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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

Дошкільна освіта 
З метою поліпшення якості педагогічного процесу та 

реалізації дошкільної освіти діяльність методичної служби була 

спрямована на особистісне професійне зростання педагогів, 

реалізацію їх творчого потенціалу, впровадження інноваційних 

технологій, на організацію координації співпраці з дошкільними 

навчальними закладами, що забезпечило сприятливі умови для 

досягнення продуктивних результатів роботи семінарів, 

семінарів-практикумів, методичних об'єднань та майстерень, 

секційних засідань. Методичні заходи з педагогічними кадрами 

проводились як системний організований процес, спрямований 

на кінцевий результат – конкретну допомогу педагогічним 

працівникам, знаходження неординарних шляхів удосконалення 

якості педагогічного процесу, на задоволення вимог сьогодення та запитів батьків на якісну 

дошкільну освіту. 

Організовано семінари та семінари-практикуми зокрема: «Виховання патріотичних почуттів у 

дітей дошкільного віку», «Дидактичні умови логіко – математичного розвитку дітей дошкільного 

віку», «Комунікативні ігри таїх роль у житті дитини», «LEGO для дітей дошкільного віку», «Логіко-

математичний розвиток дошкільників через конструювання» (для вихователів старших груп), «ГРДУ 

та методичні рекомендації», «Сучасні підходи до організації та проведення спортивних ігор», 

«Використання нетрадиційного обладнання на заняттях з фізичного виховання», «Навчання 

дошкільників гри на дитячих музичних інструментах», «Музично-ритмічна діяльність дошкільників на 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

заняттях з музичного виховання», 

«Нетрадиційні технології в розвитку 

творчих здібностей дошкільників на 

заняттях із зображувальної діяльності». 

Методична ланка приділяла велику 

увагу якості організації та проведення 

секційних засідань для  педагогічних 

працівників різновікових груп. 

Проведено  спільно традиційні заходи: 

«Щедрий вечір », «Славимо рідну мову»; 

тематичні заходи до Дня фізкультурника, 

Дня Матері,  Шевченківські дні, День дошкільника; виставки творчих робіт «Весняні барви», «Осінній 

віночок», «Україна моя», «Моє село», спортивні змагання між дітьми середнього та старшого 

дошкільного віку  «Веселі старти». 

ПОЧАТКОВІ КЛАСИ 
Протягом 2017-2018 навчального року відділ освіти разом із вчителями початкових класів 

Великогаївської ОТГ працював над вирішенням науково-методичної проблеми «Вдосконалення 

фахової майстерності учителя – важливий чинник у формуванні компетентностей учня ХХІ 

століття», а також проводив перепідготовку вчителів початкових класів, які у 2018-2019 н.р. будуть 

навчати учнів у 1 класі.  Аналіз роботи вчителів за минулий рік показав, що підвищився науково-

теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, вчителі активно працювали над 

самоосвітою, проходили курси на платформі EdEra і брали участь в очних курсах та курсах за 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

вибором. Всі сучасні  форми і методи роботи вчителі 

опановували з великим бажанням та ентузіазмом.  Навчання 

здійснювалось за новими програмами, підручниками, 

технологіями, методиками відповідно до нових вимог 

Державного стандарту початкової освіти. 

Робота з педагогічними кадрами спрямована на підвищення 

ними свого професійного рівня, на забезпечення розвитку 

творчого потенціалу. 

 Так у 2018 році атестацію пройшли 9 вчителів початкових 

класів Великогаївської ОТГ.  

На початку навчального року були підготовлені і проведені 

рекомендаційні матеріали щодо організації навчально-виховного процесу у 1-4 класах; опрацьовані 

методичні рекомендації до оновлених програм початкової школи; опрацьовані орієнтовні вимоги до 

оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів. 

Щочетверга з 15.00 до 17.00 год. Протягом року проводилось консультування вчителів 

початкових класів Великогаївської ОТГ з питань організації та планування роботи в початкових 

класах. 

У всіх освітніх закладах Великогаївської ОТГ навчально-виховний процес проходив згідно чинних 

програм.  

Проводилась допомога вчителям початкових класів, що проходять курсову перепідготовку при 

ОКІППО, у підготовці навчальних проектів, програм «Мій шлях професійного розвитку». 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

У березні 2018 року в рамках підвищення професійної 

компетентності проводився форум педагогічних працівників 

ОТГ, на якому вони в ролі спікерів ділилися своїми родзинками 

досвіду. Зокрема, на високому рівні були проведені 

майстер=класи такими вчителями , як Грибик Т.В., Семирко 

І.В., Дарморіс М.М., Прус В.В., Муляр Т.В., Новосад О.Д., Івахів 

Н.В.  

Була організована робота з молодими вчителями: 

 засідання школи професійної адаптації молодого 

вчителя; 

 проводились діагностування молодих вчителів з метою 

виявлення їх професійної підготовки та самоосвітнього рівня. (вересень 2017р.); 

 здійснювались індивідуальні консультації. (протягом року); 

 було організоване спільне засідання молодих вчителів з членами творчої групи (на базі 

опорної школи) (січень 2018 р.) 

Проводились  засідання творчої лабораторії  вчителів початкових класів з проблеми: «Підвищення 

професійної майстерності та розвиток творчості вчителів початкових класів» та спільне засідання з 

молодими вчителями району «Упровадження особистісно -орієнтованого та компетентнісного підходу 

в початковій школі. 

Окремо з вчителями певних класів проводились засідання  МО: 

Вчителів 1-2  класів: 

15.11.2017р. – 1-2 класи ЗОШ І-ІІ ст.. с.Скоморохи 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

Муляр Т.В.  Інтегрований урок в 2 класі. Літ.чит. + музика. 

Вчителів 3 -4 класів: 

09.11.2017р. – 3-4 класи  ЗОШ І-ІІІ ст.. с.Великі Гаї  

Кохман Л.В. «Державний стандарт поч.осв. Інтегроване 

навчання. Ранкові зустрічі. Складання віршованих привітань» 

«Інтеграція в початковій освіті. Складання інтелект-карт. 

Ранкові зустрічі. Складання віршованих привітань.» 

У грудні відбулося засідання творчої групи вчителів 

початкових класів на базі Прошівської ЗОШ І-ІІ ст.на тему: 

«Нестандартний урок, як засіб підвищення ефективності 

навчання».  

Вчителів 4 класів: 

Протягом навчального року вчителі 4 класів проходили перепідготовку щоб 

мати право викладати в 1 класі 2018-2019 н.р.  

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
Методична робота з іноземної мови планувалась з урахуванням того, що 

2017-2018 навчальний  рік було оголошено роком німецької мови в Україні. Тож 

окрім передбачених планом методичної роботи, були проведені додаткові 

заходи. Зокрема, спільний виховний захід з німецької мови «Зроби наступний 

крок» (07.03.2018), у якому взяли участь учні та вчителі усієї громади, а також 

працівники відділу освіти та голова громади Олег Кохман. Окрім того, методист 

іноземних провела обласний семінар «Німецький цифровий університет» 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

(19.05.2018) в інституті післядипломної освіти, а також 

інформаційний захід для учнів опорної школи 

«Німецький цифровий університет» (22.05.2018), під 

час якого учні ознайомилися з новою навчальною 

платформою для вивчення німецької мови. Перед тим 

(21-22.04.2018) методист  пройшла дводенне 

навчання у Goethe-Institut (м. Київ) по вище згаданій 

темі. 

У цьому навчальному році було впроваджено 

проведення мовних днів у літніх пришкільних таборах. 

Задля цього було створено творчу мобільну групу, у 

яку ввійшли п’ять вчителів іноземних мов та волонтер Корпусу миру Тай Сміт. 

