
До уваги педагогічних працівників! 
Органайзер 

дистанційних методичних заходів 
 

Просимо звернути увагу, що у графі «Ресурси» не зазначено гіперпосилання для реєстрації учасників, проте вони будуть надіслані на 

електронні адреси педагогів міста напередодні заходу.   

Педагоги, які не зможуть взяти участь у заході в синхронному режимі, будуть мати можливість (в асинхронному режимі) переглянути 

матеріали на блогах методистів ТКМЦНОІМ. 

До запропонованого органайзера педагоги навчальних закладів можуть внести свої пропозиції (надіславши їх на електронну пошту 

ТКМЦНОІМ center.imco@gmail.com) щодо проведення інших методичних дистанційних заходів з актуальних проблем щодо оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів освіти.   

 

№ 

з/п 
Тематика методичних заходів Термін Ресурси 

Відповідальний, 

номер телефону 

05 травня 

1. Оцінювання навчальних досягнень учнів з 

використанням технологій дистанційного навчання. 

Інтерактивна школа. 

Початок о 

14.00 

 

https://go.mywebinar.com/rjgd-mptg-bjxh-

prge 

Турчин О.М. 

0671639737 

Вч.іноземних 

мов 
2. Оцінювання навчальних досягнень учнів з 

використанням технологій дистанційного навчання. 

Інтерактивна школа. 

Початок о 

16.00 

https://go.mywebinar.com/bewl-pqrz-

mseq-xsrj 

Турчин О.М. 

0671639737 

Вч.іноземних 

мов 
 

6 травня 

3. Відеозустріч для працівників психологічної служби. 

Моніторинг діяльності психологічної служби за  2019-

2020н.р. 

Початок о 

12.00 

Платформа Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83059753554?p

wd=QTYrUUZQMUcvK083Y1pieWtndE

1OUT09 

Meeting ID: 830 5975 3554 

Password: 2ViqDW 

Блогhttps://psichologtern.blogspot.com/ 

 

Несмашна Г.Є. 

0671514314 

 

Проць Н.Я. 

https://go.mywebinar.com/rjgd-mptg-bjxh-prge
https://go.mywebinar.com/rjgd-mptg-bjxh-prge
https://go.mywebinar.com/bewl-pqrz-mseq-xsrj
https://go.mywebinar.com/bewl-pqrz-mseq-xsrj
https://us02web.zoom.us/j/83059753554?pwd=QTYrUUZQMUcvK083Y1pieWtndE1OUT09
https://us02web.zoom.us/j/83059753554?pwd=QTYrUUZQMUcvK083Y1pieWtndE1OUT09
https://us02web.zoom.us/j/83059753554?pwd=QTYrUUZQMUcvK083Y1pieWtndE1OUT09
https://psichologtern.blogspot.com/


4. Основні аспекти мовленнєво-методичної 

компетентності сучасного вчителя в умовах 

дистанційного навчання 

Початок о 

12.00 

Покликання для участі  у вебінарі буде 

опубліковане у закритій групі 

«Словолюби»,  а також надіслане на 

елекронні адреси вчителів 

Гапон Л.О.  

0678780646 

ВЧ. укр. мови 

та л-ри 
7 травня 

5. Вебінар для працівників психологічної служби. 

Дистанційна робота психологічної служби освіти 

Початок о 

12.00 

Платформа Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85137120304?p

wd=Zk8wQVVpV2FQeHZGQmUvWHN

YUU1aUT09 

Meeting ID: 851 3712 0304 

Password: 8LNraY 

Блог https://psichologtern.blogspot.com/ 

Несмашна Г.Є. 

0671514314 

 

Проць Н.Я. 

6. Моніторинг дистанційного навчання під час карантину 

(для вчителів) 

Початок о 

12.00 

http://vsenkiv.blogspot.com/ Сеньків В.М. 

0935412000 

Бажаючі 

педагоги 
7. Вебінар для вчителів суспільствознавчих дисциплін. 

Організація оцінювання в умовах дистанційного 

навчання. 

