
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація проблеми закладу загальної середньої освіти 

 
Аналіз  роботи 

Слов’янської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 10 

Слов’янської міської ради Донецької області 

за 2020 – 2021 н. р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
      Освітні стратегії соціалізації особистості  громадянського 

суспільства на засадах  компетентнісного підходу 

 

ІІ ЕТАП 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЮЮЧИЙ 

2020/2021 навчального року 

Мета: 

розроблення тактики та стратегії реалізації проблеми; аналіз рівня зануреності в проблему; 

теоретичне дослідження проблеми шляхом проведення засідань педрад, семінарів, 

методичних об'єднань, індивідуальних консультацій, самоосвіти. 

 

Зміст діяльності: 

наукове обґрунтування нової науково-методичної проблеми закладу загальної середньої освіти, 

визначення основних педагогічних стратегій її реалізації. 

 

Основні завдання: 

мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу 

реалізації проблеми закладу загальної середньої освіти. 

 

Прогнозовані результати: 

 здійснення аналізу досягнутих раніше результатів з проблеми; 
 визначення можливостей роботи в межах закладу загальної середньої освіти; 
 аналіз банку педагогічних технологій; 
 визначення рівня роботи з реалізації проблеми; 
 накопичення теоретичного матеріалу з теми. 
 

Шляхи реалізації: 

 діагностика стану й ефективності освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти; 
 відкриті уроки за проблемними темами; 
 обговорення досвіду роботи вчителів закладу загальної середньої освіти, спрямування їх 
роботи на вирішення ключових завдань проблеми; 



 організація, проведення та забезпечення участі в конкурсах різних рівнів, виставках, 
конференціях для учнів та вчителів закладу загальної середньої освіти, які беруть участь у роботі 
над проблемою; 
 моніторинг особистого професійного зростання вчителів закладу загальної середньої 
освіти; 
 анкетування учнів (початковий зріз); 
 модернізація форм організації педагогічного процесу; 
 накопичення й систематизація новітніх форм і методів; 
 вироблення методичними об’єднаннями рекомендацій з реалізації проблеми; 
 розроблення діагностичних матеріалів; 
 підготовка й публікація публіцистичних і науково-методичних статей щодо роз’яснення 
основних завдань, ідей роботи над проблемою. 
 

 Педагогічні ради: 

1. «Формування компетентного випускника шляхом упровадження інноваційних технологій та 
тренінгових методик в освітній процес» (Листопад, заступник директора навчально-
виховного закладу з навчально-виховної роботи). 

2. «Роль педагога в розвитку соціальної зрілості учнів» (Січень, заступник директора  
навчально-виховного закладу з виховної роботи). 

3. «Самоосвіта – один із шляхів підвищення професійної майстерності педагога» (реалізація 
методичної проблеми на II етапі впровадження) (Березень, заступник директора навчально-
виховного закладу з навчально-виховної роботи). 

4. «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в 
умовах компетентнісного підходу» (березень, заступник директора навчально-виховного 
закладу). 

 
 

Аналіз роботи педколективу з реалізації 

проблеми закладу загальної середньої освіти 

  за 2020 -2021  навчальний рік 
 

I. Інформаційна карта. 
Слов’янська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 10 Слов’янської міської ради 

Донецької області розміщена за адресою: 84116 м. Слов′янськ,  

вул. Бульварна, 6, телефон 66-58-63. 
 

II. Загальні показники роботи. 
1. Мова навчання –українська. 

2. Кількість класів – 28 

3. Загальна кількість учнів на кінець року –758 

Усі учні навчалися на базі школи. 

 у    І зміну навчаються 1-11 кл. –758 учнів 

 у  ІІ зміну ГПД № 1,2,3,4 –180  учнів 

4. Охоплено гарячим харчуванням – 1-4 кл.  –  312  учні - 100 %; 

  5-9 кл.  – 137  учнів  – 37 %; 

10-11 кл. –     0    – 0 % 



5. Кількість працівників 

Усього  –  75 чоловік 

 в т.ч. педагогічних  –  50 

 бібліотекар  – 1,5 

 обслуговуючих  – 25 

6. Загальна площа всіх приміщень  –  4614,2 м2 

 в т.ч. навчальних приміщень  – 1644 м2 

7. Кількість робочих місць у комп’ютерних класах  – 32    

8. Забезпеченість навчальними кабінетами  – 100% 

9. Число книг у шкільній бібліотеці  –  20778 

 підручників  –   9702 

10.  Кількість їдалень  – 1 

11.  Кількість посадових місць у їдальні – 250 
 

 

  З В І Т 

РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАНЯ 

ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

ЗА 2020 – 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

 

Проблема методичного об’єднання : 

«Культурологічний напрямок у навчанні молодших школярів як запорука 

життєвого успіху особистості» 

Завдання методичного об’єднання : 

Цілі та нові задачі 

1. Впровадження культурологічного напрямку в навчанні молодших школярів на 

основі базових моделей; 

2. Удосконалювати роботу з обдарованими дітьми шляхом застосування 
культурологічного підходу; 

3. Вдосконалювати педагогічну майстерність вчителів шляхом підвищення 

кваліфікації, вивчення досвіду вчителів школи та передового досвіду; 

4. Спрямувати самоосвітню діяльність учителів на впровадження новітніх 

технологій; 

5. Вдосконалювати педагогічну майстерність учителів шляхом підвищення 

кваліфікації, вивчення досвіду вчителів школи та передового педагогічного досвіду. 

 

2020 – 2021 н. р. методичне об’єднання вчителів початкових класів працювало над 

проблемою «Культурологічний напрямок у навчанні молодших школярів як 

запорука життєвого успіху особистості» у такому складі: 

1. Баканова Ірина Вікторівна – вища, методист 

2. Бакун Тетяна Василівна – І категорія 



3. Баштинська Тетяна Петрівна – вища, старший учитель 

4. Данилова Марина Олексіївна – вища 

5. Іванова Марина Іванівна – вища, методист 

6. Киркач Тетяна Олександрівна – І категорія 

7. Кобцева Наталія Сергіївна – вища категорія, старший учитель 

8. Коротун Ірина Вікторівна – вища, методист 

9. Ніколаєва Юлія Володимирівна – ІІ категорія 

10. Пожитько Юлія Сергіївна – вища, старший учитель 

11. Ратушна Ірина Євгенівна – вища категорія 

12. Синицина Аліна Володимирівна – спеціаліст, магістр 

13. Фельчак Олександра Олександрівна -  вища категорія 

      

Упродовж року були проведені такі заходи: 

 творча майстерня вчителя-методиста (Коротун І. В., Баканова І. В., Іванова М. І.); 

 творча лабораторія вчителів початкових класів; 

 участь учителів у різноманітних конкурсах, конференціях, вебінарах; 

 участь учнів у різноманітних конкурсах; 

 круглий стіл «Адаптація першокласників до шкільного життя»; 

 педагогічний консиліум «Підготовка учнів 4 класів до переходу в 5 клас»; 

 проведення засідань за планом.  

 

Учителі школи ведуть постійну науково-методичну роботу, беруть участь у 

міських та обласних методичних заходах, різноманітних конференціях: 

 

Іванова Марина Іванівна стала учасником Всеукраїнської науково-практичної 

конференції: «Сучасний урок інформатики: методи, інструменти, результати» 

18.02.2021 Сертифікат, Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції 

«Безбар’єрне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами» 

10.04.2021. 

Пройшла вебінари «Новий формат зустрічей з батьками як інструмент ефективної 

співпраці» ТОВ «Всеосвіта» 15.03.2021 Сертифікат, «Креативність і освіта: новий 

погляд і нові можливості» Видавничої групи «Основа» 01.04.2021 Сертифікат, 

«Усвідомлене читання – skills на все життя» Дистанційної академії 31.03.2021, 

Сертифікат.   

Баканова Ірина Вікторівна брала участь у вебінарах «Новий формат зустрічей з 

батьками як інструмент ефективної співпраці» 15.03.2021 ТОВ «Всеосвіта» Сертифікат, 

«Усвідомлене читання-skills на все життя» Видавнича група «Основа» 01.04.2021 

Сертифікат, «Креативність і освіта: новий погляд і нові можливості» Видавнича група 

«Основа» 01.04.2021 Сертифікат. 

Учасник Всеукраїнської  науково-практичної  конференції: «Сучасний урок 

інформатики: методи, інструменти, результати» 18 02.2021р. Сертифікат. 

Баштинська Тетяна Петрівна пройшла курси підвищення кваліфікації  

«Організація наскрізного виховання на цінностях в умовах НУШ» у вересні 2020 р. 



при Донецькому ІППО (30 год, свідоцтво), «Проектування освітнього середовища в 

НУШ» у квітні 2021 р. при Донецькому ІППО (30 год, свідоцтво), брала участь у 

всеукраїнському онлайн-конкурсі фахової майстерності з природничих предметів 

«Геліантус» 30.03. 2021 р. (Сертифікат учасника), у Всеукраїнському науково-

практичному онлайн-семінарі «Шкільна математична освіта і обдарованість» ( 6 

год, 18.03.2021 р. сертифікат НАПН України, онлайн-вебінарі «Програмування в 

початковій школі – міф чи реальність» (1 год, 17.11.2020, Сертифікат Lego education).  

Коротун Ірина Вікторівна пройшла сертифіковані курси «Ефективні рішення 

GOOGLE  FOR EDUCATION для хмарної взаємодії» 24.11.2020, «Про дистанційний та 

змішаний формати навчання»  9.05.2021, «Попередження, виявлення та реагування у 

випадку сексуального насильства над дітьми» 15.05.2021, «Організація наскрізного 

виховання на цінностях в умовах НУШ» 29.10.2020 (свідоцтво), брала участь у вебінарах 

«Традиції  та інновації у формуванні інформатичної компетентності на уроках «Я 

досліджую світ» 11.11.2020 (сертифікат), «Вивчаю цифри і літери із задоволенням» 

24.05.2021(сертифікат), у Всеукраїнському онлайн-уроці «Ефективні рішення  GOOGLE 

для  оптимізації  освітнього процесу онлайн» 26.03.2021 (сертифікат), у Всеукраїнському  

уроці задля безпеки дітей в Інтернеті в рамках освітнього проєкту #stop_sexтинг 

22.02.2021 (диплом), в «Онлайн-толоці EdCamp Ukraine: для розуму і серця #2/2021 

Інноваційність у педагогічній професії: розвиток природничо-математичної 

компетентності, національна платформа професійного зростання, творчі можливості 

спільноти» 21.04.2021 (посвідка). 

Співпрацює із освітнім  IT-проектом «Всеосвіта» 26.06.2020 (Грамота). 

Стала учасницею Всеукраїнської олімпіади з української мови «Всеосвіта-Осінь 2020-

2021», Всеукраїнської олімпіади з математики «Всеосвіта-Осінь 2020-2021», 

Всеукраїнської олімпіади з української мови «Всеосвіта-Зима 2020-2021», 

Всеукраїнської олімпіади з української мови «Всеосвіта-Весна 2020-2021» (Подяки, 

Свідоцтва). 

Має публікації: 1. Всеукраїнська олімпіада з української мови «Всеосвіта-Весна 

2020-2021» Освітній IT-проєкт «Всеосвіта» Свідоцтво. 

2. Вікторина «Внутрішні води України» Освітній IT-проєкт «Всеосвіта» Свідоцтво. 

3. Експрес-гра «Права дитини в Україні» Освітній IT-проект «Всеосвіта» Свідоцтво. 

4. Презентація «Подорож до країни Інформатики»Освітній IT-проект «Всеосвіта» 

Свідоцтво. 

5. Методична скринька «Арт-терапевтичні вправи в початкових класах 

НУШ»Освітній IT-проект «Всеосвіта» Свідоцтво. 

6. Методична скринька «Прищіпки як елемент дидактичної гри у першому класі» 

Освітній IT-проект  «Всеосвіта» Свідоцтво. 

7. Святковий сценарій «Осінній бал» Освітній IT-проект  «Всеосвіта» Свідоцтво. 

8. Тест «На городі» за Букварем  Вашуленка М.С., 1 клас. Освітній IT-проект 

«Всеосвіта» Свідоцтво. 

9. Тест: «Зимові види спорту» Освітній IT-проект  «Всеосвіта» Свідоцтво. 

10. Тест: «Читаємо українську народну казку «Ріпка» Освітній IT-проект 

«Всеосвіта» Свідоцтво. 



11. Тест: «Перевірка прочитаного за казкою О.Зубер "Як заєць сон шукав"

 Освітній IT-проект  «Всеосвіта» Свідоцтво. 