Протягом навчального року методист іноземних мов брала участь в обласних науково-

практичних семінарах на такі теми: «Діяльнісно-орієнтований підхід до формування та розвитку умінь 

учнів сприймання на слух: з досвіду роботи вчителів іноземних мов міста Кременця» (7.11.2017) та  

«Шляхи та засоби підвищення ефективності іншомовної освіти в умовах Нової української школи: з 

досвіду роботи Заліщицького районного методичного кабінету» (27.04.2018). 

Згідно плану методичної роботи протягом 2017-2018 н.р. було проведено  два засідання 

методичного об’єднання вчителів іноземних мов Великогаївської ОТГ, тренінг для вчителів англійської 

мови, семінар для вчителів німецької мови, тренінг для вчителів англійської та німецької мов. Окрім 

того, 12.03.2018 у НВК «ЗОШ I-III ст.- ДНЗ с. Великі Гаї» відбувся форум освітян «Крок за кроком до 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

нової української школи», під час якого методист з іноземних 

мов провела  майстер-клас на тему «Мнемотехніка».  

Впродовж навчального року було забезпечено 

консультування педагогічних працівників онлайн. Для цього 

було створено групу у Viber.  Здійснювався активний 

методичний супровід молодих спеціалістів та були проведені 

індивідуальні консультації для новопризначених педагогів. 

Налагоджено співпрацю з Корпусом миру щодо залучення 

іноземних волонтерів до діяльності у загальноосвітніх закладах 

Великогаївської громади. 

За доручення відділу освіти методист брала участь у 

вивченні рівня підготовки організованого початку 2016-2017 навчального року та проведенні 

експертизи  згідно наказу  № 89 від 29.05.2018р. «Про здійснення експертизи проведення державної 

підсумкової  атестації у 9-х класах». 

 

Українська мова і література. Зарубіжна література.  

Християнська етика. 
Упродовж  2017–2018 н.р. методоб’єднання вчителів української мови і літератури, зарубіжної 

літератури та християнської етики працювали в рамках методичної теми методкабінету 

“Вдосконалення фахової майстерності вчителя - важливий чинник у формуванні компетентнісного 

учня ХХІ століття”.   
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

Робота  вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, християнської етики була 

спрямована на підвищення рівня інноваційної компетентності та медіаграмотності учителів, 

забезпеченням самореалізацієї вчителів у професійному та соціокультурному просторі, створення 

сприятливого особистісно зорієнтованого педагогічного середовища для формування успішної 

індивідуальної траєкторії саморозвитку педагогів.   

З метою забезпечення педагогів інформаційно-методичними ресурсами оновлених навчальних 

програм, реалізації завдань Держстандарту базової освіти в галузі вивчення рідної мови й літератури, 

зарубіжної літератури, осмислення концептуальних засад Нової української школи проведено низку 

методичних заходів,  упроваджено новітні інтерактивні форми методичної роботи з педагогічними 

кадрами, а саме: 

1. На початку навчального року проведено 

інструктивно-методичні наради щодо особливостей 

навчання української мови та літератури, зарубіжної 

літератури, християнської етики у 2017-2018 році за 

оновленими програмами, на яких обговорювалися 

перспективи роботи та плани на рік. 

2.  У рамках педагогічної майстерні відбулися 

такі заходи: 

 24 листопада 2017 на базі Баворівської 

ЗОШ І –ІІІ ступенів педагогічна майстерня 

«Естетичні засади педагогічної майстерності. 

Педагогічна майстерність вчителів як сучасний 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

підхід до позакласної роботи», на якій були присутні вчителі української мови та літератури, 

зарубіжної літератури, християнської етики. Вистава «Кайдашева сім’я. Вчителі Шайнюк О.В., Кубів 

В.З.  

 8 грудня 2017 року на базі НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ с. Скоморохи» вчитель Петришин 

М. С. для  вчителів зарубіжної літератури громади спільно з вчителями творчої групи Тернопільського 

району та методистом Демидою О. Р. провела педагогічну майстерню  «Педагогічна майстерність 

вчителів як сучасний підхід до позакласної роботи».  

3. У рамках лабораторії творчого вчителя : 

 17 листопада 2017 року вчитель зарубіжної літератури Лапшинська С.Я. НВК « ЗОШ І-ІІІ 

ступенів с. Великі Гаї» для вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури громади 

провела майстер-клас «Формування ключових, міжпредметних, предметних компетентностей на 

уроках літератури. Розвиток навичок критичного мислення. Есе як вид роботи з розвитку критичного 

мислення»  

 10 листопада 2107 року вчитель Петерків 

Н. С. НВК « ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Товстолуг» для 

вчителів християнської етики громади провела 

майстер-клас з християнської етики «Створення 

ігрового середовища за допомогою інтерактивних 

форм та методів на уроках основ християнської 

етики»  

 2 березня 2018 року  вчитель зарубіжної 

літератури НВК « ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ » Мричко 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

Г. Я. провела відкрите заняття у лабораторії 

творчого вчителя «Мотивація 

навчання.  Психологічні прийоми створення 

сприятливого клімату на уроках».  

4. Велика увага приділялася протягом року 

самоосвіті вчителів та обміну досвідом. Тому 

педагоги брали участь у серії Всеукраїнських 

освітніх онлайн марафонів видавництв «Основа», 

«Ранок», навчання та проходження курсів на базі 

ТООКІПО, Тернопільського державного 

педуніверситету. 

 5. Протягом року урочисто відзначено в начальних закладах громади  День української 

писемності та мови (9 листопада), Міжнародний день різної мови (21 лютого), Шевченківські дні (9–

10 березня). 

6. У жовтні-грудні 2017 року в рамках проведення І та ІІ  етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року–2018»  відбулися конкурсні випробування учасників у номінації «Українська мова та 

література». Барабаш С. М. – вчитель української мови та літератури НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів с. 

Прошова» в жовтні 2017 року зареєструвалася на платформі Конкурсу, створила профіль в освітній 

мережі для вчителів Microsoft, де розмістила відеорезюме і висновок методичного об’єднання 

навчального закладу про педагогічну та методичну діяльність. На ІІ етапі конкурсантка 

демонструвала майстерність у фахових випробуваннях: «Урок»;  «Практична робота»; «Методичний 

практикум» та посіла почесне ІІ місце.. 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

7. Упродовж звітного періоду разом із відділом освіти Тернопільського району забезпечено 

проведення I і ІІ етапів конкурсів та олімпіад:  

 28.10. 2017 ІІ етап VII  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені  Тараса Шевченка   

 25.11.2017 року ІІ етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика 

 02.12. 2017 року ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови й літератури 

 27.12. 2017 року етап XVІІ Всеукраїнського конкурсу  учнівської творчості під гаслом 

«Об’єднаймося ж, брати мої!» 

8. Традиційними є походи в Тернопільський музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка, 

екскурсії в бібліотеки, на зустрічі з письменниками.   

9. Впродовж навчального року було забезпечено консультування педагогічних працівників 

онлайн. 

10. Ряд заходів для підвищення самоосвіти та 

саморозвитку методиста (організація, координація, 

участь): 

 29 вересня 2017 «Освітянські посиденьки 

2017». 

 30 вересня – проща освітян. 

 18 жовтня – Львів виїзний семінар-

практикум. 

 12 березня 2018 Форум «Крок за кроком до 

Нової української школи» (саме тут змогли поділитися 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

досвідом педагоги, які атестувалися цього річ : 

Пелехата М. К, Шайнюк О. В. , а також учасник 

конкурсу «Вчитель року 2018» Барабаш С. М.  

 Аліфійована (не) конференція міні EdCamp 

Хмельницький, Тернопіль.  

 Обласні семінари, тренінги з української 

мови та літератури, зарубіжної літератури, 

християнської етики.  

