
Звіт 
методичного   
об'єднання  

вчителів художньо-естетичного, трудового 

та фізичного навчання за 

 2021-2022 н.р. 

Селятинського ОЗЗСО І-ІІІ ст.ім.О.Зайця та 

філії Галицівський ЗЗСО І-ІІ ст. 



◎ Керівник методичного об’єднання 
вчителів художньо- ест етичного, 
трудового т а фізичного навчання 
Рогозняк Валентина Танасіївна  

Учасники  методичного об’єднання вчителів художньо-естетичного, трудового та фізичного навчання: Заєць 
І.М., Максімов М.М., Рубан Т.М., Скидан Р.Ю. 
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Учасники  методичного об’єднання вчителів 
художньо-естетичного, трудового та 

фізичного навчання:  
Павлишин М.М., Берла О.В., Кефа В.П., 

Ігнатюк В.В. 
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Проблема над якою працює ШМО 

вчителів музики, образотворчого 

мистецтва, мистецтва, трудового 

навчання та фізичної культури: 

«Створення сприятливого 

освітнього середовища для 

розкриття творчого 

потенціалу учнів та 

стимулювання здорового 

способу життя» 



Проведено 5 засідань на теми: 
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«Пріоритетні завдання методичної роботи на 2021- 2022 навчальний рік». 

Мета:  провести детальний аналіз роботи вчителів з музичного та образотворчого мистецтва, 

трудового навчання та фізичної культур;ознайомитися з основними напрямками  роботи на новий 

навчальний рік,  надати методичні рекомендації. 

   «Формування творчої особистості в умовах сучасної освіти». 

Мета: шляхом дослідження інтелектуальних та творчих особистісних якостей  школярів 

домогтися диференціації, впливу на розвиток кожної дитини з урахуванням її інтересів, мотивів, 

системи цінностей; стимулювати  розвиток  здібностей  кожної особистості. 

              Нестандартні уроки як форма розвитку креативності учнів. 

Мета: створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності, розвитку й 

самореалізації кожної особистості. Намагаючись зберегти духовні цінності дитини, спираючись на 

унікальність і неповторність кожного учня, завжди допомагати й підтримувати у творчості. 

    « Метод проектів і позитивне ставлення школярів до навчання 

Мета: використання проектів   на уроках естетичного циклу сьогодні необхідність, що дозволяє 

реалізувати основні завдання навчальної програми та виховати творчу, естетично розвинену 

особистість школяра, створення нових форм і методів навчання.  

:        «Рекомендації і пропозиції щодо планування роботи МО на новий навчальний рік.   

Мета:систематизувати та відібрати найоптимальніші  

новітні технології навчально – виховного процесу. 
 



6 

   



You can also split your content 
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Методична проблема, над якою 
працює вчитель 
Формування  в учнів ключових  
компетентностей, зокрема соціальної та 
культурної за допомогою проєктної 
діяльності. 

◎ Рогозняк Валентина Танасіївна – 
ГОЛОВА МО, вчитель 
образотворчого мистецтва та 
мистецтва , керівник мистецької 
студії «Веселка» 
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Програма Президента України «Зелена країна», у 

рамках якої ДП «Путильський лісгосп» оголосив конкурс 

дитячого малюнка на тему: «Зелена країна»- взяли 

участь. ІІІ місце – «Збереження природи у наш руках», 

Селятинський ОЗЗСО І-ІІІ ступенів імені О. Зайця, 

Олександр Матіос 

ІІ місце – «Олені», Селятинський ОЗЗСО І-ІІІ ступенів 

імені О. Зайця, Маргарита Скидан  

ІІІ місце – «Зелена планета», Селятинський ОЗЗСО І-ІІІ 

ступенів імені О. Зайця, Софія Ковалюк  

23 лютого 2022 року було проведено в.о. консультанта 

Москаль Л.Ю. КУ «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» методичний онлайн-

практикум для вчителів предметів художньо-

естетичного циклу (образотворче мистецтво, музичне 

мистецтво, мистецтво) ЗЗСО з проблеми «Сторітелінг 

на уроках художньо-естетичного циклу». з досвідом 

роботи поділилась вчитель мистецтва Рогозняк В.Т. 

 



Want big impact? 
Use big image. 
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Заєць Іван Миколайович - вчитель трудового 
навчання та технологій 
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Методична проблема 

над якою працює 

вчитель 

Застосування теоретичних 

знань на практиці 

Участь в тижні Безпечний Інтернет 

Участь в святі День осені 

Провів виховний захід до Дня захисника і козацтва України 

Участь в олімпіаді ІІ етапу 

8клас-ІІІ місце Колісник Леонід 

9клас-ІІ місце Заєць Юрій 

10клас -  І місце Потоцький Радіон 

11клас – ІІІ місце Морцун Андрій 

Підготовка та участь в обласній олімпіаді 

8 місце з 25 учасників Потоцький Радіон 
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Берла Олексій Васильович 

Галицівський ЗЗСО І-ІІ ст 

 
Трудове навчання, креслення, образотворче мистецтво 

Методична проблема 
над якою працює 
вчитель 

Підвищення творчої активності учнів, як основи формування трудових 

вмінь і навичок художньої обробки деревини на уроках трудового 

навчання» 

Результати ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади: трудового навчання - Кочерган 

Ілля(9 клас)- І місце;      Данилюк Микола(11 клас)-ІІ місце. 

