Реалізація плану роботи Івано – Франківської опорної школи
І розділ. Науково – методична робота з педагогічними кадрами.

Проекти
 «Вчитель ХХІ століття»
 «Використання ІКТ в навчальному середовищі»
1.Стратегічна сесія «Шляхи формування нової особистості вчителя»
(вересень 2016);
2.Навчання педагогічних працівників у Школі освітніх новацій та
управління (вересень 2016 – березень 2017)
29.09 – 01.10.2016 в рамках реалізації проекту «Опорна школа» відбулося триденне
навчання учителів та директорів з усіх областей України за програмою, підготованою
центром інноваційної освіти «Про.Світ» на базі КНУ ім..Шевченка (м.Київ).
Вчителі нашої школи Нечай М.І. та Окулова О.В. взяли участь у першому модулі програми
для вчителів. Модуль містив теми «Роль опорних шкіл як стратегічних учасників реформ»,
«Навчати знанням, навичкам, цінностям», «Змішане навчання – моделі», «Школа як
філософія» та ряд інших.
Навчання відбувалося у виді тренінгів, групової та командної роботи. Наставники та
викладачі ознайомили педагогів з методикою впровадження змішаного навчання, при якому
поєднуються традиційні та сучасні он – лайн технології. Набуті знання та навички будуть
використанні як інструмент підсилення освітнього потенціалу педагогів.

Впродовж 10.11. – 12.11.2016 відбувся другий модуль навчання у м.Києві.
Серед яскравих моментів – зустріч з Віктором Громовим - українським педагогом,
Заслуженим вчителем України, багаторічним головою Кіровоградської міської Асоціації
керівників шкіл, віце-президентом Асоціації директорів відроджених гімназій України;
експертом в галузі психології Вікторією Козловою (тема зустрічі – «Емоційна
компетентність: інструмент долання моїх криз»); експертом в галузі фінансового
менеджменту Тетяною Герасимовою (тема «Управління фінансами. Бюджет школи»),
заступником директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН Сергієм
Дякленком; аналітиком Центру аналізу та розробки законодавства Асоціації міст України,
кандидатом педагогічних наук Людмилою Анатоліївною Мозговою.

Відповідно до плану роботи Центру Інноваційної Освіти ‘’Про.Світ,, відбувся третій модуль
навчання у м. Києві для вчителів опорних шкіл з 08.12 по 10.12.
Команду Івано-Франківської школи представляли: директор школи М. Р. Ліскевич-Карпа,
вчитель географії М. І. Нечай, вчитель хімії О.В. Окулова. Під час навчання команда
‘’Про.Світ,, акцентувала увагу на викликах, які стоять перед освітою в Україні сьогодні. А
саме; що освіта зараз в процесі реформ. Вони відбуваються не так швидко, як би нам
хотілося. До викликів сьогодення віднесено: все ж ту бюрократію, велику кількість вимог,
невизначенність, погану інфраструктуру, неефективне фінансування та інші. Проте зміни
завжди повільні. Водночас роль кожного вчителя, кожного директора зараз дуже важлива.
Адже саме вони формують культуру взаємодії на місцях та впливають на кожного учня.
На заняттях у форматі тренінгів обговорено бачення школи: освітня цінність для громади,
інфраструктура і мотивації різних гравців для розширення освітнього простору.

Відбувся також діалог з коллегами про формування стратегічної візії школи на основі
персональних позицій, ідей.
Сформовано в ході модуля план роботи школи до кінця навчального року із часовими
рамками та відповідальними сторонами. Цей план відповідає на кілька важливих питань:
1.Де школа знаходиться зараз;
2.Які пріорітети розвитку на найближчий рік бачить керівництво та колектив школи;
3.Як реалізувати ці пріорітети та цілі.
Цей документ має на меті допомогти школі подивитися на власний розвиток у найближчий
час у новому форматі, зважаючи на сильні та слабкі сторони, можливості та виклики, які
стоять перед школою.