 Дистанційний курс "Критичне мислення для 

освітян" на платформі PROMETEUS.  

  Тренінг «Методика розвитку критичного 

мислення учнів на уроках різних предметів. Базовий» від освітньої платформи "Критичне мислення" 

на базі ЗОШ №24 м. Тернопіль. 21.10.2017 р  

 Тренінг "Компетентності сучасного вчителя". "Комунікаційна компетентність. Навики 

ефективної комунікації. Коучинговий підхід" тренер Наталія Чуприна на базі Центру Науки 

Тернополя. 27.01.2018 р. 

 Навчально-практичні тренінги за проектом «Школа як осередок розвитку громади», які 

проводилися. Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта.  

 Робота екзаменатора ЗНО з української мови та літератури, перевірка олімпіад, конкурсів. 

 Член робочої групи написання стратегії розвитку освіти Великогаївської ОТГ. 

  



 
 

27 
 

Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

ІНФОРМАТИКА 
У 2017-2018 навчальному році інформатику в школах Великогаївської громади  викладали  14 

вчителів, серед них: 

 вищої кваліфікаційної категорії - 6 учителів; 

 із званням «старший вчитель» - 3 учитель; 

 ІІ кваліфікаційної категорії – 4 учителів; 

 спеціалістів – 4 учителів. 

У школах Великогаївської громади інформатика викладається за рівнем стандарт у двох середніх 

школах, а за академічним у одній. 

Сівінська О. З.  пройшли навчальні тренінги з інформатики  при ОКІППО з питань викладання  

предмету у 7-х та 10- х класах.  

Цього навчального року вчителі інформатики не атестувались. 

Факультативно інформатика в  школах громади не викладалася. 

Курси за вибором з інформатики в  школах громади не впроваджувались. 

Вчителі інформатики постійно працювали над удосконаленням форм і методів роботи, вивчали 

розробки вітчизняних педагогів, елементи дистанційного навчання, велика увага приділялася 

впровадженню сучасних інформаційних технологій, хмарних технологій, … 

Підвищенню педагогічної майстерності вчителів сприяло відвідування семінарів, семінарів - 

практикумів, тренінгів та вебінарів.  

Удосконалення методичної діяльності відбувалося у процесі висловлення вчителями зауважень та 

пропозицій під час семінарів та засідань методоб’єднань.  

Виходячи з проблеми, над якою працює методичний кабінет громади методичне об’єднання 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

вчителів інформатики основними напрямками роботи були: 

 організація навчально-виховного процесу з 

інформатики; 

 організація допомоги вчителям у використанні 

передових технологій для формування розумової та 

інформаційної культури учнів у процесі викладання 

інформатики; 

 Забезпечення вчителів матеріалами методичного 

характеру (в електронному варіанті); 

 підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах; 

  особливу увагу у 2017–2018 н.р. приділяли 

викладанню інформатики у 9-х класах та у 6-х класах; 

 вивчення, систематизація та розповсюдження ППД кращих вчителів громади, району, 

області, України в цілому. 

 вивчення роботи створення та функціонування шкільних сайтів, блогів вчителів-

предметників.  

Проведенні заходи для вчителів інформатики: 

 Інструктивно-методична нарада (22.08.2017 р.) на тему «Особливості викладання 

інформатики у 2017/2018н.р.» (ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ с. Великі Гаї, методист Сівінська О. З.), на якому 

було обговорено рекомендації щодо викладання курсу інформатики у 2017-2018 н.р. Звернута увага 

на особливості викладання інформатики у 6-х та 9-х класах, обговорено стратегію методичної роботи 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

на навчальний рік та окреслено основні напрямки зростання якості 

освіти (Матеріал: http://school-inf.blogspot.com/2017/08/blog-

post_22.html  ) 

 Тренінг (09.11.2017 р.) на тему "Формування ключових 

компетентностей учнів під час вивчення програмування" (ЗОШ І-ІІІ 

ступенів с. Великі Гаї, вчителі інформатики Сівінська О. З., Троцюк О. З.) 

вчителі інформатики громади опрацювали методичні рекомендації 

викладання програмування у 9-му, попрактикувались створювати нові 

проекти та програми у сердовищі Lazarus, спробували себе у ролі учнів у 

груповій роботі та виконанні інтерактивних онлайн вправ, навчального 

відео підчас вивчення програмування (Матеріали: http://school-

inf.blogspot.com/2017/11/blog-post.html  

 Вебінар (24.02.2017 р.) «Компетентнісний підхід на 

уроках інформатики» (Пелешок О. О., Сівінська О.З.) 

(Матеріали:  http://metodkab-vhai.blogspot.com/2017/02/24.html 

) 

 Семінар вчителів інформатики «Технологія 

формування та розвитку критичного мислення на уроках 

інформатики» (22.03.2018 р.) на базі НВК «ЗОШ І-ІІ-ст.-ДНЗ 

с.Грабовець» на якому був представлений бінарний урок з 

предметів інформатика та музика у 4 класі, який провели 

вчителі Лучка Іван Романович (вчитель початкових класів та 

http://school-inf.blogspot.com/2017/08/blog-post_22.html
http://school-inf.blogspot.com/2017/08/blog-post_22.html
http://metodkab-vhai.blogspot.com/2017/02/24.html
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

інформатики) та Зелений Михайло Іванович(вчитель музики) на тему  "Пристрої введення та 

виведення інформації. Музика малює картину". Друга частина семінару була проведена Сівінською О. 

З. у формі міні-тренінгу, де вчителі мали змогу за допомогою методів критичного мислення 

обговорити урок, та почерпнути нові технології, які можна використати у роботі з дітьми. Велася 

пряма трансляція уроку на facebook (Матеріали: http://metodkab-vhai.blogspot.com/2018/03/blog-

post_24.html ) 

 Семінар-тренінг (06.06.2018)  на тему "Інтернет сервіси на допомогу вчителю 

інформатики"» проведений на базі (ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ с. Великі Гаї, методист Сівінська О. З.) . 

Підведено підсумки роботи МО вчителів інформатики  громади за 2017-2018 н. р. та окреслено плани 

роботи на наступний рік, надані рекомендації, щодо викладання інформатики у 10 класі, розглянуті 

та проведена практична робота над онлайн сервісами зворотного зв’язку: PLICKERS, KAHOOT!!!, 

gopollock (Матеріали http://school-inf.blogspot.com/2018/06/blog-post_6.html ) 

Обмін досвідом між вчителями це один з основних методів здобуття майстерності вчителя. 

Вчителі інформатики відвідали і семінари наших колег: 

 Семінар вчителів інформатики Тернопільського району "Інформаційні технології як шлях 

впровадження STEM-освіти. Використання платформи Arduino в навчальному процесі" (Ярема Я. С.) 

 Виїзний семінар інтерактивної групи у Сасівський НВК Золочівського району Львівської 

області «Впровадження STEM-освіти у навчальному закладі» (Ярема Я. С., Грибик Т. В.) 

Вчителі інформатики Великогаївської громади взяли участь у обласних семінарах, які проводив 

ТІППО, а саме: 

 Обласна науково-методична конференція «Реалізація концептуальних засад Нової 

української школи в системі реформування освітньої галузі Тернопільської області». 21.06.2017 р. на 

http://metodkab-vhai.blogspot.com/2018/03/blog-post_24.html
http://metodkab-vhai.blogspot.com/2018/03/blog-post_24.html
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. (Сівінська 

О. З.) 

 Обласний семінар вчителів інформатики "Основні тенденції викладання безперервного 

курсу інформатики у загальноосвітній школі". 26.09.2017 р. на базі лабораторії ІКТ ТОКІППО 

(Сівінська О. З.) 

 Обласний семінар методистів інформатики "Проектні технології як компонент інноваційної 

діяльності педагога". 07.12.2017 р. на базі лабораторії ІКТ ТОКІППО (Ярема Я. С.) 