Початок о 

12.00 

https://vivcharandrij.blogspot.com/ 
 

Вівчар А.Д. 

0971410010 

Вч. історії та 

правознавства 

 
8. Онлайн–інструментарій для навчання під час 

карантину 

Початок о 

10.00 

MyOwnConference 

(покликання буде у Viber-групі) 

Ковальчук Л.М. 

0982057081 

Вч. зарубіжної 

літератури 

 

 
8 травня 

9. Вебінар для заступників директорів з навчально-

виховної роботи школи І ст. Організація дистанційного 

навчання за допомогою сервісу Zoom  

Початок о 

12.00 

Сервіс ZOOM 

https://fedunblog.wordpress.com/ 

Федун Г.П. 

0973194879 

Пільгун С.В. 

 

https://us02web.zoom.us/j/85137120304?pwd=Zk8wQVVpV2FQeHZGQmUvWHNYUU1aUT09
https://us02web.zoom.us/j/85137120304?pwd=Zk8wQVVpV2FQeHZGQmUvWHNYUU1aUT09
https://us02web.zoom.us/j/85137120304?pwd=Zk8wQVVpV2FQeHZGQmUvWHNYUU1aUT09
https://psichologtern.blogspot.com/
http://vsenkiv.blogspot.com/
https://vivcharandrij.blogspot.com/
https://fedunblog.wordpress.com/


11 травня  

10. Оцінювання учнів (поточне і формувальне, 

підсумкове; у 

синхронному й асинхронному режимах) в умовах 

дистанційного навчання 

Початок о 

12.00 

Покликання для участі  у вебінарі буде 

опубліковане у закритій групі 

«Словолюби»,  а також надіслане на 

елекронні адреси вчителів 

Гапон Л.О. 

0678780646 

ВЧ. укр. мови 

та л-ри 

 
 

11. Відеоконференція для вчителів хімії. Безпека на 

уроках хімії. 

Початок о 

12.00 

Блог вчителів хімії 

http://biochim2016.blogspot.com/ 

Тарас Н.І. 

0688438490 

Вч. хімії 

 
12. Формування позитивної мотивації до самостійна 

занять фізичною культурою 

Початок о 

12.00 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogI

D=1897277559095204365#allposts 

Климчук Б.В. 

0976641575 

Вч. фізичної 

культури 

 
12 травня 

13. Вебінар для вчителів біології та основ здоров’я. 

Аналітична діяльність методичної платформи вчителів 

біології та основ здоров’я. 

Початок о 

12.00 

Реєстрація та участь за посиланням: 
https://go.mywebinar.com/xgln-zshe-jdxf-txjg 
Сайт інтегрованої платформи вчителів 

біології хімії та основ здоров’я, 

https://bioxima.wordpress.com/соціальні 

 Мережі 

https://www.facebook.com/profile.php?id=

100008774504396 
 

 

Козловська Л.П. 

0675710544 

Вчителі біології 

та основ 

здоров’я 

14. Вебінар для педагогів, які працюють з обдарованими 

дітьми. Альтернативне оцінювання учнів у 

позаурочний час. 

Початок о 

12.00 
 

YouTube-канал 

https://www.youtube.com/channel/UCpOj

EGYipd8a4EXHzEM4rMg/ 

Сеньків В.М. 

0935412000 

Бажаючі 

педагоги 
 

 

http://biochim2016.blogspot.com/
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1897277559095204365#allposts
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1897277559095204365#allposts
https://go.mywebinar.com/xgln-zshe-jdxf-txjg
https://bioxima.wordpress.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008774504396
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008774504396
https://www.youtube.com/channel/UCpOjEGYipd8a4EXHzEM4rMg/
https://www.youtube.com/channel/UCpOjEGYipd8a4EXHzEM4rMg/


12 травня 

15. Засідання інтерактивної школи сучасного вчителя.  

Самовдосконалення вчителів (для вчителі суспіль- 

ствознавчих дисциплін) 

Початок о 

12.00 
 

https://vivcharandrij.blogspot.com/ 

 

Вівчар А.Д. 

