31  травня  2018 року ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»
обласний  методичний  семінар  на  тему:  «Використання  інноваційних
технологій  на  уроках  основ  християнської  етики  та  в  позаурочній
діяльності».
      Вчителі  християнської  етики   узагальнювали  свій  досвід  роботи  та
ділились  ним  із  своїми  колегами  на  засіданнях  МО.  Видано   методичний
посібник «Сімейне виховання на засадах християнської моралі»

Протягом  2017-2018  н.р.  у   ЗЗСО  відділу  освіти   вчителі  ОХЕ
проводили заходи, присвячені пам’ятним датам (хрещення Київської Русі) ,
релігійним  діячам  (А.  Шептицький),  визнаним  святам  (Покрова,  Різдво,
Водохреще,  Великдень  ітд.),  тижні  духовності,  брали  участь  у  конкурсі
духовної пісні.

   

Творчі досягнення методичного об’єднання
 вихователів групи продовженого дня 

за 2017/2018 навчальний рік

Методист відділу освіти         Тихоліз С.Л.

     Одним  із  пріоритетних  завдань  вихователя  на  нинішньому  етапі
розвитку нашого суспільства є встановлення розвитку пізнавальної і творчої
активності.  Тому метою роботи  методичного об’єднання   було створення
умов  для  розкриття  всебічного  розвитку  дитини  та  підготовкою  його  до
життя в суспільстві.

    Діяльність  роботи   методичного об’єднання   була  спрямована  на
забезпечення  системи  роботи  з  формування  життєвих  компетентностей  та
розкриття природних можливостей учнів. 

Аналіз якісного складу
До складу методичного об'єднання вихователів входило 9 педагогів.
З них: кваліфікаційна категорія « спеціаліст»                           - 3                
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          кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»   - 3;
          кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» - 2;
          кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»    - 3.
 Присвоєно звання        «старший вчитель»                     -1;

Інформація  про  кількість  груп,  які  функціонували   в  школах
Скатської об'єднаної територіальної громади у 2017-18н.р.:

№ Навчальний заклад Кількість груп Класи Ставка

1 Скалатська ЗОШ  І-ІІІ ст.      І група 1-А,1-Б,3-А 1 ставка

ІІ група 2-А,2-Б  1 ставка

ІІІ група 4-А,4-Б,3-Б 1 ставка

ІV група 5-А,5-Б 1 ставка

2 Городницька ЗОШ І-ІІ ст..        І група 1-4 класи 0,5ставки

3 Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст..          І група 2-4 класи 0,5 ставки

4 Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст..    І група 2-4 класи 0,75 ставки

Всього: 245 учнів.

 В процесі роботи було проведено 4 засідання методичного об’єднання, на
яких обговорено питання згідно тематики. Вихователі груп продовженого дня
активно  брали  участь  у  проведенні   методичних  об’єднань.  План  роботи
методичного об’єднання вихователів на 2017-2018 навчальний рік виконано. 

Для  підвищення  рівня  ефективності  виховного  процесу  вихователів
груп  продовженого  дня   широко  впроваджують  у  практику  своєї  роботи
елементи педагогічного досвіду своїх колег. Кожен вихователь  брав  участь у
роботі   методичного  об’єднання:  готували  доповіді,   проводили  відкриті
виховні  заходи.  Активізувалася  увага  на  питаннях  самоосвіти  вихователів.
Перед кожним з  вихователів  ставилась  задача  –  не  просто працювати над
вибраною  темою,  а  обов’язково  поділитися  досвідом  своєї  праці.  Цікаву
презентацію власного досвіду роботи приготувала Білик Г.В.  (Городницька
ЗОШ І-ІІ ст. ).

Недоліки, які мали місце в роботі групи продовженого дня:
- При  підготовці  виховних  заходів  не  дотримувались  вимог  до  вікових
особливостей учнів;
-       Недотримання вихователями режимних моментів своєї роботи;
- Рідко  застосовувались  комп’ютерні  технології  в  практичній  діяльності
вихователя;
- Одноманітність  форм  проведення  самопідготовки  та  навчально-ігрової
діяльності.