 Обласний семінар керівників районних (міських) команд, учасниць III етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформатики на тему "Олімпіадна інформатика" 30.12.2017 р. на базі 

лабораторії ІКТ ТОКІППО (Сівінська О. З.) 

 Обласний семінар-практикум вчителів інформатики на тему: "Хмарні сервіси в освіті. 

Створення сайту опорного навчального закладу за допомогою CMS MODx". 17.04.2018 р. на базі 

лабораторія  ІКТ ТОКІППО (Сівінська О. З.)   

 Обласний семінар методистів інформатики РМК/ММК/ОТГ «Реалізація нових освітніх 

стандартів у світлі вимог НУШ» 10.05.2018 р. на базі лабораторії ІКТ ТОКІППО (Сівінська О. З.) 

 Обласний тренінг для вчителів інформатики "Викладання інформатики у 10 класах ЗСО ІІІ 

ступенів" 29.05.2018 р.  на базі лабораторії ІКТ ТОКІППО (Сівінська О. З.) 

Вчителі інформатики громади брали  участь у дистанційних онлайн  навчаннях та вебінарах,  з 

метою підвищення  своєї професійної компетнтності, а саме:  

  Дистанційний курс "Критичне мислення для освітян" на платформі PROMETEUS. (Сівінська 

О. З. Сертифікат http://school-inf.blogspot.com/2017/12/blog-post_18.html Троцюк О. З. Сертифікат  ) 

http://school-inf.blogspot.com/2017/12/blog-post_18.html
https://drive.google.com/file/d/1SxqcwZEUYxhoLPWNByxf8KGX-7bJkM-S/view?usp=sharing
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

 Тренінг «Методика розвитку критичного мислення 

учнів на уроках різних предметів. Базовий» від освітньої 

платформи "Критичне мислення" на базі ЗОШ №24 м. 

Тернопіль. 21.10.2017 р.(Сівінська О. З., Пелешок О. О.) 

http://school-inf.blogspot.com/2017/10/blog-post.html  

 Тренінг "Компетентності сучасного вчителя". 

"Комунікаційна компетентність. Навики ефективної комунікації. 

Коучинговий підхід" тренер Наталія Чуприна на базі Центру 

Науки Тернополя. 27.01.2018 р. 

Вебінари від видавництва  «Ранок» та отримали сертифікати: 

 Інтерактивна школа творчого вчителя. Сесії протягом 

навчального року(Ярема Я. С., Грибик Т. В., Сівінська О. З., Троцюк О. З., Рій О. М., Лучка І. Р.) 

  Від Cisco. 

o Вебінар з Кібербезпеки. 30.11.2017р. (Ярема Я. С.) 

o «Навчайся, змінюйся, змінюй разом з Cisco» (Ярема Я. 

С., Сівінська О. З., Троцюк О. З., Лучка І. Р.) 

 Педагогічні марафони від ВГ «Основа» (Сівінська О. З., 

Троцюк О. З., Грибик Т. В., Лучка І.Р.) 

 Зимова сесія "WEB-STEM-школа - 2018". (Грибик Т. В., 

Ярема Я.С.- 

https://drive.google.com/file/d/1vVJEiVM7Gdwm3P1RTUhZlRPDlgPE

dX6_/view ) 

http://school-inf.blogspot.com/2017/10/blog-post.html
https://drive.google.com/file/d/1vVJEiVM7Gdwm3P1RTUhZlRPDlgPEdX6_/view
https://drive.google.com/file/d/1vVJEiVM7Gdwm3P1RTUhZlRPDlgPEdX6_/view
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

 Дистанційний онлайн-курс "Додатки Google 

у професійній діяльності викладача/адміністратора 

НЗ"  (Троцюк О. З. Сертифікат)  

 Дистанційний онлайн-курс на сайті 

"Віртуальна лабораторія ІКТ" на тему "Сервіси Web 

2.0 - інструменти для творчості" (Грибик Т. В.)  

 Форум інноваційно освіти. 9.12.2017 р., 

який відбувся  на базі Українського католицького 

університету в Львові (Сівінська О. З.) http://school-

inf.blogspot.com/2017/12/blog-post.html  Тренінги:  

 Робототехніка у школах - як це працює на 

практиці? (Ольга Підлатюк, керівник гуртків з КЗ ТМР "Станції юних техніків") 

 Мотивація учнів. Самоорганізовані освітні простори 

(Валентина Стойкова, керівник проекту СОУП, Ізмаїл БФ 

"Карітас-Одеса" ) 

 Дистанційний курс "Критичне мислення для освітян" 

на платформі PROMETEUS. (Сівінська О. З. Сертифікат 

http://school-inf.blogspot.com/2017/12/blog-post_18.html 

Троцюк О. З. Сертифікат  ) 

 Тренінг «Методика розвитку критичного мислення 

учнів на уроках різних предметів. Базовий» від освітньої 

платформи "Критичне мислення" на базі ЗОШ №24 м. 

https://drive.google.com/file/d/1ENFmvKI24yOarKBrVFYy8IFsc1sqYcTW/view?usp=sharing
http://school-inf.blogspot.com/2017/12/blog-post.html
http://school-inf.blogspot.com/2017/12/blog-post.html
http://school-inf.blogspot.com/2017/12/blog-post_18.html
https://drive.google.com/file/d/1SxqcwZEUYxhoLPWNByxf8KGX-7bJkM-S/view?usp=sharing
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

Тернопіль. 21.10.2017 р.(Сівінська О. З., Пелешок О. О.) http://school-inf.blogspot.com/2017/10/blog-

post.html  

 Тренінг "Компетентності сучасного вчителя". "Комунікаційна компетентність. Навики 

ефективної комунікації. Коучинговий підхід" тренер Наталія Чуприна на базі Центру Науки 

Тернополя. 27.01.2018 р. (Сівінська О. З.- https://metodkab-vhai.blogspot.com/2018/01/27-2018.html) 

  Афілійована (не)конференція Міні-EdCamp Хмельницький. 17.03.2018Р. Сівінська О. З. 

https://metodkab-vhai.blogspot.com/2018/06/edcamp.html Сертифікат 

 Вчителі інформатики громади досить активно займалися і позакласною роботою за учнями. 

У цьому навчальному році учні громади залучились до таких 

заходів з інформатики: 

 Конкурс «Година коду» для вчителів, бібліотекарів та 

громадських активістів!  

 Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної 

вправності „Бобер”  у 2017-2018 н. р. (86 учнів з 7 шкіл громади 

)  

 День безпечного Інтернету під гаслом «Створюй, 

спілкуйся та поважай: кращий Інтернет починається з тобою» 

http://school-inf.blogspot.com/2017/10/blog-post.html
http://school-inf.blogspot.com/2017/10/blog-post.html
https://metodkab-vhai.blogspot.com/2018/01/27-2018.html
https://metodkab-vhai.blogspot.com/2018/06/edcamp.html
https://lh3.googleusercontent.com/ZxYcTp3qLWs9HYzPqGhg19uIJZTsG3qN4D3Xn4duVsW1VJcOqx7enTBkMgVhSa6fLuQ-HFjpbZ8ZcI6a2xszf69S-2WET7xfoH2RLa6psUWH9JMAQEB0_pV7ouEwJt6Z5oWBA22wZ86Raxmu1eX2aEBuKt4nfDVnRFd0iQGsYNgEKo37nBdqhniyHVQFjKp1LmfV6qZfoj53Nwua2hfuKnFTzDo-8C7rmFkBIGcyxEgT06XyiSzoAGfJlykr1xbedrDYfF0fTAjosWKwXfDNi7jQ6Uxds-FuaJsRcO_By2Uf9lAbswXrnfXY9JyIouRa6qwWQjFUEv-NhBahZhelUovVQ0wsGjUbfrNMHwkRX49Q7Z5aZq3GBpBfXUePqHq9FU_yrsOrLZZ2FjnldNYf1-eqClRlYhDvX-6FKTeSOtJluNXVdZ_FNzKVK38v4fGAqnM1Von1K1lzHwTUdVGFRQFqyz1L5DUvRkVEnSIkxFSpsG6MQ-4Q7aLh8NpXFOYgg_58WHFdaiJdwaNmdyBcc22ybAWSHwD6DVMnrGJE_V3indU7qf1IikQoYJkodD2oBGTwZ5HWMcC5gK-Z7koZU9nGH87Q529mrF6U3vhR81-lPe7evenyeEbYQE_ew7wnkC1eURZwerThFH1Psu7AsfXUIBYz2eSo=w813-h570-no
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

У цьому навчальному році громада проводила ІІ 

етап Всеукраїнських учнівських олімпіад разом з 

Тернопільським районом.  Предмет інформатика має дві 

олімпіади: «Інформатика»(програмування), 

«Інформаційні технології». 