0971410010 

Вч. історії та 

правознавства 
17. Організація навчальної діяльності школярів в умовах  

дистанційного навчання (для вчителів математики, 

фізики, інформатики). Електронне листування. 
 

Початок о 

12.00 
 

Viber 

Telegram 

Соловей О.М. 

0673517421 

Вч. математики 

13 травня 

18. Вебінар для психологів закладів освіти. Кризове 

консультування  в сучасних умовах 

Початок о 

12.00 
 

Платформа Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88511829111?p

wd=alc2cDQ5KzM0WnMwWTBybTlteEx

zZz09 

Meeting ID: 885 1182 9111  

Password: 7eAmuB 

Блог https://psichologtern.blogspot.com/ 

Несмашна Г.Є. 

0671514314 

 

Проць Н.Я. 

19. Моніторинг обдарованих учнів класу (для класних 

керівників). 

Початок о 

12.00 
 

http://vsenkiv.blogspot.com/ 

Google classroom 

Сеньків В.М. 

0935412000 

Бажаючі 

кл.керівники 
 

20. Вебінар для вчителів 4-их класів. Організація 

дистанційного навчання з учнями 1-го класу. 

Початок о 

12.00 
 

Блог  

http://gordiuknadija.blogspot.com/ 

Гордіюк Н.М. 

0979732973 

Бенцал Н.М. 

Дунець І.Р. 

Заброцька С.Г. 
21. Онлайн конференція. Проведення спільно з хіміко-

біологічним факультетом ТНПУ ім. В. Гнатюка 

Всеукраїнської учнівсько-студентської та науково-

практичній конференції «Шлях в науку: перші кроки» 

Початок о 

12.00 
 

Інформаційний лист за посиланням 

https://drive.google.com/file/d/1gKkca8eL

xHLd0TZiht-Jz7p3NqJsALq8/view. 

Сайт інтегрованої платформи вчителів 

біології хімії та основ здоров’я, 

соціальні мережі. 

https://bioxima.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=

100008774504396 

Козловська Л.П. 

0675710544 

 

Вч. хімії 

https://vivcharandrij.blogspot.com/
https://us02web.zoom.us/j/88511829111?pwd=alc2cDQ5KzM0WnMwWTBybTlteExzZz09
https://us02web.zoom.us/j/88511829111?pwd=alc2cDQ5KzM0WnMwWTBybTlteExzZz09
https://us02web.zoom.us/j/88511829111?pwd=alc2cDQ5KzM0WnMwWTBybTlteExzZz09
https://psichologtern.blogspot.com/
http://vsenkiv.blogspot.com/
http://gordiuknadija.blogspot.com/
https://drive.google.com/file/d/1gKkca8eLxHLd0TZiht-Jz7p3NqJsALq8/view
https://drive.google.com/file/d/1gKkca8eLxHLd0TZiht-Jz7p3NqJsALq8/view
https://bioxima.wordpress.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008774504396
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008774504396


13 травня 

22. Вебінар для вчителів трудового навчання. Методика 

використання віртуальної інтерактивної дошки Padlet 

в освітньому процесі. 

Початок о 

12.00 
 

http://trudove.top 
 

РепіленкоЛ.Л. 

0985866245 

Чорній О.П, 

Тригук Т.В. 
14 травня 

23. Формування читацької грамотності в умовах 

дистанційного навчання 

Початок о 

12.00 
 

Покликання для участі  у вебінарі буде 

опубліковане в закритій групі 

«Словолюби»,  а також надіслане на 

елекронні адреси вчителів 

Гапон Л.О. 

0678780646 

ВЧ. укр. мови 

та л-ри 
 

24. Відеоконференція для вчителів фізичної культури. 

Форми занять та види діяльності учнів для 

забезпечення потреб організму в руховій активності. 

Початок о 

12.00 
 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 
 

Климчук Б.В. 

0976641575 

Вч. фізичної 

культури 

25. Онлайн нарада щодо складання індивідуального плану 

роботи бібліотекаря в умовах карантину. 

Початок о 

12.00 

Блог 

http://bibliotekakom.blogspot.com/ 

Кульчицька О.М. 