12.  Тест: «Перевірка знань за темою «Прислівник» 4 клас» Освітній IT-проект  

«Всеосвіта» Свідоцтво. 

13. Тест: «Повторення. Будова слова. 4 клас » Освітній IT-проект «Всеосвіта» 

Свідоцтво. 

14. Тест: «Читаю про домашніх тварин (за Оксаною Кротюк "Передумала")»  Освітній 

IT-проект «Всеосвіта» Свідоцтво. 

15. Інтерактивна вправа «Буква ґ» Портал LearningApps.org - інтерактивні та 

мультимедійні навчальні блоки. 

16. Інтерактивна вправа «Місяці року» Портал LearningApps.org - інтерактивні та 

мультимедійні навчальні блоки. 

17. Інтерактивна вправа «12 місяців» Портал LearningApps.org - інтерактивні та 

мультимедійні навчальні блоки. 

18. Інтерактивна вправа «Дзвінкі і глухі приголосні звуки» Портал LearningApps.org 

- інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки. 

  

Фельчак Олександра Олександрівна пройшла курси підвищення кваліфікації  

«Організація наскрізного виховання на цінностях в умовах НУШ» у вересні 2020 р. 

при Донецькому ІППО (30 год, свідоцтво), «Проектування освітнього середовища в 

НУШ» у квітні 2021 р. при Донецькому ІППО (30 год, свідоцтво). 

Є учасницею вебінарів «Усвідомлене читання – skills на все життя» (ВГ Основа 15 

березня 2021р.) та «Урок твоєї мрії: плануємо, мотивуємо, проводимо!" (11 березня 

2021р.). 

Пожитько Юлія Сергіївна пройшла курси підвищення кваліфікації «Організація 

наскрізного виховання на цінностях в умовах НУШ» (ІППО СПК № 02135804/08332-

20),  «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» ( 

сертифікат виданий 18.04.2021, 30 годин, Едера). 

Виступила  на Всеукраїнському науково-практичному онлайн  семінарі «Шкільна 

математична освіта і обдарованість» (сертифікат). 

Кобцева Наталія Сергіївна брала участь в онлайн комунікації «Сертифікація - 

2020. Підсумки та перспективи» Грудень 2020, участь у міському атестаційному 

засіданні (Квітень 2021), провела урок за для безпеки дітей в Інтернеті в рамках 

освітнього проєкту #stop_sexтинг (Сертифікат), отримала Подяку від державної 

служби якості освіти, отримала 3 подяки за підготовку учнів до конкурсів на 

платформі «На урок». 

 Пройшла курси «Організація наскрізного виховання на цінностях в умовах 

НУШ» (Вересень 2020 Сертифікат), «Інституційний аудит. Розбудова внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти » (Вересень  

https://vseosvita.ua/test/chytaiu-pro-domashnikh-tvaryn-za-oksanoiu-krotiuk-peredumala-303756.html


22 год Сертифікат), «Інноваційні методики викладання змісту курсу «Фінансова 

грамотність «в закладах загальної середньої та професійної освіти» (Березень 2021 

Сертифікат), Онлайн курс « Теоретичні основи компетент нісного навчання за 

інтегрованим курсом «Я досліджую світ » (Лютий 2021 Сертифікат). 

 Ратушна Ірина Євгенівна пройшла курси при ДДПУ для вчителів початкових 

класів (НУШ 72год). 

Данилова Марина Олексіївна  пройшла курси ІППО «Організація наскрізного 

навчання на цінностях та умовах НУШ» Сертифікат, курси ІППО та Управління 

державної служби якості освіти у Донецькій області « Інституаційний аудит та 

розбудова внутрішкільної системи забезпечення якості освіти» Сертифікат, MON- 

DECIDE  Edera Онлайн-курс для вчителів та керівників шкіл про дистанційне навчання 

« Про дистанційне та змішане навчання» Сертифікат, EDERA_OSVITORIA_LENOVO 

онлайн-курс про навички використання практичних інструментів для вчителя «Бери й 

роби» Сертифікат. 

 Брала участь в Інтернет- конференціях « Педагогічна майстерність учителів 

НУШ» Сертифікат, «  НУШ. Особливості організації навчального процесу» Сертифікат. 

 Киркач Тетяна Олександрівна пройшла курси підвищення кваліфікації  

«Організація наскрізного виховання на цінностях в умовах НУШ» у вересні 2020 

р. при Донецькому ІППО (30 год, свідоцтво), «Проектування освітнього середовища 

в НУШ» у квітні 2021 р. при Донецькому ІППО (30 год, свідоцтво). 

Є учасницею сертифікованих вебінараів «На Урок» «Досліджуємо медіа» в 

початкових класах НУШ: практична поради для вчителя» (2 години), «Неформальні свята 

у класі як засіб мотивації учнів для навчання» ( лютий 2021, 2 години), вебінарах 

«Всеосвіта» «Інтегрований курс «Я досліджую світ»: практичні методи, прийоми та 

форми роботи» (2 години), «Майстер-клас зі створення лепбуку. Від ідеї до реалізації» 

(лютий 2021 р, 2 години). 

Підтвердила  кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» у 2021 році. 

Виконує посади керівника методичного об’єднання вчителів початкових класів, 

помічника відповідального пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

Відповідальна за організацію і проведення в школі українознавчого конкурсу 

«Патріот». 

Бакун Тетяна Василівна пройшла очні курси « Розвиток громадянської свідомості 

учнів  в позакласній роботі» (жовтень 2020, 30 годин, Сертифікат). Була учасницею 

вебінару на Всеосвіта (дистанційно) «Організація роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами у закладах освіти» (березень 2021 - 2 години Сертифікат).  

Брала участь у марафоні (дистанційно) на Всеосвіта «Толерантна освіта - запорука 

здорового суспільства»( квітень 2021, 15 годин Сертифікат). 



Ніколаєва Юлія Володимирівна учасниця вебінарів Всеосвіта «Синдром  

гіперактивності і дефіциту уваги в учнів», «Форми та методи подання матеріалу в умовах 

дистанційного навчання», «Ігрові педагогічні прийоми: як пробудити в учнів інтерес до 

навчання?», «Майстер-клас зі створення лепбуку. Від ідеї до реалізації», «Оновлені 

умови організації дистанційного навчання у ЗЗСО: механізми та технології». 

Синицина Аліна Володимирівна пройшла сертифіковані курси  "Професіоналізм 

педагога в умовах освітніх інновацій", "Перспективні напрями сучасної науки та 

освіти», 2021 р. курси Едера. 

 

                            Члени МО провели низку відкритих уроків: 

Коротун І. В.   «Урок-вистава. Буква «я», позначення нею сполучення звуків [йа]. 

Опрацювання казки «Родичі». Розігрування сценки за казкою» 11.02.2021, математика 

«У лісовій школі. Узагальнення й систематизація знань учнів. Складання й розв'язування 

задач за малюнками» 12.02.2021. 

Пожитько Ю.С.   Відкритий інтегрований урок з математики «Ряд Фібоначчі» 

(Співпраця з Євгеньєвою Є. О., старшим науковий співробітником Інституту 

прикладної математики і механіки Національної академії наук України),  інтегроване 

творче заняття “Математика у космосі” (співпраця  з Донецьким обласним центром 

творчості дітей та юнацтва ), інтегрований урок математики за темою “Стрічка 

Мебіуса”, інтегроване творче заняття “Математика в природі. Послідовність Фібоначчі 

у навколишньому світі” (співпраця  з Донецьким обласним центром творчості дітей та 

юнацтва). 

Кобцева Н.С.   Відкритий урок курсу «Я досліджую світ «Весна та зміни весною»», 

виставка малюнків «Т.Шевченко у моїй родині», «Ми любимо свою Батьківщину». 

Ратушна І.Є.   Вiдкритий урок з лiтературного читання "Кришталева зима". 

                                                 Відкриті заходи, проекти 

Іванова М.І. Бібліотечний проект «Коло дитячого читання» січень-травень 2021. 

Баканова І.В. Онлайн-проект «Мамине свято» у березні 2021 р. 

Баштинська Т.П.   «Театральна вистава «З Новим роком!»», конкурсна 

програма до свята 8 березня. 

Коротун І.В.   Навчально-виховний проєкт до дня фізкультури та спорту «Дружні 

ми та дужі, до спорту не байдужі» 11.09.2020. 

Фельчак О.О.   Виховні проекти національно-патріотичного спрямування: «День 

КОЗАЦТВА» (жовтень 2020),  свято рідної мови «Лунай, прекрасна наша, мово» (лютий 

2021), свято вишиванки «Вишивана Україна (травень 2021). 

Ратушна І.Є.    Відкритий виховний  проект "А мова - то душа народу...". 

Киркач Т.О.    Конкурсні програми до Дня козацтва та 8 березня, виховний проект 

до дня СНІДу 04.12.2020. 

Участь дітей у конкурсах: 

 



У кожному класі вчителів початкової школи діти беруть активну участь у 

різноманітних інтелектуальних конкурсах з математики, природознавства, української 

мови тощо та отримують сертифікати учасників. 

Іванова М. І.    Математичний конкурс «Кенгуру» (12 учасників), природознавчий 

конкурс «Колосок» осінній (4 учасники, 4 сертифікати), конкурс з українознавства 

«Патріот» (4 учасники), природознавчий конкурс «Колосок» весняний (10 учасників), 

конкурс з української мови на «Всеосвіта» ( 26 учасників: 19 -  1 ступеня, 5 – 2 ступеня, 

2 – 3 ступеня), конкурс з математики на «Всеосвіта» (6 – 1 ступеня,10 – 2 ступеня, 4 – 3 

ступеня). 

Баканова І.В.   Математичний  конкурсі«Кенгуру» (12 учнів, 4 сертифікати), 

природознавчий конкурс «Колосок» осінній (18 сертифікатів), конкурс з 

українознавства « Патріот» (2 учасники, 2 сертифікати), природознавчий конкурс  

«Колосок» весняний (19 учасників), конкурс знавців української мови ТОВ «Всеосвіта» 

зимова сесія (2 учасників - 3 місце, 18 учасників – сертифікати) 

    Баштинська Т. П.   Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок» (8 

учасників), онлайн-конкурс, присвячений дню української писемності  (сайт «На 

урок», 24 учасники, дипломи І ступеня –8, ІІ ступеня – 9, ІІІ ступеня – 4, учасник – 3), 

Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру» ( 12 учасників), Всеукраїнський 

конкурс «Патріот» (3 учасники). 

Коротун І.В.   Всеукраїнська олімпіада з української мови «Всеосвіта-Осінь 2020-

2021» (учасники – 16, Грамоти: І місце – 5, ІІ місце – 5, ІІІ місце – 6), Всеукраїнська 

олімпіада з математики «Всеосвіта-Осінь 2020-2021» ( учасників – 7, Грамоти: І місце – 

2, ІІ місце – 3 ,ІІІ місце – 2),  Всеукраїнська олімпіада з української мови «Всеосвіта-

Зима 2020-2021» (учасники – 4, Грамоти: І місце – 1, ІІ місце – 1, ІІІ місце – 2),  

Всеукраїнська олімпіада з української мови «Всеосвіта-Весна 2020-2021» (учасників – 

23, Грамоти: І місце – 12, ІІ місце – 6, ІІІ місце – 5). 

   Фельчак О.О.   Всеукраїнський конкурс з математики «Кенгуру». 

   Кобцева Н.С.   Онлайн-конкурс «150 імен Л.Українки» ( Сертифікати 1 ,2, 

3ступенів), «Колосок весняний» (21 учасник), «Лайфхаки з української мови» (21 

учасник, Сертифікати 1, 2, 3 ступенів), «Як це працює» (Сертифікати 1 ,2, 3 ступенів), 

«Первоцвіти» (10 дипломів). 

   Данилова М.О.   Всеукраїнський конкурс «Безпечний інтернет 2:0 для учнів 1-11 

класі»,  Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків з нагоди Міжнародного дня 

захисту дітей та 30-ччя Незалежності України «МОЇ ПРАВА 2021» в номінації 

«Молодша група» Колективна робота, клас  посів І місце серед інклюзивних класів. 

   Киркач Т.О.    Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру» 6 учасників, 

«Осінній колосок», «Весняний колосок» по 4 учасники, «Патріот» 3 учасники – І місце. 



   Бакун Т.В.   Всеукраїнський математичний конкурс  « Колосок» (5 учнів), « Кенгуру» 

(6 учнів). 