В ІІ етапі олімпіади з «Інформатики» взяли участь 

п’ять шкіл(8 учні) з нашої громади і зайняли 4 призові 

місця http://metodkab-vhai.blogspot.com/2017/12/blog-

post.html. Учні  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –ДН  с. Великі Гаї» 

Кліщ Максим та Яким Тетяна представляли 

Тернопільський район на обласному етапі. Кліщ Максим 

зайняв І місце і був представником області на всеукраїнському етапі. 

В ІІ етапі олімпіади з «Інформаційних технологій» взяли участь п’ять шкіл (12 учнів) та зайняли 2 

призових місця http://metodkab-vhai.blogspot.com/2017/12/blog-post_24.html. Учень НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ст. –ДН  с. Великі Гаї» 9 класу Кліщ Максим представляв Тернопільський район на обласному етапі 

олімпіади. 

Якісні знання і вміння з предмету інформатики можливі лише при наявності сучасного технічного 

забезпечення. Тому в опорному закладі громади НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –ДНЗ  с. Великі Гаї» дообладнано 

ще один кабінет інформатики комп’ютерною технікою (10 комп’ютерів ). Всі школи І-ІІ та І-ІІІ 

ступенів громади підключенні до Інтернету та більшість з них мають Wi-Fi. 

http://metodkab-vhai.blogspot.com/2017/12/blog-post.html
http://metodkab-vhai.blogspot.com/2017/12/blog-post.html
http://metodkab-vhai.blogspot.com/2017/12/blog-post_24.html
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

У 2017-2018 н. р. відділ освіти виконавчого комітету Великогавської ради оплатив підписку на 

електронну версію педагогічно преси видавництва «Основа». Вчителі інформатики мають можливість 

опрацювати видання «Інформатика в школі» та «Педагогічна майстерня». 

Важливою тенденцією розвитку освітньої галузі у громаді є підтримка раніше створеного 

інформаційно - освітнього простору. В освітньому просторі системи освіти громади діють:  

 Сторінка відділу освіти  http://velykogaivska-gromada.gov.ua/viddil-osviti-11-36-37-20-01-

2017/   

 Розділ Відділу освіти у ТерноВікі   

 Блог методичного кабінету https://metodkab-vhai.blogspot.com  

 Група методичного кабінету у Фейсбук 

https://www.facebook.com/groups/1131235470244852/?ref=aymt_homepage_panel  

 Блоги методистів 

 Блог методиста з інформатики http://school-

inf.blogspot.com/   

 Онлайн кабінет у середовищі Classroom для 

вчителів (Інформатика. МО вчителів інформатики 

Великогаївської громади) 

 Система онлайн папок для розповсюдження 

інформації на Google-Диск (Вчителі інформатики 

Великогавської громади) 

http://velykogaivska-gromada.gov.ua/viddil-osviti-11-36-37-20-01-2017/
http://velykogaivska-gromada.gov.ua/viddil-osviti-11-36-37-20-01-2017/
http://wiki.ippo.edu.te.ua/index.php/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96
https://metodkab-vhai.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/1131235470244852/?ref=aymt_homepage_panel
http://school-inf.blogspot.com/
http://school-inf.blogspot.com/
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

 Блоги вчителів предметників https://metodkab-vhai.blogspot.com/p/blog-page.html  

 Сайти та блоги шкіл. 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
Учні громади  приймали участь обласному етапі  

ХХІІ Спортивних ігор школярів Тернопільщини   у 

змаганнях з баскетболу (хл.,дів.),волейболу 

(хл.,дів.),баскетболу 3 Х3 (хл.) 

Учні  10 класів громади   пройшли польові збори 

та курси з Основ медичних знань 

02.05 - 04.05 у Гаю Кобзаря  та стадіоні с. Великі 

Гаї року було проведено ІІ етап Всеукраїнської 

дитячо-

юнацьк

ої військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») для 

учнів молодшої вікової групи «Джура», де брали участь 

4 рої, (40 осіб) та старшої вікової групи «Сокіл», де 

брали участь 3 рої , (30осіб). 

  Переможці  ІІ етапу (ЗОШ ІІІ ступенів с.Великі Гаї 

)  з 05.06 по 09.06.2018 року у  м. Монастириськ 

(«Лемківська Ватра»)  брали участь у  обласному етапі 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» , де  змагалися   25 роїв (250 осіб). 

https://metodkab-vhai.blogspot.com/p/blog-page.html
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

БІОЛОГІЯ. ХІМІЯ. ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 
Методична  робота вчителів біології, хімії та  природознавства у 2017-2018 н.р., була спрямована 

на розвиток професіоналізму, володіння сучасними технологіями навчання, удосконалення змісту й 

структури уроку, підвищення його якості й ефективності.  

Протягом навчального року методист та вчителі предметники брали участь в обласних семінарах 

на такі теми: «Біологічна освіта в контексті Нової української школи» ( 02.11 2017р), «Реалізація 

компетентнісного підходу та формування дослідницьких умінь і навичок учнів у позакласній роботі з 

біології», з досвіду роботи Гусятинського району (18.04.2018р.), «Реалізація компетентнісного 

підходу до навчання на уроках біології та хімії», з досвіду роботи освітян Кременецького району ( 

25.04.2018р.)  

З метою формування фахової компетентності вчителя та умінь впровадження сучасних 

педагогічних технологій під час організації навчально-виховного процесу були проведені семінари, 

круглі столи, майстер-класи, тренінги. 

Протягом 2017-2018 н. р. було проведено три  засідання, а один семінар -практикум для вчителів 

природничих дисциплін с. Баворів перенесено на наступний рік, зв’язку з карантином і хворобою 

вчителів. 

З метою пошуку і підтримки обдарованої учнівської молоді та залучення її до науково-

дослідницької, пошукової, експериментальної та практичної діяльності вчителі біології беруть активну 

участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних  конкурсах, а саме у міжнародній природознавчій грі 

«Геліантус – 2017». 

Впродовж навчального року було забезпечено консультування педагогічних працівників онлайн. 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

Методична  робота вчителів основи здоров’я у 2017-2018 н.р., була спрямована на розвиток 

професіоналізму, володіння сучасними технологіями навчання, удосконалення змісту й структури 

уроку, підвищення його якості й ефективності.  

Особливу увагу було звернуто на оволодіння учнями здоров’язбережувальної  компетентності, що 

передбачає розвиток життєвих і спеціальних здоров’язбережувальних навичок , формування в учнів 

таких навичок як прийняття рішень, розв’язання проблем, творчого та критичного мислення, 

спілкування, самооцінки та почуття гідності, подолання  стресу, а також розвиток співчуття і відчуття 

себе як громадянина. Особливий акцент зроблено на формування позитивної мотивації на здоровий 

спосіб життя, формування культури здоров’я з відповідними ціннісними орієнтаціями. 