3.Фасилітаційна сесія «Сильні, слабкі сторони нашої школи, а також
можливості для розвитку» (SWOT – аналіз роботи опорної школи) –
вересень 2016;
21 жовтня 2016 року відбулося засідання педагогічної ради школи з наступним порядком
денним:
І частина.
Фасилітаційний семінар «Роль опорних шкіл як стратегічних учасників реформ»
ІІ частина.
Фасилітаційна сесія – "Сильні, слабкі сторони нашої школи, а також можливості для
розвитку"
Учителі – ментори Окулова Оксана Володимирівна та Нечай Марія Іванівна, які пройшли
навчання у м. Києві щодо методичних інновацій у сфері шкільної освіти, поділилися
набутими знаннями зі своїми колегами стосовно технології «змішаного навчання» .
Ось лінк на курс по змішаному навчанню https://ru.coursera.org/learn/blended-learning. Він
відповість на всі Ваші питання, які стосуються саме структури навчання, а далі лише
практика, практика, практика.
Ось лінк на краунвандингову платформу GoFunded https://gofunded.org/, де Ви зможете
зібрати кошти на Ваш освітній проект.
Перзентації експертів, як і перелік рекомендованої літератури доступні за
посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/0B521V6qwC1g5eVJkMEdpWlRtbzA.
Також учителями були озвучені сильні та слабкі сторони діяльності школи й визначено
вектори щодо подальшого розвитку установи.

4.Фасилітаційний семінар «Роль опорних шкіл як стратегічних учасників
реформ»
5.Навчання вчителів англійської мови у рамках проекту «Фахова підготовка
вчителів англійської мови» спільно з Британською Радою в Україні –
жовтень 2016
З 23.10 по 29.10 вчителі англійської мови Івано- Франківської ЗОШ I-III ступенів імені Івана
Франка ( Самотея Н.А., Параняк Л. М., Білоус О. М., Лозинський В. М., Кобиця Х. Є.,
Ганачівська У. М., Дмитрук О. М ) взяли участь у тренінгу, який проводився у рамках
проекту " Фахова підготовка вчителів англійської мови" спільно з Британською Радою в
Україні у м. Києві.
Було організовано 3 групи учасників, в яких тренери з British Council проводили фахові
заняття . Вчителі працювали у групах, парах, робили проекти, використовуючи новітні
методи і підходи навчання учнів.
Кожна сесія була цікавою, змістовною та насиченою різноманітними формами роботи.
Голова Британської ради в Україні на кінець тренінгу вручив вчителям сертифікати.
Учителі висловлюють глибоку подяку організаторам тренінгу за їх високу фахову
майстерність, культуру спілкування, доброзичливість та теплу атмосферу тренінгу.

6.Тренінг «Технологія змішаного навчання»
Тренер – педагог – новатор, директор школи у с.Козьова Сколівського району
Оксана Клепуц.
!!!!!!!! Домовлено з п.Оксаною на 20 – 23 березня 2017 року.

7.Зустріч з представниками Про.Світ
Розмовляли з Анастасією Сіренко, ще остаточно не узгодили. Орієнтовно на квітень 2017
року.

8.Навчальний тренінг «Методика змішаного навчання – ключ до змін»
(Нечай М.І., Окулова О.В.)
8 лютого 2017 року вчителем хімії Окуловою О.В. для педагогів школи проведено семінар –
тренінг по впровадженню змішаного навчання (модель уроку «Ротація за станціями»).
Коротка характеристика моделі здійснена за допомогою презентації. Вчителі переглянули
відео уроку в методиці змішаного навчання у 2 класі: https://youtu.be/c5L1j5hda5g
повний
варіант
можна
переглянути
за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=derJZxzBW78
Учасники тренінгу розробляли план проведення уроку в моделі «Ротація за станціями» зі
свого предмету згідно наведеного алгоритму. Кожен учитель ознайомився з можливостями
сервісу для створення і використання різноманітних тестів по предмету
https://learningapps.org/
Також учасники ознайомилися з електронними ресурсами, які можна застосовувати при
підготовці до уроків, а також безпосередньо під час проведення уроку та підготовці учнями
домашніх завдань (посилання у презентації).