   Ніколаєва Ю.В.   Природничий інтерактивний конкурс “Колосок”. 

   Синицина А.В.    Природничий конкурс "Колосок", діти з особливими потребами 

брали участь у конкурсі малюнків: "Я дитина. Я малюю!". 

 

Роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів вважати проведеною 

на достатньому рівні. 

 

 

 

План роботи 

методичного об’єднання  

вчителів математичного циклу 

на 2021 - 2022 навчальний рік 

Методична проблема  

шкільного методичного об'єднання 

вчителів математичного циклу 
"Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі з метою 

підвищення компетентності учнів на уроках математики, нформатики та фізики" 

Мета методичної роботи: 

на шкільному методичному обєднанні вчителів математичних наук продовжити 

ознайомлення зі шляхами впровадження нових освітніх технологій з метою 

сприяння компетентностної спрямованості уроків та зростанню компетентності 

учнів. 

Пріоритетні напрямки  роботи методичного об’єднання  

вчителів математичного циклу: 
 Вивчати нормативні документи Міністерства освіти та методичні рекомендації 

щодо викладання математики, фізики, інформатики, новітні педагогічні технології. 

 Використовувати компетентнісно-діяльнісний підхід до навчання учнів через 

реалізацію наскрізних ліній. 

 Особливу увагу приділяти: 

  диференційованому навчанню та індивідуальній роботі з учнями;  

  застосуванню групових форм в оптимальному поєднанні з фронтальними; 

  проведенню додаткової роботи в позаурочний час; 

  раціональному добору системи методів і прийомів активного навчання; 

  використанню нових інформаційних технологій, мультимедійних засобів навчання 

у поєднанні з традиційними; 

  проведенню на більш високому рівні роботи зі здібними і обдарованими дітьми, 

які мають інтерес до предмета. 



 

Аналіз роботи методичного об'єднання  

вчителів математичного циклу 

за 2020-2021 н.р. 
Методичне об'єднання вчителів математичного циклу в 2019-2020 н.р. працювало 

над проблемою "Від інноваційного змісту і технологій освіти через педагогічну 

майстерність учителя до реалізації наскрізних ліній ключових компетентностей у 

процесі навчання предметів математичного циклу".  

До складу МО входить 9 вчителів: математики - Рульова Надія Григорівна 

(спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист), Пилипенко Вікторія Юріївна  (спеціаліст 

вищої категорії, вчитель-методист), Жебчук Олена Андріївна  (спеціаліст першої 

категорії), Бочарова Ганна Олександрівна  (спеціаліст другої категорії), математики і 

інформатики – Пилипенко Владислав Юрійович (спеціаліст вищої категорії), математики 

і інформатики – Пилипенко Ганна Сергіївна (спеціаліст вищої категорії), інформатики – 

Фролов Кирило Олегович  (спеціаліст другої категорії), фізики – Пшеничний Роман 

Федорович (спеціаліст другої категорії), математики і фізики – Гойдош Галина Сергіївна 

(спеціаліст другої категорії).   

У  2020-2021 навчальному році були проведені 4 засідання МО за тематикою, 

запланованою та затвердженою на початку року. На засіданнях МО обговорювалися 

питання, пов'язані з вивченням нормативних документів з предметів, критеріями 

оцінювання навчальних досягнень учнів, особливостями вивчення математики, фізики та 

інформатики за новою програмою, обговорювалися шляхи підвищення ефективності 

уроку, аналізувалися як досягнення, так і причини недоліків у роботі, стан підготовки 

учнів 9 класів до ДПА з математики, учнів 11 класу до ЗНО з математики та фізики, 

організація роботи з обдарованими дітьми, моніторинг якості вивчення предметів – 

математики та фізики.  

Члени методичного об'єднання виступали на засіданнях МО з доповідями за темами: 

"Реалізація наскрізної лінії "Екологічна безпека та сталий розвиток" через цикл 

прикладних задач. (Пилипенко В.Ю.), "Інтерактивний плакат" (Пшеничний Р.Ф., Гойдош 

Г.С.), "Використання мобільних технологій у процесі навчання" (Пилипенко Г.С.), 

"Позакласна робота. Форми та методи її проведення" (Жебчук О.А.), "Організаційні 

форми навчання обдарованих дітей" (Пилипенко Вл.Ю.) 

Вчителі Пилипенко Вікторія Юріївна та Рульова Надія Григорівна в 2020-2021 

пройшли атестацію та підтвердили вищу категорію, звання "Вчитель методист", Жебчук 

Олені Андріївні присвоєна перша кваліфікаційна категорія,  Гойдош Галині Сергіівні - 

друга кваліфікаційна категорія  

Члени методичного об’єднання провели на засіданні педагогічної ради гру 

"Неймовірна круговерть" (інтелектуальна гра) 

Вчителі МО до Року математики в Україні провели низку заходів. 



1. Урок подорож ''Навколо світу" за 45 хвилин. 

2. Таємниче число 𝜋. (позакласний захід) 

3. Квест "Математика навколо нас". 

4. Геометрія в українській вишиванці. 

5. Майстер-клас "Кубик Рубіка". 

6. Фотоконкурс "У світі чисел". 

7. Українознавча міні гра "УКРАЇНА в цифрах і числах". 

8. Пізнавальна математична гра "Бюро знахідок". 

9. Квіз "Загадкове число 12". 

10.Урок – квест "Чудовий трикутник". 

11. Математична регата "Математична мозаїка тваринного та рослинного світу". 

12. Математична кулінарна дуель. 

13. Квіз "Математика та природа". 

14. Проєкт "Мовою математики про життя". 

15. Урок "Тарас Григорович Шевченко та українські математики". 

16. Онлайн-тест "Загадковий Піфагор", "Видатні українські математики", "Цікаво про 

математиків", "Цікава математика", "О, щасливчик", інтелектуальна гра 

"Найрозумніший", "Інтелектуальний фітнес", "Число 𝜋". 

17. На сайті Національної академії наук України вийшла стаття про учнів 2 – В класу 

"Математика продовжує дивувати".  

"У рамках проголошеного в Україні Року математики науковцями Інституту прикладної 

математики і механіки НАН України проведено серію уроків "Цікава математика для 

молодших школярів" в загальноосвітній школі № 10 міста Слов'янська... Детальніше про 

уроки математики в 2-В класі - за посиланням: Теми уроків "Ряд Фібоначчі", "Стрічка 

Мебіуса".  

1.https://nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7023&fbclid=IwAR30FNrxqFa639aqu8ou0U2M

mbpugCFxFwcdLvXi9_n6U6WUuhAd_fVF6AE 

2.https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7584&fbclid=IwAR2iDQqubzQ-

1Xo81vDIeuaKc93KhjD3ggJp4hYRtPS2ypMKxwOp8RvK3YE 

ОБЛІК РОБОТИ ЗА РІК 

ВЧИТЕЛІВ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

 

Пилипенко Вікторія Юріївна 

1. Провела відкриті уроки для студентів фізмат факультету ДДПУ з тем: "Його 

величність ТРИКУТНИК", "Системи лінійних рівнянь з двома змінними. 

Розв’язування прикладних задач", "Коло та круг". 

2. Шкільний координатор Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру". 

3. Авторські публікації на сайті "Шкільне життя" (1 робота). 

4. Авторські тести на сайті "Всеосвіта" (8  тестів). 

5. Подяки, Грамоти, Почесні Грамоти від освітнього проєкту "Всеосвіта". (5 штук) 

https://nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7023&fbclid=IwAR30FNrxqFa639aqu8ou0U2MmbpugCFxFwcdLvXi9_n6U6WUuhAd_fVF6AE
https://nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7023&fbclid=IwAR30FNrxqFa639aqu8ou0U2MmbpugCFxFwcdLvXi9_n6U6WUuhAd_fVF6AE
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7584&fbclid=IwAR2iDQqubzQ-1Xo81vDIeuaKc93KhjD3ggJp4hYRtPS2ypMKxwOp8RvK3YE
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7584&fbclid=IwAR2iDQqubzQ-1Xo81vDIeuaKc93KhjD3ggJp4hYRtPS2ypMKxwOp8RvK3YE


6. Участь у вебінарах, конференціях, інтернет-марафонах ВГ "Основа", "Ранок", 

порталів "Всеосвіта", "На Урок", ДОІППО. 

7. Учасник Всеукраїнських інтерактивних педагогічних марафонів "Інтерактивна 

школа творчого вчителя" від видавництва РАНОК.(19 годин) 

8. "Всеосвіта"- участь у вебінарах ( 8 годин), "ОСНОВА" - участь у вебінарах ( 2 

години). 

9.  Сертифікат за участь у роботі VІ Конгресу освіти "Освіта Донеччини: гнучка, 

інноваційна, якісна". Виступ з досвіду роботи (№0785-20) (6 годин). 

10. Центр сучасної педагогіки ОСВІТНІЙ МАРКЕР Всеукраїнська онлайн-педрада 

'Сучасний учитель – дослідник, учений, письменник, актор, психолог, стратег і …'' 

(4 години) 

11. Виступ на міському методичному об’єднанні вчителів математики з теми: 

"Підготовка до ЗНО-2021". 

12. Грамота відділу освіти Слов’янської міської ради Донецької області (наказ №129-

к від 22.09.2020). 

13. На сайті міського методичного кабінету в розділі "Математична освіта НУШ: 

навчання орієнтоване на досягнення успіху (у рамках Року математи-ки)" подана 

презентація власного педагогічного досвіду вчителя Пилипенко В.Ю. з теми "Рідне 

місто мовою математики".  

Пилипенко Владислав Юрійович 

 Член предметної комісії КПНЗ "Донецька обласна Мала академія наук учнівської 

молоді". 

 Є адміністратором шкільного сайту, шкільного домену в системі Google Classroom 

та в системі nz.ua для ЗОШ №10, впроваджує в школі електронні щоденники та 

журнали, консультує учнів, вчителів та батьків щодо впровадження електронного 

документообігу.  

 Мотивує дітей до створення проектів, які напрямлені на розкриття їх творчого 

потенціалу. 

 Використовує в роботі різні види інформаційних освітніх технологій (інтерактивні 

плакати та аркуші, ментальні мапи тощо) та наступні методи роботи: 

     - Частково-пошуковшй метод (його інколи називають евристичною бесідою) 

o Досліднииький метод  

o Пошуковшй метод  

o Проблені методи  

o Метод проектів 

 Має статус Місцевого експерта Google 8 рівня, знімає панорами і фото для 

Google карт, пише відгуки про відвідані місця та уточнює координати доданих 

раніше місць на картах. Цією цікавою та корисною справою Пилипенко В.Ю. 

захоплює старшокласників, які теж під його керівництвом знімають панорами, 

прикріплюють їх на картах та пишуть відгуки, стаючи Місцевими експертами. 

 У вересні 2020 року був учасником дводенного освітнього туру до м.Києва в 

рамках Проекту "Демократичне врядування у Східній Україні", влаштованим 

Центром Розвитку Інновацій за підтримки "USAID". 

 Пилипенко Вл.Ю. постійно  вдосконалює рівень професійної підготовки – бере 

участь у семінарах, вебінарах, тренінгах, науково-практичних конференціях.  



 Пройшов підвищення кваліфікації на сайті ТОВ "Всеосвіта" з 

а видом КОНФЕРЕНЦІЯ (дистанційно): 

 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Освітній практикум: 

безбар'єрне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами» (10 

годин, сертифікат) 

за видом ВЕБІНАР (дистанційно): 

o Створюємо захопливий онлайн-урок (2 години, сертифікат) 

o Майстер-клас зі створення розробки у редакторі Figma (2 години, сертифікат) 

o Використання ІКТ у процесі формування математичних уявлень у дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку (2 години, сертифікат) 

 Є постійним учасником онлайн-заходів від міського методичного об’єднання 

вчителів інформатики та Донецького обласного інституту післядипломної освіти 

 У 2020р. нагороджений грамотою закладу освіти. 

Пилипенко Ганна Сергіївна 

Тема самоосвітньої діяльності «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках 

інформатики та математики», тому вчитель активно впроваджує творчі завдання на 

уроках інформатики в 4-9 класах та математики в 7-Б класі: 

 Мотивує дітей до створення проектів, які напрямлені на розкриття їх творчого 

потенціалу. 

 З учнями 9-10-х класів наповнює інформацією та фотозвітами сторінки школи у 

соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм, підтримуючи позитивний імідж школи. 

 Для уроків математики складає з учнями завдання творчого характеру. 