Протягом навчального року методист та вчителі предметники брали участь в обласних тренінгах 

та семінарах на такі теми: «Підготовка учителів основ здоров’я до збереження і зміцнення здоров’я 

школярів в умовах опорної школи» (22.09.2017 р.), методика викладання курсу «Вчимося жити 

разом» в основній та старшій школі (12-13.10.2017 р.), «Діяльнісний підхід у вивченні основ здоров’я 

в умовах модернізації змісту освіти», з досвіду роботи методичних установ Борщівського району (22 

березня 2018 р.). 

У березні 2018року  на базі НВК «ЗОШ I-III ст.- ДНЗ с. Великі Гаї» відбувся форум освітян «Крок 

за кроком до нової української школи», під час якого методист та вчителі-предметники переймали 

досвід своїх колег. 

 Протягом 2017-2018 н. р.  було проведено три  засідання, а один семінар -практикум для 

вчителів природничих дисциплін (основи здоров’я)  с. Баворів перенесено на наступний рік, зв’язку з 

карантином і хворобою вчителя. 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

У період, коли освіта України набуває кардинальних змін,  виникає необхідність в оновленні 

методів та прийомів навчання,  в залученні інноваційних методик до процесу формування в   учнів 

предметних та життєвих компетентностей. Сучасному   суспільству потрібні громадяни, які здатні 

приймати   нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи  іншої проблеми, 

самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності. 

Основним завданням педагога на нинішньому етапі розвитку  нашого суспільства є забезпечення 

виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і   творчої 

активності. Щоб учень відчував себе рівним серед рівних, необхідно озброїти його техніками та 

прийомами,  спрямованими на розвиток пам’яті, уваги та образного мислення,  сформувати навички 

дослідницької поведінки, зберегти при  цьому фізичне та психічне здоров’я кожної дитини. Тому 

метою  роботи нашого педагогічного колективу є створення умов для  розкриття всебічного розвитку 

дитини та підготовкою його до  життя в суспільстві. 

ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО.  

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО. 
У 2017-2018 навчальному році  вчителі художньої культури, образотворчого мистецтва, музичного 

мистецтва та мистецтва навчально-виховний процес проводили  з урахуванням освітньої проблемної 

теми: «Впровадження сучасних інноваційних освітніх технологій у навчальний процес на уроках 

художньої культури, мистецтва, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва з метою підвищення 

рівня мотивації учнів до навчальної діяльності та розвитку творчих здібностей школярів».  
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

У серпні місяці було проведене перше засідання педагогів з 

художньо-естетичного циклу. Головним питанням стояло – 

ключові зміни в оновленій програмі на даний навчальний рік. 

«Мистецтво. 5-9 клас», яка затверджена Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.  

По даній темі виступила Саранчук Наталя Романівна 

(методист з художньо-естетичного циклу ТОКІППО). 

Друге засідання в лютому місяці   по розвитку емоційно-

художнього образного мислення було проведене на базі 

комунального закладу навчально-виховного комплексу «ЗОШ I-

II ступенів-ЗДО с.Грабовець» Великогаївської сільської ради. 

М.І.Зелений та Н.П.Каракуць провели інтегрований урок у 7 класі. 

Головним завданням це виховання в учнів художньо-естетичного смаку та вироблення 

позитивного ставлення до мистецтва. 

Підсумкове засідання було проведене на базі Великогаївської ЗОШ I-III ступенів. 

Засідання було проведене у формі круглого столу, де педагоги могли обмінятись досвідом роботи, 

та обговорили результати розвитку професійної педагогічної самоосвіти. 

Протягом року у навчальних закладах Великогаївської ОТГ були проведенні фестивалі , конкурси. 

Зокрема в жовтні учні брали участь у III етапі фестивалю-конкурсу патріотичної пісні, прози та поезії, 

творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова», присвяченого 75-ї річниці створення УПА. 

В січні проводили цікавий конкурс «Замість ялинки зимовий букет» 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

ІСТОРІЯ  
Протягом 2017 – 2018 н.р. МО вчителів історії та суспільствознавчих дисциплін було проведено 

заходи  передбачені планом методичної роботи, а саме: 

1. Планування методичної роботи вчителів історії та суспільствознавчих дисциплін 

Великогаївської ОТГ на 2017 – 2018 н.р. (23.08 2017 р.) 

2. Формування  національно – історичної свідомості школярів в процесі дослідницької, пошукової 

роботи з історії нашого краю. (18.10 2017 р.) 

3. Майстер – клас «Акмеологічний підхід у становленні професійної компетентності».(06.12 

2017р.) 

4.Семінар – практикум «Використання акмеологічного підходу на уроках історії та правознавства» 

(30.01 2018 р.) 

5. Підсумкова інформаційна нарада вчителів історії та 

суспільствознавчих дисциплін. (25.04 2018 р.) 

2018 рік оголошено роком  захисту прав дитини «Я маю 

право». У зв’язку з тим було проведено  додаткові заходи, 

зокрема, семінар – практикум з елементами тренінгу  «Знай 

свої права, дитино!» (08.12  2017р.) , у якому взяли участь 

команди вчителів та учнів  із  шкіл громади, а також були 

залучені представники відділу освіти. 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

Протягом 2017 – 2018 н.р. методист з історії  та  

суспільствознавчих дисциплін брала участь  7 

в семінарах – практикумах, тренінгових заняттях, круглих 

столах, лекторіях, які проводилися на базі ТОККІПО: 

1.Тренінг «Сучасна методика навчання: використання 

інформаційно – комунікаційних технологій на уроках історії та 

суспільствознавчих дисциплін» (20.09 2017 р.) 

2. Правовий лекторій «Я маю право» (06.12 2017р.) 

3. Круглий стіл «Актуальні питання навчання історії та 

суспільствознавчих дисциплін у школі»(25.04 2018 р.) 

4. Тренінг «Нові методи та підходи  у викладанні історії у 5 

класі за оновленою програмою» (10.05 2018р.) 

12.03 2018 року відбувся форум освітян «Крок за кроком до НУШ» у НВК  «ЗОШ І – ІІІ ст.- ДНЗ с. 

Великі Гаї», під час якого методист з історії та суспільствознавчих дисциплін провела майстер – клас 

на тему: «Інноваційні методи викладання історії у школі ХХІ століття», а також пройшла навчання по 

STEM освіті. 

Протягом навчального року було проведено індивідуальні консультації з вчителями, надано 

методичну допомогу  молодим спеціалістам. 

За дорученням відділу освіти методист брала участь у вивченні рівня підготовки організованого 

початку  2017 – 2018н.р. та проведенні експертизи згідно наказу відділу освіти № 89 від 29.05 2018 

р. «Про здійснення експертизи проведення ДПА у 9 – х класах». 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

ВИХОВНА РОБОТА 
Протягом 2017 - 2018 н.р. було проведено такі виховні заходи  передбачені планом методичної 

роботи, а саме: 

1.Організація  національно – патріотичного виховання школярів на військово – козацьких 

традиціях.(27.10 2017 р.) 

2. Робота з учнівським самоврядуванням (03.10 2017р.) 

3. «Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості» (12.12 

2017р.) 

4. «Національне виховання дітей та учнівської молоді в контексті традицій та культурних 

надбань українського народу»(20.02 2018р.) 

5. « Використання інтерактивних форм роботи у виховному процесі школи» (20.04 2018р.) 

2018 рік оголошено роком  захисту прав дитини "Я маю право". У зв'язку з тим було проведено  

додаткові заходи, зокрема,  конкурс за рекомендацією обласної юстиції на тему «Я маю право», 

участь у якому взяли окремі школи громади. 