0965432212 

Бібліотекарі 

школи 
15 травня 

26. Відеоконференція для організаторів виховної роботи. 

Інструменти ефективної дистанційної взаємодії 

учасників освітнього процесу 

Початок о 

14.00 

 

MyOwnConference 

 

Нюня Т.Л. 

0970969857 

Танцовна О.І. 

Надольська В. 
27. Тренінг для заступників директорів із методичної 

роботи. Метод тестів у системі педагогічних 

вимірювань.  

Початок о 

12.00 
 

Skype, 

матеріали – на блог 

https://gnatukvu.blogspot.com/ 
 

Гнатюк Ю. В. 

0961925947 

Пільгун С.В. 

28. Онлайн конференція. Компетентнісний підхід до 

створення контрольних тестів та завдань для учнів 8-го 

класу (для дидактичної групи вчителів) 

Початок о 

12.00 
 

Опрацьовані матеріали будуть 

розміщені  сайті вчителів географії 

м.Тернополя в рубриці «На допомогу 

вчителю» 

http://geotern.wixsite.com/geografiya 

Вітрук О.М. 

0673512747 

Слотюк В.М, 

Бердей О.В. 
 

http://trudove.top/
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
http://bibliotekakom.blogspot.com/
https://myownconference.com.ua/
https://myownconference.com.ua/
https://myownconference.com.ua/
https://gnatukvu.blogspot.com/
http://geotern.wixsite.com/geografiya


30. Духовність і  сучасність.  Блог 

https://www.blogger.com/blogger.g?tab=rj

&blogID=4813537792450277273#allposts 

Ковальчук Л.М. 

0982057081 

Махно А.Т. 
18 травня 

31. Майстер-клас для учителів. Мережевий простір. 

Використання Google classroom. 

Початок о 

12.00 
 

Google classroom Серба Н.Р. 

Бажаючі 

педагоги 
 

19-20 травня 

32. Дистанційне освітнє трансфер-містечко 

інноваційних можливостей (04 #T’mistechko) 

 Пресреліз буде надіслано 

додатково 

Литвинюк Г.І., 

методисти 

ТМЦНОІМ 

22 травня 

34. Створення розвиткового освітнього середовища у 

класі та в умовах дистанційного навчання 

Початок о 

12.00 

Покликання для участі  у вебінарі буде 

опубліковане у закритій групі 

«Словолюби»,  а також надіслане на 

елекронні адреси вчителів 

Гапон Л.О. 

0678780646 

ВЧ. укр. мови 

та л-ри 
 

25 травня 

35. Віртуальна лабораторія для організаторів виховної 

роботи. Розвиток навичок SoftSkills 

Початок о 

10:00 

Googleclassroom Нюня Т.Л. 

0970969857 

Танцовна О.І. 

Надольська В. 
 

36. Моніторинг мотивів навчальної діяльності учнів у 

дистанційному навчанні (для учителів, учнів, батьків). 

Початок о 

12.00 

 

http://vsenkiv.blogspot.com/ Сеньків В.М. 

0935412000 

Бажаючі 

педагоги 
 

37. Вебінар для вчителів 1-их класів. 

Як учителю працювати дистанційно і зберегти 

психічне здоров’ядітей. 

Початок о 

12.00 

 

MyOwnConference 

 

Гордіюк Н.М. 

0979732973 

Вчителі  

1-х класів 

https://www.blogger.com/blogger.g?tab=rj&blogID=4813537792450277273#allposts
https://www.blogger.com/blogger.g?tab=rj&blogID=4813537792450277273#allposts
http://vsenkiv.blogspot.com/
https://myownconference.com.ua/
https://myownconference.com.ua/


26 травня 

38. Відеоконференція для представників МУП «Наснага». 

Компас лідера: як зберегти залученість команди за 

допомогою технологій (інструменти дистанційної 

комунікації лідерів учнівського самоврядування) 

Початок о 

14.00 

MyOwnConference 

 

Нюня Т.Л. 

0970969857 

Танцовна О.І. 
 