 Використовує в роботі різні види інформаційних освітніх технологій (Kahoot!, 

Padlet, інтерактивні плакати та аркуші, ментальні мапи тощо) 

 Під час карантину разом із вчителями інформатики здійснює технічну підтримку 

дистанційного навчання учнів 

 Щоб уроки інформатики були цікавими та насиченими, застосовує під час 

вивчення теоретичного матеріалу групову роботу, інтерактивні вправи, ранкові 

зустрічі, ігри та творчі завдання, створює тематичні буклети та листівки 

 Член предметної комісії КПНЗ "Донецька обласна Мала академія наук учнівської 

молоді". 

 Пилипенко Г.С. постійно  займається самоосвітою – бере участь у семінарах, 

вебінарах, тренінгах, науково-практичних конференціях.  

У 2020-2021 навчальному році підвищила кваліфікаційну категорію. 

Пройшла курси підвищення кваліфікації ІППО:  

o  «Організація наскрізного виховання на цінностях в умовах НУШ» для всіх 

категорій педагогічних працівників (30 годин, вересень-жовтень 2020)  

o «Методи та інструменти для реалізації STEM-навчання для вчителів 

інформатичної та природничо-математичної освітньої галузі (12 годин, листопад 

2020)  

o  «Інноваційні технології викладання математики в контексті Концепції «Нової 

української школи» для вчителів математики (30 годин, листопад 2020)  

http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/37458/
http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/37458/


o «Розвиток громадянських компетентностей школярів під час освітнього процесу в 

Новій українській школі для вчителів-предметників (30 годин, вересень-грудень 

2020)  

на сайті ТОВ "Всеосвіта": за видом КОНФЕРЕНЦІЯ (дистанційно): 

 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Освітній практикум: 

безбар'єрне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами» (10 

годин, сертифікат) 

на сайті ТОВ "Всеосвіта": за видом ВЕБІНАР (дистанційно):  

o Використання ІКТ у процесі формування математичних уявлень у дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку (2 години, сертифікат) 

o Брейн-фітнес: скарбничка вправ для розвитку розумового потенціалу (2 години, 

сертифікат) 

o Бренд вчителя - один з елементів сучасності (2 години, сертифікат) 

o Створюємо захопливий онлайн-урок (2 години, сертифікат) 

o Майстер-клас зі створення розробки у редакторі Figma (2 години, сертифікат) 

o Модель 4-К в освіті: від теорії до практики (2 години, сертифікат) 

o Бінарні уроки у початковій школі із використанням практичних методів і прийомів 

навчання інформатики (2 години, сертифікат) 

 У 2020р. нагороджена грамотою закладу освіти 

Жебчук Олена Андріївна 

1. Донбаський державний педагогічний університет сертифікат №6/2020 науково-

методичного  семінару «Освітній простір: із сучасного – у майбутнє» (6 год). 

2.  Донецький ІППО свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 02135804/08322-20 

за темою «Організація наскрізного виховання на цінностях в умовах НУШ» (30 год ) 

3. Сайт «EDERA»  сертифікати  онлайн-курсів : «Бери й роби. Змішане та дистанційне 

навчання» (20 год), «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та 

керівників шкіл ( 50 год). 

4. «Prometheus» сертифікати  онлайн-курсів «Навчаймось вчитись: Потужні розумові 

інструменти для опанування складних предметів»; «Дизайн-мислення в школі» (30 год); 

«Впровадження інновацій в школі» (60 год); «Освітні інструменти критичного мислення» 

(60 год); «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти»( 80 год ); « 

Наука повсякденного мислення» (80 год). 

5. Підготовка до олімпіади учня 7-В класу Колобіхіна Микити, учня 8-Б Коробкіна 

Дмитрія, учениці 9-А Горборукової Дар’ї. 

6. Провела відкритий урок у 7—В класі на тему: «Трикутники у нашому житті» 

7. Провела заходи присвячені року математики в Україні «Математична регата», 

«Математична мозаїка тваринного та рослинного світу». 

Бочарова Ганна Олександрівна 



1. Розмістила на сайті «Всеосвіта» свої авторські тести: «Контрольна робота з теми " 

Розв'язування рівнянь та текстових задач за допомогою рівнянь» та «Спрощення 

виразів». Отримала за їх публікацію сертифікати. 

2.  Пройшла курси підвищення кваліфікації за інституційною формою навчання за 

програмою підвищення кваліфікації для вчителів математики за темою « Інноваційні 

технології викладання математики в контексті Концепції Нової української школи.», про 

що отримала свідоцтво. 

3. Приняла участь в тренінгу підвищення кваліфікації з теми «Методи та інструменти 

для реалізації STEM-навчання». 

4. Отримала грамоту за активне поширення власного педагогічного досвіду серед 

спільноти освітян України від освітянського інтернет-проекті  «На Урок». 

5. Провела  інтегровану гру-урок за темою «Ботанічна математика». 

6. Підготовила учнів до олімпіади «Всеосвіта Весна 2021», в якій прийняли участь 19 

учнів ( 7 учнів перемогли). Отримала подяку та свідоцтво.  

7. Підготовила учнів до 9-ї всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з 

математики (5 учнів перемогли). 

8. Подяка за активну участь в організації 9-ї Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На 

урок». 

9.  Свідоцтво про підготовку учнів до 9-ї Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На 

урок». 

10.  Свідоцтво про підготовку 5 переможців до 9-ї Всеукраїнської інтернет-олімпіади 

«На урок». 

Фролов Кирило Олегович 
1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за темою «Організація наскрізного 

виховання на цінностях в умовах НУШ» 

2. Провів «Тиждень безпечного Інтернету» та отримав разом з учнями сертифікат 

“Introduction to Cybersecurity” від Cisco 

3. Отримав разом з учнями цифровий бейдж «Introduction to Cybersecurity» 

4. Надавав допомогу агітбригаді "Щаслива десятка" для участі у конкурсі «Земля – 

наш спільний дім» 

5. Брав участь у проєкті обладнання фото-студії “Zoom - Room” 

6. Брав участь в організації шкільних заходів та педрад. 

 

Пшеничний Роман Федорович 
18.10.2020 Інтернет-конференція «STEM, STEAM, STREAM-проєкти». 

10.2020 Курси підвищення кваліфікації при ДоноблІППО: «Організація наскрізного 

виховання на цінностях в умовах НУШ», 30 год. 

27.01.2021 Вебінар: «Використання сервісів Renderforest та InShot для створення 

навчальних відеороликів на смартфоні» (Освітній проект На Урок). 

13.03.2021 Вебінар: «Розвиток критичного, логічного та креативного мислення» 

(Освітній проект На Урок). 

29.03.2021 Вебінар: «Zoom: нові можливості вчителя» (Освітній проект На Урок). 



02.04.2021-07.04.2021 Організація участі учнів у всеукраїнському учнівському 

фізичному конкурсі «Левеня». Результати: 2 – відмінних, 5 добрих. 

06.04.2021 Вебінар: «Тренінг з використання онлайн-ресурсу LearningApps». 

05.2021 Курси підвищення кваліфікації при ДоноблІППО з теми:   

Гойдош Галина Сергіївна 
1. Провела відкриті уроки: "Подорож до країни десяткових дробів" (математика 5 

клас); "Математична вікторина" (математика 5 клас) 

2. Створила онлайн тести  та отримала за публікації сертифікати (2 штук) на сайті 

освітнього проекту «На Урок» та «Всеосвіта».  

3. Брала участь у вебінарах «Всеосвіта» на тему: «Онлайн-тести як інструмент 

перевірки знань в умовах дистанційного та стаціонарного нчання»; 

4. Пройшла онлайн-курси EDERA: «Європейський механізм захисту прав людини», 

«Бери й роби», «Математика. Просто» 

5. Брала участь у тренiнгах: «Життєві навички для активного громадянства» та 

«Расти просто»; 

6. Пройшла курси пiдвищення квалiфiкацiї з інформаційних технологій у ДВНЗ 

Донбаському державному педагогiчному унiверситетi «Державні освітні 

стандарти. Екологічне виховання учнів» 

7. Брала участь та посіла друге місце у зональному етапі Всеукраїнського конкурсу 

«Вчитель року. Математика» 

 

Усі вчителі методичного об'єднання математичного циклу запроваджують на різних 

етапах уроків сучасні методи та форми навчання, або їх елементи, що сприяє розвитку 

пізнавальної активності  учнів, підвищенню в них інтересу до вивчення предметів та 

розвитку наукового та математичного мислення школярів. 

В основному, усі завдання, які були поставлені перед вчителями МО, були вирішені, 

але потрібно продовжити роботу, спрямовану на підвищення якості навчання за рахунок: 

 використання навчальних і контролюючих програм при застосуванні комп’ютерів 

для успішного навчання; 

 розробки завдань для організації культурологічного підходу на уроках; 

 вдосконалення вже наявних в методичному арсеналі вчителя прийомів і методів 

роботи з формування навчально-пізнавальної діяльності учнів; 

 широкого використання в роботі сучасних педагогічних технологій; 

 продовжити роботу над моніторингом знань учнів з кожного предмета 

математичного циклу; 

 вчителям ґрунтовно систематизувати свій досвід, висвітлювати методичні 

проблеми засобами преси, на семінарах та педагогічних читаннях; 

 індивідуальної роботи зі слабомотивованими учнями (спільно зі шкільним 

психологом); 

 продовжити роботу над програмою "Обдаровані діти". 

Враховуючи вищесказане та умови сьогодення, висвітлені в Концепції математичної 

освіти та напрямок діяльності всього педагогічного колективу,  у 2021 – 2022 

навчальному році  з метою забезпечення різноманітності індивідуальних траєкторій 

отримання повноцінної освіти, спираючись на здібності, можливості та інтереси учнів та 



спрямованих на всебічний розвиток особистості, зміцнення та збереження її здоров’я, 

методичне об’єднання буде працювати над проблемою: "Використання інноваційних 

технологій у навчально-виховному процесі з метою підвищення компетентності 

учнів на уроках математики, інформатики та фізики". 

План роботи методичного об'єднання вчителів математичного циклу  

на 2021-2022 н.р. 

 

Вересень 

Тема.  Основні завдання вивчення дисциплін математичного циклу та шляхи їх 

реалізації. "Організація навчального процесу у 2021-2022 н.р." 

1. Основні завдання вивчення предметів математичного циклу та шляхи їх реалізації.  

2. Ознайомлення з нормативними документами, які регулюють викладання  

предметів математичного циклу в новому навчальному році.  

3. Обговорення програм і пояснювальних записок.   

4. Інформаційно-бібліографічний огляд літератури. 

5. Обговорення індивідуальних проблемних тем учителів. 

6. Наступність у вивченні математики між початковою школою та 5–м класом. 

7. Складання плану підготовки учнів до предметних олімпіад. 

8. Планування позакласної роботи з предметів математичного циклу. 

9. Готовність кабінетів до роботи в новому навчальному році.  

Листопад  

Тема.  Обмін досвідом "Інтелектуально-творчий розвиток здобувачів освіти 

засобами інноваційних технологій в системі компетентнісно орієнтованого 

навчання" 

1. Творча лабораторія: Брейнстормінг "Вплив інноваційний технологій на 

особистість учня". 

2. Круглий стіл: "Модернізація освітнього процесу шляхом впровадження сучасних 

інноваційних технологій". 

3. Підведення підсумків І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад; 

підготовка учнів до ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

4. Методичний бюлетень. Інноваційні технології на уроках предметів 

математичного циклу. 

5. Відвідування та обговорення уроків з математики в 5 та 10 класах. Мета 

відвідування: ”Адаптація учнів до навчання в середній та старшій школі”. 

6. Робота з обдарованими дітьми "Організаційні форми навчання обдарованих дітей". 

7. Огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літератури. 

 

Січень  

Тема: Педагогічна майстерня ”Шляхи упровадження наскрізних змістових ліній у 

викладанні предметів математичного циклу” 



1. Майстер-клас "Реалізація наскрізних ліній у викладанні предметів математичного 

через систему задач". 

2. Підсумки міської олімпіади з математики, інформатики та фізики. 

3. Аналіз результативності навчання учнів за І семестр. Методи та шляхи поліпшення 

роботи вчителів методичного об’єднання з питань підвищення ефективності у 

набутті учнями міцних знань, умінь і навичок.  

4. Проведення тижня математики, фізики, інформатики. 
5. Відвідування та обговорення уроків.  

6. Організація повторення на уроках. 

7. Позакласна робота. Підготовка учнів до участі у конкурсах  "Кенгуру", "Бобер", 

"Левеня". 