Протягом 2017 - 2018 н.р. методист з виховної роботи брала участь  в семінарах - практикумах, 

тренінгових заняттях, круглих столах,  які проводилися на базі ТОККІПО: 

1. Семінар – практикум  «Нові аспекти у виховній роботі» (29.09 2017р.) 

2. Конференція – семінар «Впровадження  Української  Хартії вільної людини в навчально – 

виховному процесі» (14.11 2017р.) 

3. Тренінг «З Україною в серці» (6-7.03 2018р.) 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

4. «Шкільний краєзнавчий музей як осердя  пошукової, краєзнавчо – дослідницької роботи та 

національно- патріотичного виховання учнівської молоді» (15.05 2018р.) 

Згідно плану методичної роботи протягом 2017 – 2018 н.р. було проведено два засідання 

методичного об’єднання педагогів – організаторів та заступників директорів з виховної роботи 

Великогаївської ОТГ, семінар- практикум для педагогів – організаторів та лідерів учнівського 

самоврядування до проголошеного2018 року права.  

Протягом навчального року було проведено індивідуальні консультації з педагогами - 

організаторами, надано методичну допомогу  молодим спеціалістам. Здійснено методичні консультації 

новопризначеним спеціалістам. 

За дорученням відділу освіти методист брала участь у вивченні рівня підготовки організованого 

початку  2017 - 2018н.р. та проведенні експертизи згідно наказу відділу освіти № 89 від 29.05 2018 

р. "Про здійснення експертизи проведення ДПА у 9 - х 

класах".   

 

МАТЕМАТИКА 
Робота методичного об’єднання вчителів математики була 

спрямована на реалізацію державної освітньої політики, 

визначеною Національною доктриною розвитку освіти, 

Державною програмою «Вчитель», Указами Президента 

України, постановами Уряду, чинним законодавством про 

освіту та надання методичної допомоги педагогічним 

працівникам щодо стабілізації умов функціонування, 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

оптимізації та розвитку установ освіти. 

Аналіз діяльності методичного об’єднання засвідчує, що вчителі математики, в цілому, 

забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти. 

Протягом 2017-2018 навчального року методоб’єднання  через мережу колективних, групових та 

індивідуальних форм методичної роботи продовжувало працювати над організаційним та науково-

методичним забезпеченням реалізації науково-методичної теми: «Вдосконалення фахової 

майстерності учителя- важливий чинник  у формуванні компетентностей  учня ХХІ століття». 

У 2017-2018 навчальному році приділялася увага роботі з вчителями, стаж роботи яких до 3-х 

років. Вони мали наставників з числа педагогів своїх закладів, які надавали молодим спеціалістам 

допомогу в плануванні навчально-виховної та позакласної роботи, розробці поурочних планів, 

впровадженні досягнень прогресивного педагогічного досвіду, нових форм і методів навчання і 

виховання учнів тощо. Окрім цього, молоді вчителі отримували методичні консультації від вчителів 

вищої категорії, вчителів-методистів ЗНЗ та мали змогу ознайомитися з роботою кращих вчителів, 

відвідували школи педагогічної майстерності, засідання яких проходили на базі навчальних закладів, 

у яких працюють досвідчені педагоги. 

У 2017-2018 навчальному році організація навчально-виховного процесу у школах здійснювалася 

відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі Типових навчальних планів, за 

чинними програмами з математики, затвердженими та рекомендованими МОН України для 

використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році. 

В своїй роботі вчителі математики керувалися нормативними документами: 

  методичними рекомендаціями щодо викладання математики у 2017-2018 н.р.; 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

 наказом МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»; 

  Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних 

закладів, затвердженою наказом МОН України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження інструкції з 

ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів». 

В усіх закладах освіти в наявності зазначена вище необхідна нормативно-правова база з 

викладання предмета. Вчителі забезпечені програмами та підручниками. Навчальні програми з 

математики виконані повністю. 

Протягом  2017-2018 н.р. проведено 4 семінари вчителів математики: 

  «Використання проектної технології під час вивчення математики в загальноосвітній 

школі»,  на якому вчителі ознайомилися з різними видами проектної роботи, необхідної для роботи 

учнів; 

  «Підвищення ефективності і якості природничої освіти шляхом впровадження сучасних 

форм організації навчальної діяльності учнів», під час якого вчителі мали змогу відвідати  і дізнатися 

про досвід роботи з обдарованими дітьми на базі Львівського фізико-математичного ліцею, 

розглянути матеріали банку для створення завдань Міжнародного математичного конкурсу 

«Кенгуру», Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» та 

Всеукраїнського конкурсу з фізики «Левеня»; 

  «Особливості навчання математики в сучасній школі»- на якому вчителі дізналися про нові 

методи заохочення учнів для вивчення математики; 

 «ДПА як систематизація знань з математики»- на даному тренінгу вчителі отримали 

методичні рекомендації щодо змісту і форми проведення ДПА з математики у 9 класу. 
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Відвідані під час семінарів-практикумів відкриті заходи свідчать про те, що вчителі 

запроваджують інноваційні технології, що сприяє виявленню, систематизації та розповсюдженню 

перспективного педагогічного досвіду з метою формування компетентностей учнів. 

У закладах створено умови для якісного виконання навчальних планів і програм: організовано 

проводяться індивідуальні консультації вчителів щодо корекції знань. З обдарованими учнями з 

метою якісної підготовки до олімпіад та турнірів проводяться вчителями додаткові заняття. 

Аналіз рівня досягнень учнів відповідає рівню їх навчальних можливостей, тобто, вчителі 

оцінюють учнів об’єктивно. 

З метою пошуку дітей, які цікавляться вивченням математики, відбору кращих учнів для участі у 

районних та обласних заходах та олімпіадах, кожного року проводяться олімпіади з математики. 

У 2017-2018 н.р. проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних 

дисциплін організовано згідно з наказами Управління освіти і науки Тернопільської обласної 

державної адміністрації «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

у 2017-2018 н.р.», відділу освіти Великогаївської сільської ради  «Про проведення І і ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2017-2018 н.р.». 

У листопаді 2017 року проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнської олімпіади з математики, з 

кожним роком зростає кількість учасників Міжнародного конкурсу «Кенгуру». ДПА з математики 

складалося учнями 9-х класів обов’язково, а учні 11-х класів ДПА у вигляді ЗНО за вибором. 

Положення про ДПА, порядок проведення та варіанти завдань розглядалися вчителями на засіданнях 

шкільних методичних об’єднань.  
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

ФІЗИКА. АСТРОНОМІЯ 
Методист з предметів фізики та астрономії керується у своїй діяльності Конституцією України, 

законами України, наказами, інструкціями, розпорядженнями та іншими нормативними документами 

МОН України, управління освіти, нормативними документами з діяльності загальноосвітніх, 

дошкільних  та позашкільних закладів, інструктивними документами з охорони праці, техніки безпеки 

та відповідною посадовою інструкцією. 

Діяльність методиста у 2017-2018 навчальному році здійснювалась відповідно до плану роботи, 

було визначено мету та головні напрями методичної роботи з учителями – предметниками; 

організовувалася колективна та індивідуальна  методична робота з учителями фізики, астрономії.  

Реалізація державної політики у сфері науково-методичного забезпечення системи загальної 

середньої  освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників у період між курсами 

забезпечувалася  шляхом: участі в обговоренні законопроектів у галузі 

освіти України,  створення умов для професійного розвитку 

педагогічних працівників, трансформування наукових ідей у 

педагогічну практику, науково-методичної підтримки інноваційної 

діяльності в освітній галузі, наукових пошуків та експериментальної 

роботи, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів; 

інформаційно-методичного супроводу навчальних закладів і 

педагогічних працівників; консультування педагогічних працівників з 

проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного 

процесу, досягнень психолого-педагогічних наук, удосконалення 

системи професійного навчання у міжкурсовий період, виконання 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

планових і позапланових заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних та місцевих 

освітніх завдань і програм, залучення громадських організацій до вирішення питань освіти, економії 

матеріальних і фінансових ресурсів, покращання матеріально-технічної бази закладу тощо. 