9.Уроки у форматі «змішаного навчання» (впродовж 2016 – 2017 н.р. і
надалі)
Урок географії за методикою змішаного навчання.
Модель уроку – ротація за станціями
28 жовтня учителем географії Нечай М.І. було проведено урок географії у 10-А класі за
методикою змішаного навчання (тема уроку - «Типи розселення. Урбанізація – феномен ХХ
століття»).
Учні 10-А класу працювали у чотирьох командах і переходили між станціями : «Географічна
1 і 2», «Практикум», «Картографічний навігатор», «Рекламна» та «Груповий проект». Кожній
команді необхідно було використовуючи Інтернет ресурси та електронні версії підручника та
атласів, виконати завдання на кожній станції.
Учні успішно виконали завдання. Десятикласники презентували результати роботи у вигляді
таблиць, схем, картографічних матеріалів та презентацій. Переважало активне навчання
учнів на уроці. Учні були залучені у спільну діяльність, тобто відбувався процес колаборації.
За допомогою «листа сомо оцінювання» учні дали оцінку своїй роботі.
В кінці уроку вчитель підвела підсумки уроку та вислухала думки учнів щодо проведеного
уроку, провела міні соцопитування: «В місті чи у селі планують проживати в майбутньому
учні». Цікавою виявилась їх відповідь: 11 – обирають місто, лише 1 – село. Отже, процес
урбанізації не зупиняється.
Присутні колеги-вчителі висловили свою реакцію на урок.
Перевагами моделі проведеного уроку учителі вважають те, що учні активно обговорювали
зміст уроку, перевіряли свої знання, взаємодіяли один з одним у практичній діяльності.
Роль вчителя на уроці зводилася до ролі «режисера, постановника, тренера і консультанта».
Урок показав, що мотивація учнів до навчання підвищується.

27 жовтня були проведені уроки з хімії у 8 – А та 10 – Б класах з використанням методики
змішаного навчання. 10 клас опрацьовував на уроці нову тему «Фізичні та хімічні
властивості неметалів. Алотропія» за методом ротації за станціями.
8 клас працював методом зміни (ротації) зон роботи, де учні перевіряли свої знання на
комп’ютері за допомогою тесту, складеному учителем, працювали індивідуально, даючи
характеристику елемента за місцем в Періодичній системі та в зоні роботи з вчителем
складали схеми зміни властивостей елементів. На завершення уроку учні провели
систематизацію та узагальнили одержані результати.

Кожен з проведених уроків мав свої переваги та недоліки, адже методика є новою як для
учнів, так і для вчителів.

Проведено фасилітаію методом світового кафе «Християнські цінності сучасної молоді»

23 лютого у 8-б класі вчитель географії Завідія Наталія Ярославівна провела урок «Природні
умови степової зони України» за методикою змішаного навчання, використовуючи модель
«ротація за станціями».

Під час уроку учні самостійно опрацьовували матеріал по таких станціях :
1.Англомовна станція : керівник цієї станції - представник корпусу миру Ентоні Пірс
допомагав дітям вивчати англійські назви флори та фауни природи України (учні та вчитель
вдячні Ентоні за активну участь та допомогу на уроці )- учні за фотографіями повинні були
відгадати рослинний і тваринний світ зони степу та зони мішаних лісів і вказати назву на
англійській мові.
2.Природоохоронна станція: знайти в інтернеті інформацію про вказану вчителем заповідну
зону степу і ознайомитися з рослинним та тваринним світом та її місце розташуванням .
3. Станція геоекологічна – це опрацювання учнями матеріалу підручника та підведення
підсумків про геоекологічну ситуацію природної зони степу.
4.Станція «Знайди пару» у форматі програми LEARNINGAPPS.org
http://learningapps.org/display?v=po8vp6pgk17
( завдання створює сам вчитель відповідно до своєї методики викладання) - це приємна гра
для дитини на комп’ютері , яка має на меті перевірити знання учня, засвоєні на уроці.
5 Станція «Картографічна» - за допомогою карт атласу учні повинні визначити , які
тектонічні структури і які форми рельєфу поширені у зоні степу.

