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І. Вступ. Результати роботи за минулий навчальний рік. 

          У 2013-2014 н. р. у загальноосвітніх навчальних закладах функціонувало 

33 групи продовженого дня, якими було охоплено 1032 учнів початкових 

класів. 

          Методичне об’єднання вихователів ГПД працює над проблемою «Спільна 

робота вчителя і вихователя ГПД у вихованні громадянина України». Робота 

методичного об’єднання проводилась згідно річного плану роботи. Всі члени 

методичного об’єднання брати активну участь у його роботі. У 2013-2014 

навчальному році два вихователі ГПД пройшли курсу перепідготовку на базі 

КОІПОПК. 

          Уже два роки у школах міста розпочалося поступове впровадження 

нового Державного стандарту початкової загальної освіти, нових навчальних 

програм та підручників. Для якісного впровадження нового Державного 

стандарту початкової загальної освіти значну увагу вихователями спільно з 

учителями початкової школи приділено створенню сприятливих умов для 

навчання та всебічного розвитку дітей в умовах групи продовженого дня, як 

шляхом покращення матеріально-технічного, навчально-методичного 

забезпечення, так і через проведення відповідних цікавих корисних 

результативних заходів для учнів. 

Перше засідання міського методичного об’єднання відбулося 28 серпня 

2013 року, на якому провели детальний аналіз роботи методичного об’єднання 

за  2013-2014 н. р. та розглянули перспективу подальшої професійної діяльності 

вихователів груп продовженого дня. 

Вихователів було ознайомлено з пакетом нових нормативних документів 

щодо розвитку освіти України та Київської області. Детально опрацювали 

інструктивно-методичні матеріали Міністерства освіти і науки України 

«Створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу групи 

продовженого дня  для загальноосвітнього навчального закладу» (лист МОН 

від 18.07.2013р. № 1/9-503). Під час засідання методичного об’єднання 

вихователі прослухали доповіді (з досвіду роботи вихователів) з таких тем:  

- Робота з учнями, які виявляють підвищений інтерес до вивчення 

окремих предметів. 



- Формування умінь учнів працювати з підручними та дидактичними 

матеріалами. 

- Робота вихователя з батьками. 

- Дотримання правил техніки безпеки під час спортивних годин, 

прогулянок та рухливих ігор. 

У 2013-2014 н. р. було проведено два семінари-практикуми на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів міста.  

26 листопада на базі Васильківського НВК № 4 відбувся семінар-

практикум з проблеми «Роль учителя початкових класів та вихователя групи 

продовженого дня у вихованні громадянина України». Учасники семінару 

ознайомилися з досвідом роботи педагогів Васильківського НВК № 4 щодо 

використання методів, засобів та прийомів у процесі формування особистості 

майбутнього громадянина України. У практичній частині семінару вихователі 

школи Кондратовець О.А. та Яременко Н. Н., провели усний журнал «Моя 

Батьківщина – рідна Україна» для учнів других і четвертих класів. Під час 

усного журналу вихователі виховували в учнів любов до рідної України, повагу 

до Конституції України, свідоме ставлення до обов’язків людини – 

громадянина, пізнання про свій народ, землю, бажання своєю працею 

розбудувати державу, примножувати її багатства. Розвивати прагнення бути 

добрими, працелюбними, чесними, сміливими - патріотами своєї Вітчизни.  

Вихователі провели усний журнал за допомогою інтерактивної дошки. 

Цікаво та змістовно була показана вистава «Звірята лікують книгу» 

вихователями Бишенко Т.Н. та Чернега Н.О. За допомогою казкових героїв 

вихователі формували в учнів інтерес до читання, розвивали активну 

громадянську позицію, виховували навички етичної поведінки, шанобливе 

ставлення до навколишнього, формували культуру поведінки, розвивали  в 

учнів акторські здібності. 

Після практичної частини семінару була теоретична. Плеханова Т. Л. 

прочитала доповідь «Виховання громадянина України  - одне з основних 

завдань суспільства». Цікаво пройшов круглий стіл з проблеми: «Здійснення 

громадянського виховання засобами літератури». Після теоретичної частини 

семінару підвели підсумки семінару-практикуму та прийняли рекомендації. 

09 січня відбулося чергове засідання методичного об’єднання вихователів 

групи продовженого дня, де було дано детальний аналіз роботи міського 

методичного об’єднання за перше півріччя 2013-2014 н. р. Вихователі шкіл   

поділилися досвідом роботи з таких проблем:  

- Організація активної пізнавальної діяльності учнів. 

                                Доріченко К.В. Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

- Спортивно-оздоровча діяльність. Оздоровчі заходи в режимі ГПД. 

                      Шекір В.В. Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 

- Система спортивних заходів і свят.  