 

Квітень 

Тема:  Аналіз результативності роботи МО. 

1. Аналіз і самоаналіз творчих аспектів відкритих уроків із виробленням методичних 

рекомендацій. (Творчі звіти) 

2. Про підготовку учнів 11 класу до ЗНО.  

3. Про підготовку та проведення ДПА з математики в 9 класі. 

4. Проведення підсумкових контрольних робіт. 

5. Підведення підсумків роботи МО за 2020 – 2021 н.р., рекомендації та побажання 

щодо роботи МО на 2021 –2022 н.р. 

 

Звіт 

про роботу методичного об’єднання 

вчителів гуманітарного циклу 

за 2020-2021 навчальний рік 

 

На даному етапі колектив нашої школи працює на проблемою 

Розвиток та саморозвиток школярів у напрямі осягнення, відтворення та 

примноження культурних  цінностей шляхом моделювання міжособистісних 

стосунків всіх учасників навчально-виховного процесу 

Багатоплановість проблеми відкриває широкі можливості для вдосконалення форм 

та методів роботи з дітьми, спрямована на вирішення сучасних проблем в суспільстві, 

сприяє розвитку гармонійної особистості як  громадянина нового демократичного 

соціуму. 

У 2020-2021 навчальному році вчителі методичного об’єднання працювали над 

вирішенням науково-методичної проблеми «Впровадження інноваційних форм та 

методів навчання на уроках мови та літератури в умовах нової української школи». 

Вчителі працювали над вирішенням таких задач: 

 

• формування особистісної позиції учнів та їх здатності й готовності 

аналізувати отриману інформацію, перевіряти та переосмислювати її, самостійно 

встановлювати істину; 

• підвищення науково - методичного та професійного рівня учителів, вивчення 



передового досвіду вчителів та впровадження  його у своїй роботі; 

• забезпечення психологічних умов для розвитку і саморозвитку особистісного 

професійного потенціалу учителя; 

• удосконалення умов для розвитку творчих здібностей учнів, залучення до 

олімпіад, інтерактивних конкурсів,програм обміну, написання наукових робіт. 

• підвищення якості освіти через формування і розвиток ключових 

компетентностей учнів шляхом інтеграції традиційних та інноваційних форм і методів у 

навчально - виховному процесі; 

• опанування різних форм та методів дистанційного навчання для ефективної 

подачі  навчального матеріалу, зворотнього зв’язку з учнями та контролю знань. 

 

Постійну увагу в роботі ШМО приділено підвищенню фахової майстерності 

вчителів. Різні форми проведення методичної роботи сприяли підвищенню професійного 

росту і компетентності вчителів.  

Учителі-філологи ефективно впроваджують у своїй діяльності освітні інновації, 

діляться досвідом з колегами. Так,  у поточному навчальному році вчителями було 

опубліковано серію авторських розробок, серед яких слід відзначити наступні: 

Шабанова О.Ф. 
 «Легенди й перекази Слов’янщини» 

(у співавторстві з Гусак Д.) Альманах «Слобожанщина. Погляд у минуле: 

збірник науково-документальних праць» Житомир, 2020. – 420 с. 

«Хохуля в топонімах Середнього Подінців’я (версія)» (у співавторстві з 

Шабановою В.М.) Альманах «Слобожанщина. Погляд у минуле: збірник науково-

документальних праць» Житомир, 2020. – 420 с. 

 

Учитель Рибалко О.О. провела майстерклас «Створення та запровадження 

інтерактивних вправ Learning Apps у навчальному процесі», також презентувала досвід 

роботи шкільного МО філологів на педраді в січні 2021. 

 

Спеціалісти методичного об’єднання мають високий  рівень професіоналізму, про 

що свідчить участь в якості членів журі в різноманітних лінгвістичних заходах та 

конкурсах. Учитель Рибалко О.О. стала фіналістом обласного етапу конкурсу 

педмайстерності «Учитель року» у номінації «Українська мова та література», отримала 

диплом ДонІППО та почесну грамоту Слов’янської міської ради Донецької області. 

Учителі Шабанова О.Ф., Сулакова О.М., Поволоцька Г.М.  беруть участь у 

регіональній експертній комісії з питань визначення результатів ЗНО з української мови 

та літератури. 

  Але вони не зупиняються на досягнутому, систематично працюючи над 

самовдосконаленням та самоосвітою, отримуючи сертифікати, підвищуючи 

кваліфікацію :  

Поволоцька Г.М. 

 Програма з розвитку емоційного інтелекту  « Емоційна імуномодуляція» ГО  

« Асоціація дитячих та сімейних психологів України» Очна 

(курс) 48 годин 09 серпня 2020, м.Харків   (сертифікат без номера) 

 «Організація наскрізного виховання на цінностях в умовах НУШ» 

(виконано курсову роботу) Донецький Обласний Інститут Післядипломної 



Педагогічної Освіти  

Факультет підвищення кваліфікації               

Відділ національного виховання Очна 

(курси) 30 годин 25 вересня 2020, СПК № 02135804/08330 -20 

  Програма «Метафоричні асоціативні карти як інструмент роботи практичного 

психолога» ГО  

« Асоціація дитячих та сімейних психологів України» Очна 

(курс) 24 години 29 листопада 2020, м. Харків (сертифікат без номера) 

 Програма « Метафоричні асоціативні карти як інструмент роботи практичного 

психолога» Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

Факультет соціально – економічної освіти спільно з Східноукраїнською асоціацією 

арт-терапії  Очна  (курси) 24 години 29 листопада 2020, м.Київ 

 Курс  « Інструменти фасилітації в ON-LINE форматі» ГО  

« Асоціація дитячих та сімейних психологів України» Дистанційно 

(курс) 30 годин 25 грудня 2020, м.Харків 

(сертифікат без номера)  «Креативні методи підготовки учнів до написання 

власного висловлення формату ЗНО» ТОВ "Всеосвіта" Вебінар (дистанційно) 2 

години 03 лютого 2021, PW889257 

 «Проблеми психологічної практики в умовах пандемії COVID -19» ГО  

« Асоціація дитячих та сімейних психологів України» 

Міжнародна школа психотерапії IKIPS, Варшава, Польща Міжнародна  

конференція ( круглий стіл) 3 години 09 квітня 2020 (сертифікат без номера)  

 Створюємо захопливий онлайн - урок ТОВ "Всеосвіта" Вебінар (дистанційно)

 2 години 11 травня 2021, VE5568299  

 «Розвиток громадянських компетентностей школярів під час освітнього процесу в 

Новій українській школі» Донецький обл ІППО Очна 

(курси) 30 годин квітень – жовтень 2021 

 « Прийоми і техніки арт-терапії в кризовому консультуванні» ГО  

« Асоціація дитячих та сімейних психологів України» 

ГО « Східноукраїнська асоціація Арт-терапії» 

ГО « Інститут режисованої фільмотерапії та фільмотренінгу» Очна 

(курси) 84 години травень – листопад 2021 ( чотири сертифікати) 

 

Шабанова О.Ф. 

1) Курси: - Використання додатків Google для організації 

високотехнологічного навчання (30 акад.год.) 

2) Освітній онлайн-марафон - Толерантна освіта – запорука здорового 

суспільства (15 акад.год.) 

3) Науково-практична онлайн-конференція: - Освітній практикум: 

безбар’ϵрне освітнϵ середовище для дітей з особливими освітніми потребами (10 

акад.год.) 

4) Вебінари: 

- Немовленнϵва дитина в освітньому просторі (2 акад.год.) 

- Ефективна взаϵмодія вчителя й асистента – складова успіху роботи в 

інклюзивному класі (2 акад.год.) 

- Хто вони: діти з особливими освітніми потребами? (2 акад.год.) 



- Підтримка дітей з особливими освітніми потребами: практичні поради (2 

акад.год.) 

Ященко Н.О. Підвищила кваліфікацію при ДонІППО з теми «Розвиток 

громадянських компетентностей школярів під час освітнього процесу в Новій 

українській школі» (квітень-жовтень 2021) 

Рибалко О.О. 

Підвищила кваліфікацію при ДонІППО з теми «Розвиток громадянських 

компетентностей школярів під час освіт-нього процесу в Новій українській школі» 

(квітень-жовтень 2021) 

Горбунова В.П. 

 «Інструментарій вчителя зарубіжної літератури в епоху освітніх змін» Освітній 

проект «На Урок» Вебінар 2 год. 30.03.2021 

№В448-409287 

  «Освітній практикум: безбар’єрне освітнє середовище для дітей з 

особливими освітніми потребами» «Всеосвіта» Всеукраїнська науково-практична 

онлайн конференція 10 год. 10.04.2021 № BL230924 

«Розвиток громадянських компетентностей школярів під час освітнього процесу в 

Новій українській школі» Донецький обл ІППО Очна  (курси) 30годин квітень – 

жовтень 2021 

Сулакова О.М. 

2020 р. – Сертифікат учасника науково-методичного семінару „ Освітній простір: 

із сучасного – у майбутнє” (6 год.); Сертифікат участі у ІV Міжнародній науково-

практичної інтернет-конференції „Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій” 

(12 год); Сертифікат участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

„Перспективні напрями сучасної науки та освіти” (12 год). 

З 2020 року  є  стейкхолдером освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014  Середня 

освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Мова та література (англійська)) 

при ДДПУ. 

2021р. - Сертифікат участі у Всеукраїнській науково-практичній  конференції 

викладачів і студентів ДДПУ «Перспективні напрямки сучасної науки та освіти» (6год.). 

 

Наполегливо працюють учителі-гуманітарії над забезпеченням психологічних 

умов для розвитку і саморозвитку особистісного професійного потенціалу учителя, про 

що свідчить асоційоване членство з 2019 року Поволоцької Г.М.  

• Асоціація дитячих та сімейних психологів України  

(посвідчення № 0086, м. Харків) 

• Громадська Спілка « Національна психологічна асоціація України» 

 ( посвідчення про членство,   внесення даних до відкритого Всеукраїнського 

реєстру психологів, м. Київ). 

Фахову компетентність учителів-мовознавців наочно демонструють досягнення 

учнів: 

      Учитель Ященко Н.О.: 

Участь  учнів у зимових та весняних  олімпіадах сайтів «Всеосвта» і  «На урок». 

Сертифікати 1 – 3 ступенів.  



Учитель Рибалко О.О. : 

Участь 9 учнів  5-6 класів у всеукраїнській народознавчій грі «Соняшник»; участь 

у міському етапі ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка (Овчарова О, 5-А). 

Учитель Горбунова В.П.: 

Участь у міському етапі ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Ігнатюк Д, 5-В). 

Філологи не залишають поза увагою культурно-виховні  заходи, які проводять у 

позаурочний час. Так до Дня рідної учитель Горбунова В.П. провела мовознавчу гру 

«Неймовірна круговерть» у 5-в та 7-а класах, учитель Рибалко О.О.- виховний проект 

«Пригоди українського язика» та квест «Українозаври», відеофлешмоб «Розмовляймо 

українською!». Долучилися вчителі-філологи до святкування 150 річниці Лесі Українки. 

Поволоцька Г.М. провела круглий стіл «Творчість Лесі Українки-видатне явище 

світової культури» за участю 29 учнів 8-Б класу, а Сулакова О.М. разом із 11-А провели 

комеморативну гру «150 слів про Лесю Українку» метою поглиблення знань про грані 

таланту й захоплень Лесі Українки, перипетій сімейного й особистого життя поетеси із 

використанням візуального ряду. Учні мали можливість поглянути на письменницю 

очима членів її родини й друзів, які залишили спогади. 

У сучасних умовах гуманістична філософія освіти реалізується за допомогою 

різних технологій, методів, підходів, метою яких є не тільки трансляція знань, а 

виявлення, розвиток, зріст творчих інтересів і здібностей кожного учня, стимулювання 

його самостійної продуктивної діяльності . 

Протягом навчального року з метою виховання  в учнів духовності та толерантності , а 

також популяризації художньої книги вчителем Ященко Н.О. проведені такі тематичні 

уроки: 

1) День дитячої  книги – урок -конкурс для учнів  8 –А класу;  

2) «Книги закликають до миру!» (  Урок -презентація книг зарубіжної  літератури 

про Другу Світову війну) –  8 класи; 

3) « Щоденник Анни Франк» -  віртуальна подорож до музею Анни Франк  

присвячена Дню пам’яті жертв Голокосту (11Б клас) 

4) «Хлопчик у смугастій піжамі» та інші…- урок  Пам’яті жертв Голокосту для 

учнів 6-В класу. 