Творчі досягнення 
методичного об’єднання шкільних бібліотекарів

 за 2017/2018 навчальний рік

Методист МК                     Кіляровська Н.М.
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      Протягом  2017-2018 навчального  року   методичне  об’єднання шкільних
бібліотекарів   працювало  над  реалізацією   проблемно-методичної  теми
«Забезпечення   ефективної  діяльності  бібліотек  шляхом   впровадження
інформаційно-комунікативних   технологій »
    Протягом   року     методичне   об’єднання   шкільних   бібліотекарів
працювало відповідно до плану роботи, який був затверджений на серпневій
інструктивно-методичній нараді. За рік було проведено 3 тематичні засідання
та  нагальні  наради, на  яких розглядались важливі  питання,  спрямовані  на
вирішення  завдань  шкільних  бібліотек. Для  ефективної  реалізації  своїх
функцій  бібліотеки  закладів ЗСО повинні  бути  матеріально  та  технічно
забезпечені, мати підготовлені кадри.
           В  школах ОТГ  працює 10   шкільних бібліотек у  яких працює 11
шкільних бібліотекарів.  З  них  повну  вищу бібліотечну  освіту  має лише  1
бібліотекар,  неповну вишу бібліотечну освіту – 3 , повну вищу педагогічну –
6, неповну вищу педагогічну – 1 . Тому вчителю, який має 4-6 годин на день,
повноцінно працювати в бібліотеці важко. Та, не дивлячись на труднощі та
обмаль часу, бібліотекарі старанно виконують свої обов’язки. Свою роботу
бібліотекарі  організовують відповідно до плану, затвердженого директором
закладу. 
       Згідно з вимогами ведеться бібліотечна документація.  В навчальних
закладах  відповідно  до  Інструкції  про  порядок  комплектування  та  облік
підручників і навчальних посібників ведеться облік підручників і навчальної
літератури,  створені  картотеки.  Ведуться  книги  сумарного  обліку.  У  10
навчальних закладах підручники зберігаються окремо від фонду художньої
літератури. У книгосховищах дотримується належний порядок, підручники
розташовані відповідно до нумерацій класів. Щорічно на виконання наказу
Управління  освіти і науки в усіх загальноосвітніх закладах протягом червня
проводиться  інвентаризація  фонду  шкільних  підручників,  і  готується
відповідна звітність.
      Книжкові фонди шкільних бібліотек поповнюються централізовано за
рахунок  коштів  державного  бюджету.  Звичайно,  за  кошти  держбюджету
надходить небагато літератури. Відсутні в школах багато програмових творів,
дитячої літератури, довідників.
    Одним з основних завдань у роботі шкільних бібліотек є забезпечення
учнів  підручниками. У 2017 - 2018  рр.  для учнів 9 класу було придбано за
рахунок бюджетних коштів  2945  підручників  на суму  75590.95  грн.
     Безкоштовно  у  якості  благодійної  допомоги  у  рамках  проекту
«Християнський набір літератури кожній шкільній бібліотеці Тернопільської
області» передано літературу  - 1248 примірників  - на суму 37 860,16 грн.
      У  2017-2017  навчальному  році    учні  шкіл  міста  були забезпечені
підручниками на 97,7%. 
     Пріоритетним напрямком роботи шкільної бібліотеки є залучення учнів до
читання. У  жовтні  2017  року  проходив  Всеукраїнський  місячник шкільних
бібліотек  «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя».  У  проведенні
місячника  активну  участь прийняли  шкільні  бібліотекарі,  педагогічні  та
учнівські  колективи навчальних закладів. Заходи місячника були спрямовані
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на зростання престижності  читання як  культурної  цінності   та  духовної
потреби  дитини;  популяризацію української  книги,  народних традицій та
звичаїв;  застосування  сучасних  підходів  з  прищеплення  навичок  читання,
залучення нових користувачів до бібліотеки.
    Цього  навчального  року  були  організовані  і  постійно  діяли  книжкові
виставки,  присвячені  знаменним  і  пам’ятним  датам:  річниці  з  дня
народження Т.Г.Шевченка, вшанування подвигу учасників Революції гідності
та  увічнення  пам'яті  Героїв  Небесної  Сотні,  річниці  з  дня  перемоги  над
нацизмом у Другій світовій війні, та ін.
          З метою виховання культури читання, залучення учнів до пошуку
необхідної  інформації  проводяться  бібліотечні  уроки.  Тематика  їх  дуже
різноманітна:   як  правильно  працювати  з  книгою,  періодичною  пресою,
довідковою  літературою,  іноді  з  використанням  комп’ютерних  технологій.
Підготовлено збірку бібліотечних уроків ЗЗСО.
         Спільно з класоводами та класними керівниками працівники бібліотек
проводять  ряд  культурно-масових  заходів:  бесіди,  вікторини,  заняття  з
профорієнтаційної культури, беруть участь у проведенні предметних тижнів,
надають  інформаційну  допомогу  в  проведенні  всіх  шкільних  заходів;
практикують  нетрадиційні  форми  роботи:  години  цікавих  повідомлень,
рольові ігри тощо. 
       Відповідно плану роботи у жовтні 2017 року був проведений семінар-
практикум «Універсальна  десяткова  класифікація  для  бібліотек», на  якому
шкільні  бібліотекарі  були ознайомлені  з  методичними  рекомендаціями  з
питань впровадження таблиці УДК в практику роботи шкільних бібліотек. 
       У січні  2018 року був  проведений  семінар "Використання  ІКТ для
забезпечення  ефективності  освітньої  діяльності  шкільної  бібліотеки".
Бібліотекарі   ділилися  досвідом  щодо  впровадження  в  практику  своєї
діяльності  веб-технологій.  Бібліотекарі  познайомилися з  такими сервісами:
Гугл карти,QRкод.   
     Протягом квітня – липня 2018 року шкільні бібліотекарі працювали із
системою ІСУО,  у якій введено окрему закладку замовлення підручників для
ЗЗСО – 1,5,10 класи.
      Проблеми і труднощі. 1. Відсутність законодавчої нормативно-правової
бази бібліотек освітніх установ, регулюючої наступні питання:
- Статус шкільної бібліотеки і бібліотекаря;
-  Відсутність  нормативів  фінансування  та  комплектування  бібліотечних
фондів;
- Скорочення виплат індексації та надбавок за престижність праці (на25%).
2.  Незадовільний  стан  бібліотечних  фондів  (практично  не  поповнюються
програмною та сучасною художньою, дитячою літературою).
3. Відсутність на міському рівні фінансування для здійснення передплати на
періодичні видання.
4. Недостатність площі і оснащення бібліотек типовим обладнанням.
5.  Недостатність  оснащення  бібліотек  комп'ютерною  технікою.  Жодна 
шкільна бібліотека не має  комп'ютера.
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6.  Відсутність  виходу  в  Інтернет  майже  в  100%  бібліотек.  Цей  факт  є
серйозною  перешкодою  для  надання  користувачам  бібліотек  доступу  до
інформації за допомогою використання Інтернет-ресурсів.
      Всі  перераховані  вище проблеми,  безумовно,  відбиваються на якості
бібліотечного обслуговування.
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Успіхів і творчих звершень всім нам!
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