                               Глушак Т.І. Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 

 Цікаво пройшов захист портфоліо вихователя ГПД Галяс Л. П. Лариса 

Петрівна презентувала свій досвід на тему: «Екологічне виховання на групі 

продовженого дня як важлива складова всебічного розвитку модних школярів». 

 26 лютого 2014 року на базі Васильківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 

відбувся семінар-практикум на тему: «Робота з дитячою книгою в групі 



продовженого дня». Вихователі загальноосвітніх навчальних закладів міста 

ознайомилися з досвідом роботи вихователів школи з проблеми семінару. 

Учасники семінару відвідали виховні заняття «Як до нас приходить книга» та 

«Книгу читай – розуму набувай». Після відвідування відкритих занять 

вихователі ГПД міста прослухали доповідь «Робота з дитячою  книгою в групі 

продовженого дня» Гончарової Л. А. та виступ бібліотекаря школи Бонюк Л. П. 

«Робота з дитячою книгою  у шкільній бібліотеці». Підвели підсумки семінару-

практикуму, прийняли рекомендації. 

 Вихователі ГПД загальноосвітніх навчальних закладів міста працювали 

над створенням високоморального мікроклімату доброзичливості і поваги, 

сприяли вихованню у кожної дитини активної життєвої позиції. Разом з тим у 

роботі вихователів є серйозні недоліки: 

- неузгодженість вихователів і вчителів у представленні єдиних вимог 

до учнів; 

- відсутність ігрових кімнат; 

- на недостатньому рівні проводяться спортивні години. 

2014-2015 н. р. всю роботу вихователів груп продовженого дня направити 

на розвиток творчої особистості та пізнавальної активності молодших школярів 

та якісного впровадження нового Державного стандарту початкової загальної 

освіти. 
 

ІІ. Проблема над якою працює методичне об'єднання. 

 Спільна робота вчителя і вихователя ГПД у вихованні громадянина 

України. 

 

ІІІ. Тематика засідань методичного об'єднання.   

Засідання методичного об’єднання.  

          Серпень, 2014 року. 
 

1. Аналіз роботи міського методичного об’єднання вихователів ГПД за 

2013-2014 н.р. та завдання на новий навчальний рік. Ознайомлення з 

планом роботи методичного об’єднання на 2014-2015 н.р. Затвердження 

плану. 

Гончаренко М.І., керівник методичного об’єднання,  

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6. 

2. Особливості організації навчально-виховного процесу у початкових 

класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 н. р. 

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових 

класів загальноосвітніх навчальних закладів. Особливості безбального 

оцінювання. 

Використання робочих зошитів у початковій школі (Лист 

Міністерства освіти і науки України № 1/9-209 від 18.04.2014 р.) 

      Салій В. Б., методист НМЦ 

3. Екологічне виховання учнів у групі продовженого дня. 

                        Чернега Н. О., НВК №4 

4. Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я.  

Бортницька Л.Г., ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 



5. Фізкультурно-оздоровча робота в групі продовженого дня. Дотримання 

правил техніки  безпеки під час спортивних годин, прогулянок та 

рухливих ігор. 

Єрмоленко Л. В., ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8  

6. Години здоров’я у ГПД.  

Харченко О. М., ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2  

7. Діагностування вихователів ГПД.  

8. Обговорення та затвердження плану роботи міського методичного 

об'єднання на 2014-2015 навчальний рік. 

9. Домашнє завдання. 

 

      Семінар–практикум. 

1. «Формування національної свідомості молодших школярів на заняттях  

ГПД» 

                                                                  Листопад. 

Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 

         

      Засідання методичного об’єднання. 

      Січень, 2015 року. 
 

1. Аналіз роботи міського методичного об’єднання вихователів ГПД за 

перше півріччя 2014-2015 н.р. та завдання на друге півріччя. 
 

2. Ігри та ігрові тренінги з учнями початкових класів на ГПД. 
 

3. Виховання в учнів ціннісного ставлення до праці. 
 

4. Прогулянки в ГПД. 
 

5. Планування роботи в ГПД на другий семестр. 
 

6. Дотримання правил техніки безпеки під час спортивних годин, 

прогулянок та рухливих ігор. 

 

Семінар – практикум. 

 Організація роботи в групі продовженого дня. Організація 

самопідготовки. 

                                                                      Лютий. 

Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. 

            

ІV. Підвищення фахового і методичного рівня членів методичного 

об’єднання. 

1. Декада наставника.  

Вересень 
 

2. Місячник педагогічної майстерності вихователів ГПД, які атестуються. 

Лютий 
 



3. Організація самоосвіти. Участь вихователів у курсовій перепідготовці. 

Згідно графіка КОІПОПК 
 

4. Підготовка вихователями творчих робіт, доповідей, виступів. 

   2014-2015 н.р. 
 

5. Участь у міській педагогічній виставці «Освіта Василькова-2015». 