     З метою  художньо – естетичного  виховання , удосконалення  медійної 

грамотності та вивчення історії рідного краю  учні були залучені до  проектів: 

5) « Ялинка літературних героїв»  ( 9 класи) 

6) «У кожного є своя зірка» - створення сторінки соцмережі  літературного героя( 

8 – 9 класи) 

7) Краєзнавчий Чехов -  квест  ( 6 класи) 

Головною метою своєї  роботи фахівці методичного об’єднання вважають розробку 

та вдосконалення сучасних  форм роботи, які розкриють творчий особистісний потенціал 

кожного учня, формують критичне мислення. 

Пріоритетні завдання : 

• Виховувати громадянську відповідальність 

• Активізувати національну свідомість учнів 

• Формувати норми об’єктивної самооцінки 

• Вдосконалювати морально-етичні норми поведінки  в суспільстві 



• Підтримувати творчу активність та розвиток самостійності 

• Активізувати  інтелектуальний потенціал шляхом застосування інноваційних 

методів навчання 

 

У подальшій роботі вчителі-філологи дотримуватимуться принципу гуманізації, 

оскільки гуманітарне виховання - засіб та сфера формування державного етносу, 

розвитку особистості як найвищої цінності суспільства. 

Розвиток творчого потенціалу особистості трактується сьогодні як головне 

завдання школи. Для його реалізації необхідно передусім сприймати учня не як об‘єкт 

для сприйняття зовнішнього впливу, а цілісна, активна, діюча особистість, творець 

власного «Я».  

Учитель повинен стимулювати розвиток його пізнавальних інтересів, роботу 

інтелекту та душі, постійну потребу спостерігати, досліджувати, набувати досвід. 

 Цей принцип допоможе йому сформувати впевненість  у власній цінності, в тому, 

що він зможе подолати труднощі, які будуть зустрічатися на його життєвому шляху. 

 

 

Аналіз роботи 

ШМО вчителів іноземної мови 

за  2020 – 2021  н.р. та завдання на 2021 – 2022  н.р. 

 
 

У шкільному  методичному об’єднанні учителів іноземної мови протягом 2020 – 

2021 навчального року працювало 6  учителів. 

Якісний кадровий склад дозволяє забезпечити належну організацію та  

результативність навчально – виховного процесу з іноземної мови. 

 До складу МО вчителів іноземної мови ЗОШ №10 входять 6 педагогів: 

1. Кисіль Варвара Михайлівна – спеціаліст вищої категорії 

2. Костюк Ксенія Олександрівна – молодий спеціаліст  

3.  Кузнецова Катерина Едуардівна – спеціаліст ІІ категорії  

4. Поволоцька Наталія Олегівна – спеціаліст ІІ категорії  

5. Полупан Наталія Миколаївна –  спеціаліст І категорії 

6. Таскіна Наталія Леонідівна – спеціаліст ІІ категорії  

На даному етапі колектив нашої школи працює над проблемою: 

«Розвиток та саморозвиток школярів у напрямі осягнення, відтворення та 

примноження культурних цінностей шляхом моделювання міжособистісних 

стосунків усіх учасників навчально-виховного процесу» 

У 2020-2021 навчальному році члени МО працювали над вирішенням науково-

методичної проблеми «Оновлення навчально-виховного процесу шляхом активного 

впровадження інноваційних технологій та поглиблення науково-методичної роботи в 

умовах національної школи». «Навчання та виховання особистості засобами 

англійської  мови.» 



Вчителі працювали над вирішенням таких задач: 

 формування висококомпетентної особистості учасників навчально-виховного 

процесу на основі удосконалення їх інформаційної культури та впровадження 

новітніх інформаційно-комунікаційних і здоровозберігаючих технологій;  

 організацію системної роботи педагогічних працівників; 

 активізацію роботи методичного об’єднання вчителів англійської мови з 

обдарованими дітьми; 

 впровадження сучасної навчальної техніки, комп’ютерних технологій в навчальному 

процесі; 

 створення сприятливого психологічного клімату на уроці; 

 виховання в учнів особистих якостей, які спрямовані на збереження і зміцнення 

здоров’я; 

 удосконалення науково-методичного та психолого-педагогічного супроводу 

допрофільного та профільного навчання в закладі; 

 посилення  патріотичного виховання учнів на уроках англійської мови; 

 залучення учнів до участі у конкурсах предметних олімпіадах та тематичному тижні; 

 посилення роботи методичного об’єднання над удосконаленням нових форм і 

методів навчання, застосовувати методи комунікативного спілкування між учнями, 

індивідуалізувати та диференціювати навчальну діяльність учнів; 

 формування  в учнів навики аргументованого висловлювання по темі, 

використовуючи активні форми уроку, як урок-екскурсія, урок-диспут, урок-

конференція; 

 вчити учнів творчо використовувати свої знання з англійської мови, залучати учнів 

до використання Інтернет-контенту для створення навчальних презентацій. 

Вчителі англійської мови спрямували свою роботу на активне впровадження 

електронних носіїв інформації, що дозволяють індивідуалізувати та диференціювати 

навчальну діяльність учнів, застосовувати методи комунікативного спілкування між 

учнями, що є процесом перетворення навчання на процес спілкування, застосовуючи 

ділові комунікативні ігри.  

Робота  методичного об’єднання вчителів англійської мови  

За 2020 -2021 н.р. 

Дата  Хід роботи Примітки 

31.08-

04.09 
 Засідання шкільних методичних об’єднань.                                

        Керівники ШМО, учителі – предметними 

 

виконано 

21.09-

25.09 
 Засідання шкільних методичних об, єднань 

       Керівники ШМО, учителі – предметними 

виконано 

28.09-

02.10 
 Підготовка до проведення шкільних предметних 

олімпіад (тексти завдань, списки учасників). 

        Заступник директора навчально-виховного    

Виконано  



          закладу з навчально-виховної роботи, 

керівники  

          ШМО, учителі - предметники 

26.10-

30.10 
 Засідання ШМО  

Керівники  ШМО 

 

 Організація і проведення міських олімпіад 

(Наказ)   

              Заступник директора навчально- 

               виховного закладу з навчально-виховної    

               роботи, керівники ШМО 

 

Виконано 

 

 

 

Через 

епідеміоло

гічний 

стан не 

виконано 

30.11-

24.12 
 Творча лабораторія вчителів закладу загальної 

середньої освіти іноземних мов 

 

виконано 

30.11-

04.12 
 Засідання методичної ради: 

 Про надання методичної допомоги молодим 

спеціалістам. 

 Звіт про створення у шкільному методичному кабінеті 

науково-методичного комплексу на допомогу учителям 

закладу загальної середньої освіти (стенди, картотека 

літератури, методичні бюлетені тощо) 

Заступник директора навчально-виховного закладу з 

навчально-виховної роботи,  

члени методичної ради 

 

виконано 

28.12-

31.12 
 Засідання шкільних методичних об’єднань.    

   

               Керівники ШМО, учителі – предметники 

виконано 

04.01- 

08.01 
1. Затвердження календарних планів на ІІ семестр                      

  Адміністрація 

1. Засідання методичної ради 

 Індивідуальна методична робота з учителями, які 

атестуються 

 Про посилення роботи з учнями, які потребують 

педагогічної корекції. 

 Аналіз проблеми в психолого-педагогічній науці та 

освітній практиці 
 Зміст і структура поняття соціальної компетентності 

учнів 
              Заступник директора навчально-виховного 

закладу  

виконано 



з навчально-виховної роботи, члени методичної 

ради. 

Педрада «Роль педагога в розвитку соціальної зрілості 

учнів.» 

   Заступник директора навчально-виховного 

закладу  

                                                          з навчально-

виховної роботи 

 

 

  Виступ: 

Поволоцьк

а Н.О. 

Полпан 

Н.М. 

Кузнецова 

К.Є. 

Кисіль 

В.М 

11.01- 

16.01 

Організація систематичного повторення з основ наук у 

2-11 класах. 

виконано 

18.01- 

22.01 
1. Нарада при директорові 

 Про результати перевірки класних журналів (звіт 

про ліквідацію виявлених раніше недоліків) 

 Про підготовку учнів до ДПА, ЗНО, організацію 

систематичного повторення вивченого матеріалу 

в ІІ семестрі.  

 Реалізація принципу компетентнісного підходу на 

уроках. 

Заступник директора навчально-виховного закладу  

з навчально-виховної роботи. 

 Перевірка розкладу роботи гуртків, відповідності 

розкладу діяльності гуртків, ведення 

документації. 

 Використання новітніх технологій у виховній 

роботі закладу загальної середньої освіти з метою 

її удосконалення. 

виконано 

25.01- 

29.01 
1. Педконсиліум 

«Адаптація учнів 10 класів. Труднощі. Шляхи корекції» 

 Адміністрація, вчителі-предметники 

Полупан 

Н.М.  

Кузнецова 

К.Є. 



 

2. Школа молодого спеціаліста 

Співбесіда з адміністрацією школи.                                    

                  Адміністрація, наставники, молоді 

спеціалісти 

 

3. Засідання методичної ради: 

a. Організація і проведення методичного 

тижня. 

b. Про вивчення професійної діяльності 

вчителів, які  атестуються у 2020 – 2021 

навчальному році. 

c. Зміст і структура поняття соціальної 

компетентності учнів. 

d. Аналіз проблеми в психолого-педагогічній 

науці та освітній практиці.    

 

Костюк 

К.О. 

Полупан 

Н.М. 

Кисіль 

В.М. 

 

 

виконано 

01.02- 

05.02 

1. Школа молодого спеціаліста 

 Відвідування уроків учителів вищої 

категорії – майстрів педагогічної справи. 

 Самоаналіз проведених уроків. 

  Наставники, молоді спеціалісти 

 

 

Виконано 

Кисіль 

В.М. 

Костюк 

К.О. 

Полупан 

Н.М. 

08.02- 

12.02 
Школа молодого спеціаліста 

 Співбесіда. Про деякі «секрети» організації 

навчально-виховного процесу. 

Наставники 

Виконано 

Кисіль 

В.М. 

Костюк 

К.О. 

Полупан 

Н.М. 

22.02 

26.02 
1. Засідання атестаційної комісії  
 Надання характеристики професійної діяльності 

на педагогічного працівника. 

 Оформлення атестаційних листів 

Адміністрація, члени АК, учителі, які 

атестуються 
 

Таскіна 

Н.Л. 



01.03- 

05.03 

1.Оформлення атестаційних документів. 

Адміністрація 

2.Засідання ШМО вчителів                                                                                                 

Керівники ШМО 

виконано 

08.03- 

12.03 

Презентація тем із самоосвіти вчителів, які 

атестуються у 2020-2021н.р.  

Адміністрація, учителі – предметними 

1. Школа молодого спеціаліста 

 Індивідуальні бесіди «У пошуку 

педагогічного стилю» 

 Практичне заняття «Вибір оптимального 

поєднання методів навчання» 

                      Наставники, молоді спеціалісти. 

 

2. Засідання методичної ради  

 Вивчення та впровадження педагогічного досвіду 

вчителів школи, міста. 

 Аналіз моніторингу навчальних досягнень учнів з 

базових предметів. 

Заступник директора навчально-виховного закладу  

з навчально-виховної роботи,  

члени методичної ради. 

виконано 

15.03 

19.03 

1.Підготовка необхідного матеріалу до ДПА. 

Заступник директора навчально-виховного закладу  

  з навчально-виховної роботи 

Через 

скасуванн

я не 

виконано 

22.03 

26.03 

 

Співбесіда з учителями щодо попереднього 

розподілу навчального навантаження. 

Директор навчально-виховного закладу  

середньої загальноосвітньої школи Рульова Н.Г. 

виконано 

29.03 

02.04 

Педрада «Самоосвіта – один із шляхів підвищення 

професійної майстерності педагога.» 

Заступник директора навчально-виховного закладу  

 Школа  молодого  спеціаліста 

 Ділова гра «Культура поведінки педагога» 

 Підготовка молодих спеціалістів до 

проведення Тижня молодих спеціалістів.       

Наставники, молоді спеціалісти                                                   

 

 

виконано 

12.04- 

16.04 
Тиждень молодих спеціалістів      

Відповідальні  наставники 

 
Засідання методичної ради 

 Державна підсумкова атестація учнів 4-х, 

Виконано 

Кисіль 

В.М. 

Костюк 

К.О. 



9-х, 11-х класів 

 Самоаналіз роботи вчителів у 2020-2021 

н.р. 

                

Полупан 

Н.М. 