 

Організував акцію «Оберіг захиснику України».  

Виготовлені сувеніри допоміг доставити на фронт. 



◎ Павлишин Михайло Михайлович-вчитель музичної 

культури Галицівського ЗЗСО І-ІІ ст 
 

13 

Музичний супровід дитячу розважальну-пізнавальну програму «Моя країна-

Україна!». 

Участь в місцевому І фестивалі-конкурсі авторської пісні та співаної поезії 

молодих авторів і виконавців присвяченого 70-річчю з дня народження 

Назарія Яремчука.  

Батьківські збори та відкритий захід "Професія для людини, чи людина для 

професії" на базі 9-го класу 



Скидан Ріта Юріївна - вчитель музичної культури  
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1. Свято знань, випускні вечори, дитячі свята- 

музичний супровід. 

2. Свято вчителя: музичне привітання 1 класу, 

український-жартівливий танець від колективу « Віночок». 

3. Фестиваль-конкурс ім. Назарія Яремчука: 2 

вокальних номера( Заєць Яна, вокальний гурт « 

Піснелюби», 1 місце. 

4. Свято до дня Миколая- музичні номери і 

музичний супровід 1-4 класи. 

5.  Розважально -ігрова програма «Пригоди 

мультгероїв»( виконую роль аніматора і музичного 

керівника)  



Максімов Михайло Михайлович 
вчитель фізичної культури 
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◎ Проведення змагань із чотириборства серед учнів 7-9 
кл. в рамках Олімпійського тижня 

◎ Робота спортивного гуртка «Юні волейболісти», 
туристичного «Обрій» 

◎ Проведення змагань з футболу серед учнів 5-7 кл. 
присвячених тиждню фізичної культури 

 

 

 

 

 



Кефа Віктор Петрович вчитель фізичної 
культури Галицівського ЗЗСО І-ІІ ст 

16 

03 жовтня 2021 року в смт. Путила на стадіоні ім А.Гусіна відбувся  2-й турнір з футболу «ZAREMSKYI 

SOCCER JUNIOR CUP-2021»: Кубок народного депутата України Максима Заремського, в якому взяла 

участь  команда хлопців (2008р.н.) нашого закладу під керівництвом вчителя фізичної культури Кефи 

В.П. Кубком і грамотою «Кращий гравець» нагороджений Косар Сергій. 

Змагання  по футболу між хлопцями (2005 -2007 р н) в залік гімназіади. За результатами гри 1 місце 

посіла команда Галицівського ЗЗСО І-ІІ ст.;2 місце- команда Шепітського ЗЗСО І-ІІІ ст. 3 місце – 

команда Селятинського ОЗЗСО І-ІІІ ст. імені О.Зайця.  

З  06.09. по  11.09.2021 року в  нашому закладі проводився Тиждень фізичної культури і спорту, який 

був присвячений темі: «Здоров'я кожної людини – це його багатство».  
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Рубан Тетяна Михайлівна 
вчитель фізкультури 
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1.Проведення змагань із чотириборства серед учнів 

7-9 кл. присвячених Олімпійському тижню 

2. Проведення змагань з футболу серед шкіл 

Селятинської громади 

Проведення змагань з волейболу “ Мікс” серед учнів 

9-11 кл присвячених до Дня фізкультурника 

4.Проведення змагань з футболу серед учнів 5-7 кл. 

присвячених тижню фізичної культури 

 



Участь  в роботі Регіонального педагогічного практикуму «Нова українська школа: 
перехід до базової середньої освіти» для вчителів 5-х класів, які з 01.09.2022 
будуть працювати за новим Державним стандартом базової середньої освіти, 
«Мистецька галузь» та інших нетворкінгах, вебінарах, методичних практикумах 
тощо. 
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Завдання на наступний рік 
 

розвиток емоційної сфери учнів/учениць у процесі 
комплексного художнього пізнання, емоційного інтелекту, 
збагачення емоційно-естетичного досвіду; 
- мотивування здобувачів освіти до розширення 
мистецької ерудиції і проявів критичного мислення щодо 
мистецької інформації; здатності її оцінювати і 
протистояти негативним впливам; 
- використання інформаційно-комунікаційних технологій; 
- виховання громадянської позиції, національного 
самоусвідомлення, патріотичних почуттів через мистецтво; 
здатності ідентифікації себе суб’єктом полікультурного 
світу. 
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