 

V. Вивчення та поширення передового педагогічного досвіду. 

1. Уроки математики в 4 класі з теми «Дроби» (за підручником 

«Математика 4 клас» автор Богданович М. В.). 

Кривша Валентина Василівна  

Васильківська ЗОШ І-ІІІ ступ № 2 

2. Все про час. 

Кондратовець Світлана Михайлівна  

Васильківський НВК № 4 
3. Творчі завдання з української мови для формування орфографічних навичок 

молодших школярів. 

Кондратовець  Олена Анатоліївна  

Васильківський НВК № 4 
 

4. Формування основ здорового способу життя у школярів на ГПД. 

Гончарова Любов Анатоліївна 

Васильківська ЗОШ I–III ступенів № 9 

5. Екологічне виховання на ГПД як важлива складова всебічного розвитку 

молодших школярів 

Галяс Лариса Петрівна                                                                      

Васильківська ЗОШ I–III ступенів № 8 

 

VІ. Вивчення рівня вихованості та знань, умінь і навичок учнів. 
 

6. Вивчення стану навчально-виховної роботи у ГПД (згідно плану роботи 

міського відділу освіти). 

 

VII. Організація позакласної роботи. 

1. День знань. 

01.09.2014 р. 

2. Всеукраїнський рейд «Увага! Діти на дорозі».   

                                             01.09-12.09.2014 р. 

3. Міжнародний день грамотності. 

08.09.2014 р. 

4. День фізичної культури і спорту. 

08.09.2014 р. 

5. Всесвітній День краси. 

09.09.2014 р. 

6. Міжнародний День Миру. 

21.09.2014 р. 



7. Участь у міському святі «День міста». 

Вересень  

8.  Всесвітній День туризму. 

27.09.2014 р. 

9. 96 років від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського (1913-

1970). Міські педагогічні читання «Життя В. О. Сухомлинського – подвиг». 

28.09.2014 р. 

10. Міжнародний День музики. 

01.10.2014 р. 

11. Міжнародний День захисту тварин. 

04.10.2014 р. 

12.  День працівників освіти. Участь у святковому концерті «Ми вчителю 

вклоняємось доземно». 

Жовтень  

13. Всесвітній День пошти. 

09.10.2014 р. 

14.  Всеукраїнський День бібліотек. 

30.10.2014 р. 

15. День української писемності та мови. 

09.11.2014 р. 

16. ІІ етап  ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

Листопад 

17. Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс «Колосок» (осінній 

етап). 

Листопад  

18.  День працівників радіо, телебачення та зв’язку. 

16.11.2014 р. 

19.  День працівників гідрометеорологічної служби. 

19.11.2014 р. 

20. Міська природоохоронна акція «Не рубай ялинку».Новорічно-різдвяний 

конкурс-виставка «Новорічна композиція».                                                     

Грудень  

21. Міський етап Всеукраїнського математичного конкурсу «Кенгуру» (2-6 

класи). 

Грудень  

22. Новорічні ранки та карнавали у 1-х класах. 

Грудень 

23.  Організація та проведення зимових канікул (за окремим планом). 

        Грудень  

24.  Міський етап Всеукраїнської акції «Годівничка». 

                     Січень-лютий 

25.  Шевченківський тиждень. Участь у міському конкурсі читців «Ми чуємо 

тебе, Кобзарю, крізь століття».  

05.03-13.03.2015 р. 

26.  Всесвітній День Води.    

22.03.2015 р. 



27. Міжнародний День театру. 

27.03.2015 р. 

28. Міський етап Всеукраїнського математичного конкурсу «Кенгуру» (2-11 

класи). 

Березень  

29.  День сміху.     

01.04.2015 р.  

30.  Міжнародний День дитячої книги. 

02.04.2015 р. 

31. Всесвітній День здоров'я. 

07.04.2015 р. 

32.  Всесвітній День авіації і космонавтики. 

12.04.2015 р.  

33. Всесвітній День Землі.  

                                                                       22.04.2015 р. 

34.  Всесвітній День книги.    

23.04.2015 р. 

35. Уроки пам'яті і мужності. 

05.05-08.05.2015 р. 

36.  День матері.      

09.05.2015 р. 

37.  Міжнародний День сім'ї. 

15.05.2015 р. 

38.  Міжнародний День музею. 

18.05.2015 р. 

39.  День милосердя.     

29.05.2015 р. 

40. Міський фестиваль дитячої творчості «Таланти твої, Васильків!» 

                                                                       Травень 

41.  Міське свято до Міжнародного дня захисту дітей. 

                                                                        Червень 

 

VІІІ. Зміцнення навчально-матеріальної бази ГПД. 

Поповнення, виготовлення і поновлення наявного роздаткового 

дидактичного матеріалу у відповідності до вимог навчальних програм. 

 

 

 
 