19.04 

23.04 

1. Аналіз підсумків атестації за 2020-2021 навчальний 

рік   

 Підготовка звітної документації для  НМЦ. 

      Заступник директора навчально-виховного 

закладу  

з навчально-виховної роботи. 

2. Погодження перспективного плану атестації 

вчителів з курсовою перепідготовкою 

      Заступник директора навчально-виховного 

закладу  

з навчально-виховної роботи. 

3. Нарада при директорові 

 Про підготовку й проведення ДПА учнів 4 –х, 9 

– х, 11 – х клас 

 Про підсумки проведення тижня молодих 

спеціалістів.   

виконано 

26.04 

30.04 

1. Співбесіда адміністрації школи з молодими 

спеціалістами  

Адміністрація 

виконано 

03.05- 

07.05 
Школа  молодого спеціаліста 

Творчі звіти наставників «Становлення молодого 

вчителя - основа розвитку освіти» 

Наставники, молоді спеціалісти 

Виконано 

Кисіль 

В.М. 

Костюк 

К.О. 

Полупан 

Н.М. 

10.05 

14.05 

Підготовка звітів керівниками ШМО про роботу 

методичного об’єднання (електронний та паперовий 

варіант)                                               Керівники ШМО 

Кисіль 

В.М. 

17.05 

21.05 

1. Підготовка до проведення ЗНО 

2. Збір матеріалів про роботу шкільних методичних 

об’єднань у 2020-2021 н.р. перегляд папок 

методичного об’єднання (звіти про роботу в 2020 

– 2021 н.р., план роботи, протоколи засідань, 

планування роботи на наступний рік) .  

Звіт про роботу ШМО в електронному та 

паперовому варіантах. 

Заступник директора навчально-виховного закладу  

з навчально-виховної роботи, керівники ШМО 

виконано 

24.05 1. Складання графіків: виконано 



28.05  методична робота; 

 внутрішньошкільний контроль; 

Заступник директора навчально-виховного закладу  

з навчально-виховної роботи,  

керівники ШМО 

1.Педрада  

 Про переведення учнів 1-8, 10кл 

 Про допуск та проведення ДПА для учнів 

9,11 класів 

 Про звільнення від ДПА 

 Про претендентів для нагородження 

медалями і грамотами «За особливі 

досягнення у вивченні окремих предметів» 

 Стан спільної роботи з батьками з підготовки 

учнів до успішного закінчення основної школи 

2. Школа  молодого спеціаліста 

            Творчі звіти молодих учителів «Мої перші 

успіхи й досягнення» 

Адміністрація, 

 наставники 

2.Аналіз результатів моніторингових 

відстежень знань учнів (складання графіків до педради) 

Заступник директора навчально-виховного закладу  

з навчально-виховної роботи,  

керівники ШМО 

31.05- 

04.06 
1.Нарада при директорові 

Про виконання плану роботи школи 

 Робота над загальним планом роботи школи на 

наступний рік 

 Стан ведення шкільної документації, оформлення 

документів про освіту 

Адміністрація 

2.Оформлення шкільної документації (особові 

справи, журнали, табелі, Похвальні листи) 

Класні керівники 

3.Корегування  керівниками ШМО плану роботи 

школи на 2021 – 2022  навчальний рік (таблиці) 

 

1.Засідання методичної ради 

 Підсумки роботи в 2020-2021н.р. 

 Звіти керівників ШМО 

 Планування роботи на 2021-2022н.р. 

 Результати діяльності педагогічного колективу на 

першому етапі роботи над методичною 

проблемою. Анкетування , діагностика ускладне 

виконано 



 

 

Реалізація проблеми школи вчителями  МО іноземних мов 

В сучасних умовах гуманістична філософія освіти реалізується за допомогою різних 

технологій, методів, підходів, метою яких є не тільки трансляція знань, а виявлення, 

розвиток, зріст творчих інтересів і здібностей кожного учня, стимулювання його 

самостійної продуктивної діяльності. 

Основні  форми, методи, прийоми та види роботи вчителів англійської та  німецької 

мов. Саме такі види роботи сприяють розвитку і саморозвитку дитини і дають 

можливість не тільки навчатись, але й проявити свою творчу індивідуальність.         

Наступні види уроків  допомагають нам моделювати  міжособистісні стосунки усіх 

учасників навчально-виховного процесу: Комбінований   . Стандартний  .   

Нестандартний .  Інтегрований . Інтерактивний .   Інноваційний .    Проблемно-

пошуковий  Урок комунікативно-діяльнісного спрямування.   Компетентнісно 

спрямований урок.  Особистісно зорієнтований урок. 

Для того щоб допомогти учням осягнути свої можливості, застосувати знання, 

відтворити навички та вміння ми використовуємо наступні нестандартних  уроків:                                       

 Театральних урок 

 Урок-діалог 

 Урок-інтерв’ю 

 Урок-екскурсія 

 Урок – круглий стіл 

 Міжпредметний інтегрований урок  

 Урок – проект 

 Урок-конференція 

 Урок-лекція                                      

Вчителі іноземних мов приділяють особливу увагу  патріотичному, трудовому, 

екологічному, естетичному вихованню на своїх уроках, адже це сприяє формуванню та 

розвитку культурних цінностей, навчає повазі  до держави та народу.  

 

Професійні досягнення вчителів англійської та німецької мов за 2020 – 2021 н.р. 

Полупан Наталія Миколаївна 

Працювала в 1 – А, 2 – А, 2 – В, 5 – Б, 6 - Б, 6- В, 7- Б, 7- В, 10 – Б ( 2020 – 2021 н. р. ) 

1. Тема самоосвіти: « Застосування ігрових технологій у молодших школярів на 

уроках англійської мови» 

2. Суспільна зайнятість: Постійний член міського туру олімпіади з англійської 

мови ( 9 клас. Читання) 

3. Пройшла курси підвищення кваліфікації: 



1. « Формування життєвих компетентностей учнів шляхом упровадження 

технології інтегрованого навчання на уроках англійської мови» ( 01 – 04 

червня 2020 року. ІППО 30 годин) 

2. « Організація наскрізного виховання на цінностях в умовах НУШ».                 ( 

21 – 25 вересня 2020 року.  ІППО 30 годин) 

3. « Розвиток громадянських компетентностей школярів під час освітнього 

процесу в Новій українській школі». ( 10.09, 09.10, 11.11, 26.11, 09.12 2020 

року ІППО 30 годин) 

4. Тренінг для вчителів англійської мови “ Teach like a Pirate or How to make your 

students forget cheating” ( 10 вересня 2020 року ІППО 8 годин) 

4. Професійне підвищення кваліфікації – 98 годин. 

5.  Виступи на педагогічних нарадах  ЗОШ № 10 

 Банк інноваційних технологій щодо соціалізації особистості – 05.01.2021 р. 

 

Кузнецова Катерина Едуардівна 

 

               Працювала в 1Б, 3А, 3Б, 3В, 5А, 6А, 10А (2020 – 2021 н.р.) 

1. Тема самоосвіти «Гра як  засіб соціалізації школярів на уроках англійської мови» 

2. Професійне підвищення кваліфікації           65 годин   

№ ПІБ 

учителя 

Назва курсу Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Форма 

провед

ення 

Кіль

кість 

годи

н 

Дата,  № 

сертифік

ата 

1 Кузнецова 

Катерина 

Едуардівн

а 

Курсова робота 

«Організація 

наскрізного 

виховання на 

цінностях в 

умовах НУШ» 

Донецький 

Обласний 

Інститут 

Післядиплом

ної Освіти 

Факультет 

підвищення 

кваліфікації 

Відділ 

національног

о виховання 

очна 30 СПК№02

135804/0

8328-20 

 

25.09.202

0 

2 Кузнецова 

Катерина 

Едуардівн

а 

Сучасні уроки 

англійської 

мови: прийоми 

та інструменти 

Наурок Конфе

ренція 

8 28.01.202

1 

№К43-

155099 

3 Кузнецова 

Катерина 

Едуардівн

а 

Exam strategies 

from A to Z 

EdEra Онлайн

-курс 

20 07.02.202

1 

Сертифік

ат у базі 

проекту 

EdEra    



 

https://s3-

eu-west-

1.amazon

aws.com/

ed-

era/cert/2

2c3378d5

2d7401c8

edc00280

29a4cf4/v

alid.html 

 

4 

 

Кузнецова 

Катерина 

Едуардівн

а 

 

П’ятірка  

найцікавіших 

ігор для 

сучасного уроку 

іноземної мови 

 

Всеосвіта 

 

вебінар 

 

2 

 

17.02.202

1 

#BK3542

51 

5 Кузнецова 

Катерина 

Едуардівн

а 

Новий формат 

зустрічей з 

батьками як 

інструмент 

ефективної 

співпраці 

Всеосвіта вебінар 2 15.03.202

1 

#KX7361

26 

6 Кузнецова 

Катерина 

Едуардівн

а 

Сучасні світові 

практики 

впровадження 

медіаграмотност

і на уроках 

англійської мови 

Всеосвіта вебінар 2 18.03.202

1 

№OF064

698 

7 Кузнецова 

Катерина 

Едуардівн

а 

«English ZNO: 

Meaningful 

Activities for 

Test-Preparation 

Classes» 

Лібра-Терра Вебіна

р 

1 01.04.202

1 

  

3. Дистанційне навчання в 2020-2021 н.р. 

 

Завдання  в курси надавала згідно з встановленим розкладом занять учнів 1 – А, 3 

–А , 3 – Б , 3 – В , 5 – А , 6 – А , 10 – А . 

 

 Використовувала наступні форми роботи:  

1. Власні тести на платформі Google клас 



2. Тренувальні вправи та тести з сайтів «Наурок» та «Всеосвіта» 

3.Навчальні відео з YouTube 

4.Власні аудіо та відео матеріали 

5.Проведення онлайн-уроків в усіх класах 

6.Створювала власні та використовувала готові завдання на платформах 

«Liveworksheets»  та «LearningApps» 

4. Виступи на педагогічних нарадах  ЗОШ № 10 

 Банк інноваційних технологій щодо соціалізації особистості – 05.01.2021 р.               

                        Костюк Ксенія Олександрівна 

Працювала в 4-Б, 5-Б, 6-В (2020 – 2021 н.р) 

                                   Дистанційне навчання в 2020- 2021 н.р. 

Завдання в курси надавала згідно з розкладом занять учнів 4-Б, 5-Б, 6-В 

Використовувала наступні форми роботи: 

1. Навчальні предметні відео з YouТube. 

2. Власні аудіо (голосові) записи з начитаними завданнями, вправами та текстами. 

3. Власні аудіо (голосові) записи з поясненням навчального граматичного матеріалу для 

учнів. 

4. Власні аудіо (голосові) записи з поясненням навчального лексичного матеріалу для 

учнів. 

5. Зворотній зв’язок (аудіо та відео) щодо корекцій помилок читання, у випадках 
виникнень різних видів і типів труднощів у процесі роботи та різноманітні консультації. 

6. Власні тест 

Таскіна Наталія Леонідівна 

Працювала в 1В, 3А, 3Б, 6А, 7А, 7Б, 8Б, 11А,11Б  

 ( 2020 -2021 н.р.) 

1. Тема самоосвіти  «Навчально-дидактичні ігри як засіб розвитку пізнавальної 

діяльності учнів на уроках англійської мови ». 

2. Професійне підвищення кваліфікації              98     годин 

№ ПІБ учителя Назва курсу Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Форма 

проведе

ння 

Кіль

кість 

годи

н 

Дата,  № 

сертифіката 



1 

 

Таскіна 

Наталія 

Леонідівна 

«Teach like a 

Pirate or How to 

make your 

students forget 

cheating» 

Донобл 

ІППО  

Тренінг 

 

8  10.09.2020 

СПК № 

02135804/077

79-20 

2 Таскіна 

Наталія 

Леонідівна 

Підвищення 

кваліфікації для 

категорії всіх 

категорій 

педагогічних 

працівників 

«Організація 

наскрізного 

виховання на 

цінностях в 

умовах НУШ» 

Донобл 

ІППО 

Онлайн

-курс 

30  25.09.2020 

СПК № 

02135804/083

36-20 

3 Таскіна 

Наталія 

Леонідівна 

Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Професіоналізм 

педагога в 

умовах освітніх 

інновацій»  

ДВНЗ 

«ДДПУ» 

Міжнар

одна 

науково

-

практич

на 

інтерне

т-

конфер

енція 

12  07-08.10.2020 

№ 409/2020 

4 Таскіна 

Наталія 

Леонідівна 

Програма 

стажування 

«Розвиток 

громадянських 

компетентносте

й школярів під 

час освітнього 

процесу в 

Розвиток 

громадянських 

компетентносте

й школярів під 

час освітнього 

процесу в Новій 

українській 

школі» 

Донобл 

ІППО 

Стажув

ання 

30  10.09, 09.10, 

11.11, 26.11, 

09.12.2020 

СПК № 

02135804/111

12-20 

5 Таскіна 

Наталія 

Леонідівна 

Тренінг 

підвищення 

кваліфікації з 

теми «Цифрова 

Донобл 

ІППО 

Онлайн 8  03-04.11.2020 

СПК № 

02135804/101

49-20 



компетентність 

сучасного 

вчителя НУШ» 

6 Таскіна 

Наталія 

Леонідівна 

«Як вчителю 

адаптувати 

матеріали для 

корекційної 

роботи 

відповідно до 

сезону та потреб 

учнів». 