39. Відеоконференція для вчителів математики, фізики. 

Основні інтернет-ресурси як ефективні інструменти в 

роботі вчителя 

Початок о 

12.00 
 

http://mathteach-

ternopil.blogspot.com/?m=1 

http://ternopilphysics.blogspot.com/?m=1 

Соловей О.М. 

0673517421 

Вч. 

математики, 

фізики, 

інформатики 
40. Онлайн тест для вчителів фізичної культури. Аналіз 

техні-ки виконання фізичних вправ та їх вплив на 

розвиток фізичних якостей. 

Початок о 

12.00 

https://drive.google.com/drive/my-drive Климчук Б.В. 

0976641575 

Вч. фізичної 

культури 
 

27 травня 

41. Вебінар для працівників психологічної служби, охочих 

педагогів, батьків. Стрес та способи його подолання. 

Психологічна стійкість особистості. 

Початок о 

12.00 
 

Платформа Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81769405656?p

wd=a0xXb3ppRlZwemhxVHBqWTQrSnB

Xdz09 

Meeting ID: 817 6940 5656 

Password: 9Sawz4 

 

Несмашна Г.Є. 

0671514314 

 

Проць Н.Я. 

28 травня 

42. Вебінар. Акмеологічний підхід у формуванні 

особистості свідомого громадянина  
 

Початок о 

12.00 
 

Блог 

http://bibliotekakom.blogspot.com/ 
 

Кульчицька О.М. 

0965432212 

Бібліотекарі 

 
2 червня  

43. Skype-конференція для заступників директорів із 

методичної роботи. Як організувати оцінювання під 

час дистанційного навчання? Досвід вчителів.  

Початок о 

12.00 

 

Skype, 

матеріали – на блог 

https://gnatukvu.blogspot.com/ 

 

Гнатюк Ю. В. 

0961925947 

Пільгун С.В. 

https://myownconference.com.ua/
https://myownconference.com.ua/
http://mathteach-ternopil.blogspot.com/?m=1
http://mathteach-ternopil.blogspot.com/?m=1
http://ternopilphysics.blogspot.com/?m=1
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://us02web.zoom.us/j/81769405656?pwd=a0xXb3ppRlZwemhxVHBqWTQrSnBXdz09
https://us02web.zoom.us/j/81769405656?pwd=a0xXb3ppRlZwemhxVHBqWTQrSnBXdz09
https://us02web.zoom.us/j/81769405656?pwd=a0xXb3ppRlZwemhxVHBqWTQrSnBXdz09
http://bibliotekakom.blogspot.com/
https://gnatukvu.blogspot.com/


3 червня 

44. Вебінар для вчителів предметів художньо-естетичного 

циклу. Комунікація вчителів і учнів на період 

дистанційного навчання 

Початок о 

10.00 

 

https://fedunblog.wordpress.com/ Федун Г.П. 

0973194879 

Махно А.Т. 

Тарабан Ю.В. 
 

4 червня 

45. Онлайн нарада щодо питань проведення інвентаризації 

бібліотечних фондів підручників для учнів 1-11 класів 

Початок об 

11.00 
 

Блог 

http://bibliotekakom.blogspot.com/ 

Кульчицька О.М. 

0965432212 

Бібліотекарі 

 
47. Круглий стіл для заступників директорів із методичної 

роботи. Розробляємо дорожню карту вчителя в 

міжатестаційний період.  

Початок о 

12.00 
 

Реєстраційний ідентифікатор буде 

надісланий додатково. 

 

Гнатюк Ю. В. 

0961925947 

Пільгун С.В. 
 

 

Повідомляємо, що інтегровані засідання перед початком навчального року будуть проведені методистами ТКМЦНОІМ 

21, 22, 25 серпня 2020 р. Детальна інформація буде надіслана додатково. 

Орієнтовна дата щорічної серпневої конференції педагогічних працівників – 26 серпня 2020 р. 
 

 

Бажаємо плідної вам роботи! 

https://fedunblog.wordpress.com/
http://bibliotekakom.blogspot.com/