10.Майстер – клас «Урок англійської мови. Працюємо у партнерстві»
З досвіду роботи з партнером – волонтером (носієм англійської мови) на уроках
англійської мови та з досвіду співпраці з Корпусом Миру США в Україні
У співпраці з волонтером проведено уже чимало партнерських уроків в 7-11-х класах,
розпочато роботу мовного клубу, сплановано тематичні вечірки у старших класах. Ентоні
разом з учнями та учителями відвідав органи місцевого самоврядування, де мав нагоду
познайомитись з головою Івано – Франківської селищної ради Іваном Семеряком та його
командою, побував у природному заказнику «Розточчя». Також у планах п.Ентоні - виступ
на засіданні педагогічної ради школи (28.02.2017) з представленням американської середньої
школи.
15 – 18 лютого 2017 року вчитель англійської мови Білоус Ольга та волонтер Ентоні Піерс
взяли участь у тренінгу «Розробка і управління проектами у співпраці з волонтерами
Корпусу Миру» (м.Львів).
По закінченню в учасників тренінгу виникло багато цікавих ідей щодо можливих спільних
проектів та шляхів їх реалізації.

11.Майстер – клас «Застосування інформаційних технологій на уроках
хімії, географії, фізики»
14 грудня 2016 року відбулося засідання методичного об’єднання та школи молодого
вчителя при методичному центрі Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка .
Вчитель вищої категорії Ларкіна Л.І. провела відкритий урок з фізики у 7-А класі,
використовуючи методику змішаного навчання, вибравши одну із його моделей – ротація по
станціях. Така форма навчання дозволяє поєднувати традиційні методики та актуальні
технології. Лілія Іванівна показала, що дана модель не передбачає радикальної відмови від
традиційної освіти, оскільки очна освіта дає важливі мовні та соціокультурні навички.
Заради глибшого розуміння методики змішаного навчання вчителям було запропоновано
взяти участь в уроці разом з учнями.
Учні ж мали здійснити кругосвітню подорож на літаку по маршруту Івано-Франкове – Янів.
За умовою попереднього змагання, команда, яка набрала більше балів, мала можливість
першою почати кругосвітню подорож.
Літак Івано-Франкове – Янів мав дозаправку на таких станціях:
 Піфагорові штани (розрахункові задачі);
 лабораторія Ейнштейна (досліди);
 історико-географічна.

ІІ розділ. Навчально - виховна робота з учнями.
Проект:
 «Створення логопедичного центру "LU club"»
1.Порушено клопотання перед районним відділом освіти та Яворівською РДА про відкриття
у школі логопедичного центру;
2.Опрацьовано нормативно – правову базу з даного питання;
28 лютого 2017-го року педагоги Івано – Франківської ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Івана
Франка (Ліскевич – Карпа М.Р., Онипко Л.А., Самотій О.Б., Нечай М.І., Окулова О.В.)
прийняли участь у навчально – практичному семінарі «Інклюзивна освіта: як ми її
розуміємо» (м.Львів), організованому спонсорами проекту «Опорна школа. Пілот 24» Карітас України та USAID – та Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» (тренери
Слободянюк Наталія Григорівна, директор ЗОШ І – ІІІ ступнів №15 Білоцерківської міської
ради, Гриневич Жанна Володимирівна, вчитель початкових класів цієї ж школи).
Під час семінару учасники мали змогу отримати інформацію про інклюзивну освіту, її
переваги та бар’єри для всіх учасників навчально – виховного процесу, основні національні
та міжнародні документи з питань інклюзивної освіти, обговорити основні аспекти
організації інклюзивного середовища, спланувати напрями співпраці з батьками та
громадськими організаціями.
Питання інклюзивної освіти стоїть і в нашій школі, однак є ряд труднощів для його
впровадження. Перші з них – це брак відповідних кадрів, а саме асистента вчителя для
дитини з потребою інклюзивного навчання та логопеда.
У школі 4 дітей навчаються за індивідуальною формою навчання, є письмове звернення
батьків про потребу інклюзивного навчання, за опитуванням близько 40% учнів початкових
класів потребують послуг логопеда.
Наше завдання з розумінням поставитися до дітей, які потребують послуг відповідних
фахівців саме в школі, адже філософія інклюзивної освіти – повноцінне навчання дітей з
особливими потребами в звичайній загальноосвітній школі.