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті значна увага приділяється пошукам 

шляхів удосконалення процесу викладання природничих дисциплін у закладах освіти. Актуальність 

проблеми спричинена стрімким темпом розвитку напівпровідникової техніки, відкриттями в  фізиці, 

астрономії, результативними дослідженнями в космічно- та авіаційній царині, що, в свою чергу, 

потребує від молодих особистостей глибоких знань, гнучкого і розвиненого мислення, здатності 

знаходити нові, нетривіальні рішення, швидко адаптуватися до змінних реалій сьогодення та 

передбачати перспективні напрямки розвитку суспільства в майбутньому.  

 Зараз проглядається тенденція до постійно зростаючої активності педагогів у напрямку пошуку 

способів удосконалення процесу викладання природничих дисциплін, реалізованості інноваційних 

підходів до організації навчального процесу.  З цієї метою у 

2017-2018 році було проведено 4 семінари: 

 «Використання проектної технології під час вивчення 

математики в загальноосвітній школі»,  на якому вчителі 

ознайомилися з різними видами проектної роботи, необхідної 

для роботи учнів; 

 «Підвищення ефективності і якості природничої освіти 

шляхом впровадження сучасних форм організації навчальної 

діяльності учнів», під час якого вчителі мали змогу відвідати  і 

дізнатися про досвід роботи з обдарованими дітьми на базі 

Львівського фізико-математичного ліцею, розглянути матеріали 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

банку для створення завдань Міжнародного математичного 

конкурсу «Кенгуру», Міжнародного конкурсу з інформатики та 

комп’ютерної вправності «Бобер» та Всеукраїнського конкурсу з 

фізики «Левеня»; 

 «ЗНО: узагальнення і систематизація знань з фізики», 

на якому вчителі у формі тренінгу побували і вчителями, і 

учнями-учасниками ЗНО, обговорили сучасні проблеми стану 

навчання фізики, причини непопулярності точних наук; 

 «Реалізація наскрізних ліній ключових 

компетентностей на уроках фізики»- на якому розглянуті 

основні питання реалізації наскрізних ліній ключових 

компетентностей. 

Відвідані під час семінарів-практикумів відкриті заходи свідчать про те, що вчителі 

запроваджують інноваційні технології, що сприяє виявленню, систематизації та розповсюдженню 

перспективного педагогічного досвіду з метою формування компетентностей учнів. 

У закладах створено умови для якісного виконання навчальних планів і програм: організовано 

проводяться індивідуальні консультації вчителів щодо корекції знань. З обдарованими учнями з 

метою якісної підготовки до олімпіад та турнірів проводяться вчителями додаткові заняття за 

окремими розкладами. 

Аналіз рівня досягнень учнів відповідає рівню їх навчальних можливостей,  тобто, вчителі 

оцінюють учнів об’єктивно. 

З метою пошуку дітей, які цікавляться вивченням фізики та астрономії, відбору кращих учнів для 

участі у районних та обласних заходах, олімпіадах кожного року проводяться олімпіади з фізики та 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

астрономії. 

У 2017-2018 н.р. проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних 

дисциплін організовано згідно з наказами Управління освіти і науки Тернопільської обласної 

державної адміністрації «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

у 2017-2018 н.р.», відділу освіти Великогаївської сільської ради  «Про проведення І і ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2017-2018 н.р.». 

У листопаді 2017 року проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнської олімпіади з фізики та 

астрономії.  

ГПД 
У навчальних закладах Великогаївської ОТГ є 5 вихователів групи продовженого : 

 Кашуба Любов Антонівна (с.В.Гаї) ; 

 Павук Леся Богданівна (с.В.Гаї) ; 

 Грабовецька Марта Андріївна (с.В.Гаї) ; 

 Береза Юлія Володимирівна(с.Товстолуг); 

 Снітинська Оксана Василівна (с.Грабовець). 

Методична тема над якою працювали педагоги-вихователі в 2017/2018 навчальному році 

«Розвивальне навчання, як засіб розвитку пізнавальної активності вихованців». Основною метою 

діяльності було визначено: 

 залучення вихователів до інноваційної, пошукової діяльності, 

 розвиток творчої ініціативи педагогів, 

 виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів їхньої роботи 

Методичне об’єднання працювало за напрямками: 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

 створення оптимальних умов для співробітництва, співтворчості. 

 диференційований підхід до навчання; 

 інтерактивне навчання в початковій школі; 

 пошуки різноманітних форм занять для розвитку пізнавальних потреб, здібностей, нахилів учнів. 

Методичну роботу протягом навчального року було побудовано на основі системного підходу та 

принципів непереривної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні 

та аналізі результативності навчально-виховного процесу і рівня вихованості учнів, професійної 

підготовки вихователів. 

Акцентувалася увага на питаннях самоосвіти  вихователів. Перед кожним з педагогів ставилась 

задача – не просто  працювати над вибраною темою, а обов’язково поділитися  досвідом своєї праці. 

Павук Леся Богданівна  виступила на засіданні методичного об’єднання з доповіддю «Виховання 

моральних цінностей дитини та способи їх формування», протягом навчального року нею були 

підготовлені та проведені виховні заходи  «Моя родина», «Подорож до світу маленьких казок 

В.Сухомлинського», «Людина починається з добра». 

Кашуба Любов Антонівна виступила з рефератом «Розвиток почуття власної гідності у молодших 

школярів» провела виховні заходи «Що таке толерантність», «Рідна мова калинова», разом з 

шкільним бібліотекарем проведено бібліотечний урок «У світі книги» поділившись досвідом 

з   колегами про результати своєї праці. 

Береза Юлія Володимирівна підготувала доповідь на тему «Розвиток творчих здібностей 

молодших школярів під час проведення самопідготовки в ГПД», Вона поділилася досвідом своєї 

роботи і  провела відкриті виховні заходи «Чому іде дощ?», «Заочна подорож музеями міста», творче 

заняття «Як створити казку», урок презентація «Космос». 
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Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ 

Тернопільський обласний комунальний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

Снітинська Оксана Василівна виступила на засіданні методичного об’єднання з рефератом 

«Розвиток логічного мислення», а також підготувала та провела відкриті виховні заходи «Мої 

захоплення – хобі», «Мої добрі справи», «Цінуй хліб – вінець праці хліборобів» 

Протягом року проведенно: 

- Рухливі ігри та естафети «Веселі старти» 

- Екологічний тиждень. 

- Тиждень української мови. 

- Тиждень безпеки дорожнього руху. 

- Проект- «Еколог» 

- Тиждень безпеки життєдіяльності учнів. 

- Урочиста лінійка «Ніхто незабутий, ніщо незабуто» 

- Велику увагу вихователі приділяли самоосвіті. 

ГПД працює для учнів 1-4 класів загальна кількість вихованців становить 76 

чоловік.        Протягом навчального року молодші школярі беруть участь в  різноманітних конкурсах, 

святах, виставках.     Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички,  виховують своїх 

учнів добрими, самостійними, працьовитими  дітьми. Тісно співпрацюють з вкласними керівниками, 

шкільним  психологом, відвідують уроки, спільно  вирішують проблемні питання, що виникають в 

процесі навчання  та виховання. Та головне, вихователі ГПД прагнуть  здружити школярів між собою, 

зробити шкільне життя дітей цікавим і захоплюючим. 
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