Інклюзивна 

освіта 

Освітній 

проект  

На Урок 

Вебінар 2  18.01.2021 

№ В409-

316159 

7 Таскіна 

Наталія 

Леонідівна 

«Сучасні уроки 

англійської 

мови: прийоми 

та інструменти» 

Освітній 

проект  

На Урок 

Інтерне

т-

конфер

енція 

8  21.01.2021 

№ К43-

316159 

 

3. Дистанційне навчання в 2020- 2021 н.р. 

Завдання в курси надавала згідно з розкладом занять учнів 1В, 3А, 3Б, 6А, 7А, 7Б, 8Б, 

11А,11Б  

Використовувала наступні форми роботи: 

1.  Інтерактивні завдання з сайту liveworksheets 

2. Тренувальні та оцінювальні тести з освітнього сайту «На урок» 

3. Навчальні предметні відео з YouТube 

4. Оцінювальні тести з освітнього сайту «Всеосвіта» 

5. Консультаційна робота з учнями 11х класів щодо підготовки до ЗНО з англійської 

мови 

6. Власні тести на платформі Google клас 

4. Виступи на педагогічних нарадах  ЗОШ № 10 

 Банк інноваційних технологій щодо соціалізації особистості – 05.01.2021 р. 

Поволоцька Наталія Олегівна 

Працювала в 1Г, 2Б, 2В, 4А, 5В, 8А, 9А, 9Б (англійська мова)  

 ( 2020 -2021 н.р.) 

1. Тема самоосвіти  «Використання інноваційних технологій на уроках англійської 

мови». 

2. Професійне підвищення кваліфікації                36   годин 

№ ПІБ учителя Назва курсу Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Форма 

проведе

ння 

Кіль

кість 

годи

н 

Дата,  № 

сертифіката 



1 

 

Поволоцька 

Наталія 

Олегівна 

Курсова робота 

«Організація 

наскрізного 

виховання на 

цінностях в 

умовах НУШ» 

Донецький 

Обласний 

Інститут 

Післядипло

мної 

Педагогічної 

Освіти  

Факультет 

підвищення 

кваліфікації               

Відділ 

національно

го 

виховання 

 

 

очна 

30 25 вересня 

2020,  

СПК № 

02135804/083

31-20 

2 Поволоцька 

Наталія 

Олегівна 

«П’ятірка 

найцікавіших 

ігор для 

сучасного уроку 

іноземної мови» 

ТОВ 

"Всеосвіта" 

Вебінар 

(дистан

ційно 

2 

годи

ни 

17 лютого 

2021, 

АЕ159530 

3 Поволоцька 

Наталія 

Олегівна 

« Сучасні світові 

практики 

впровадження 

медіаграмотност

і на уроках 

англійської 

мови» 

ТОВ 

"Всеосвіта" 

Вебінар 

(дистан

ційно 

2 

годи

ни 

18 березня 

2021, 

ZJ023322 

4 Поволоцька 

Наталія 

Олегівна 

Створюємо 

захопливий 

онлайн - урок 

ТОВ 

"Всеосвіта" 

Вебінар 

(дистан

ційно 

2 

годи

ни 

11 травня 

2021, 

GR424158 

 

 

5 Поволоцька 

Наталія 

Олегівна 

«Розвиток 

громадянських 

компетентносте

й школярів під 

час освітнього 

процесу в Новій 

українській 

школі» 

Донецький 

обл ІППО 

Очна 

(курси) 

30 

годи

н 

квітень – 

жовтень 2021 

 

3. Дистанційне навчання в 2020- 2021 н.р. 

 Завдання в курси надавала згідно з розкладом занять учнів  1Г, 2Б, 2В, 4А, 5В, 8А, 9А, 

9Б 

 



Використовувала наступні форми роботи: 

7.  Відеоуроки на платформі Google клас 

8. Власні тести на платформі Google клас 

9. Навчальні предметні відео з YouТube 

10. Навчальні аудіо(голосові) записи з поясненням граматичних правил для учнів 4– 

А, 5– В, 8А, 9А, 9Б 

11. Консультаційна робота з учнями 9х класів щодо підготовки до ДПА з англійської 

мови. 

 

4.  Виступи на педагогічних нарадах  ЗОШ № 10 

 Банк інноваційних технологій щодо соціалізації особистості – 05.01.2021 р. 

 

Кисіль Варвара Михайлівна 

Працювала в 4Б, 4В, 7В, 8А, 8Б, 9А, 11А,11Б,11Б (німецька мова)  

 ( 2020 -2021 н.р.) 

1. Тема самоосвіти  «Соціалізація школярів засобами уроків англійської мови 

та позакласної роботи». 

2. Професійне підвищення кваліфікації                56   годин 

№ ПІБ учителя Назва курсу Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Форма 

проведе

ння 

Кіль

кість 

годи

н 

Дата,  № 

сертифіката 

1 

 

Кисіль 

Варвара 

Михайлівна 

Курсова робота 

«Організація 

наскрізного 

виховання на 

цінностях в 

умовах НУШ» 

Донецький 

Обласний 

Інститут 

Післядипло

мної 

Педагогічної 

Освіти  

Факультет 

підвищення 

кваліфікації               

Відділ 

національно

го 

виховання 

 

Очна 

30 СПК№02135

804/08325-20 

 

25.09.2020 

2 Кисіль 

Варвара 

Михайлівна 

Exam strategies 

from A to Z 

EdEra Онлайн

- курс 

20 28.03.2021 

*Сертифікат у 
базі проекту 
EdEra 
https://s3-eu-
west-

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/7fe6585bc3ff46a9b896b3ff6bbb4aa6/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/7fe6585bc3ff46a9b896b3ff6bbb4aa6/valid.html


1.amazonaws.
com/ed-
era/cert/7fe6
585bc3ff46a9
b896b3ff6bbb
4aa6/valid.ht
ml 
 

3 Кисіль 

Варвара 

Михайлівна 

«STEAM -

Проекти у 

НУШ» 

Всеосвіта Вебінар 2 31.03.2021 

сертифікат 

ZX024593 

4 Кисіль 

Варвара 

Михайлівна 

Булінг в закладі 

освіти: як 

виявити та що 

робити 

Всеосвіта Вебінар 2 05.04.2021 

Сертифікат 

HD617001 

5 Кисіль 

Варвара 

Михайлівна 

"English ZNO: 

Meaningful 

Activities for 

Test-Preparation 

Classes". 

ЛібраТерра Вебінар  17.04.2021 

6 Кисіль 

Варвара 

Михайлівна 

«Секрети 

цікавого 

навчання.Урок 

без методички» 

Всеосвіта Вебінар  2  21.04.2021 

VU163033 

 

3. Дистанційне навчання в 2020- 2021 н.р. 

Завдання в курси надавала згідно з розкладом занять учнів 4– Б, 4– В, 7– В, 8– А, 8– Б, 

9– А,11– А, 11– Б 

Використовувала наступні форми роботи: 

1. Щотижневі онлайн – уроки згідно з розкладом 

2.  Власні тести на платформі Google клас 

3. Тренувальні та оцінювальні тести з освітнього сайту «На урок» 

4. Навчальні предметні відео з YouТube 

5. Власні аудіо(голосові) записи з поясненням граматичних правил для учнів 4– Б, 

4– В 

6. Власні аудіо записи з начитаним текстом для учнів 7 – В, 8– А, 8– Б класів 

7. Здійснювала зворотній аудіо зв’язок з учнями 7 – В, 8– А, 8– Б класів щодо 

корекції помилок читання (надсилала особисто кожному учню через Viber аудіо з 

поясненням помилок при читанні) 

8. Консультаційна робота з учнями 11х класів щодо підготовки до ЗНО з англійської 

мови 

9. Консультаційна робота з учнями 9х класів щодо підготовки до ДПА з англійської 

мов 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/7fe6585bc3ff46a9b896b3ff6bbb4aa6/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/7fe6585bc3ff46a9b896b3ff6bbb4aa6/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/7fe6585bc3ff46a9b896b3ff6bbb4aa6/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/7fe6585bc3ff46a9b896b3ff6bbb4aa6/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/7fe6585bc3ff46a9b896b3ff6bbb4aa6/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/7fe6585bc3ff46a9b896b3ff6bbb4aa6/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/7fe6585bc3ff46a9b896b3ff6bbb4aa6/valid.html


       4. Суспільна зайнятість:  

 керівник ШМО вчителів іноземної мови в Слов’янській загальноосвітній 

школі І- ІІІ ступенів № 10 

  член жюрі  міського туру олімпіади з англійської мови ( 11 клас читання). 

5. Кураторська діяльність як вчителя – предметника із  Костюк Ксенією 

Олександрівною   

6. Виступи на педагогічних нарадах  ЗОШ № 10 

 Банк інноваційних технологій щодо соціалізації особистості – 05.01.2021 р. 

 

 

Висновок 
Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за минулий рік, ШМО 

буде працювати над вирішенням таких завдань у наступному 2020 – 2021  н.р.: 

 вивчення та виконання нормативних документів МО, дотримання критеріїв 

оцінювання знань учнів;  

 подовження впровадження концепцій програми «Нова українська  школа»; 

 виявлення, апробація та впровадження передового педагогічного досвіду; 

 удосконалення педмайстерності членів ШМО через проведення тренінгових занять 

та практичних робіт; відвідування конференцій, тренінгів, методичних семінарів, 

тематичних консультацій, уроків креативних учителів, які організовуються в місті 

та області; 

 продовжувати займатися самоосвітою, підвищувати свій кваліфікаційний рівень; 

 створення умов для соціокультурного спрямування процесу навчання, досягнення 

виховної, загальноосвітньої та розвивальної функції іноземної мови як шкільного 

предмету; 

 забезпечення комплексність уроків англійської мови  через збалансоване та 

раціональне поєднання усіх аспектів мовленнєвої   діяльності учнів та 

міжпредметні зв'язки. 

  вдосконалення роботи з обдарованими учнями; 

 участь в всеукраїнських конкурсах –  «Грінвіч» та інших 

 активізувати позакласну роботу з учнями, що мають низький рівень мотивації у 

вивченні іноземної мови; 

 вивчення передового досвіду вчителів, які атестуються; 

 співпраця з методичними службами міста та області. 

 

 

                                             Аналіз  роботи  

                         методоб’єднання естетичного  циклу 

                             у 2020 – 2021 навчальному році 
 
Виходячи з аналізу результатів роботи вчителів естетичного циклу в навчально- 

виховному процесі в 2019-2020 н.р., методичне об’єднання у 2020-2021 н.р.  

вирішувало  наступні задачі:  



 Підняти на більш високий рівень викладання предметів естетичного циклу 

з використанням інноваційних методик, методів, прийомів, форм для 

покращення якості освіти; 

 Продовжити систематичне підвищення науково –методичного рівня 

кожного вчителя; 

 Удосконалити роботу з обдарованими дітьми шляхом використання  

культурологічного підходу; 

 Удосконалювати критерії навчальних досягнень здобувачів освіти; 

 Продовжити роботу над вихованням духовно збагаченої, цілеспрямованої 

особистості; 

 Удосконалювати роботу у напрямку виховання любові та поваги до 

національних традицій та цінностей. 

 

До складу МО входить 7 вчителів закладу середньої освіти: фізичної культури   

Курочка В.П.(спеціаліст I категорії), Кордонець О.М., 

(спеціаліст вищої категорії, «Старший учитель»), Поляченко Ю.В.(спеціаліст II 

категорії), трудового навчання - Данилов С.М. (спеціаліст вищої категорії), Ігнатенко 

О.М.,(спеціаліст I категорії), образотворчого мистецтва - Киркач Г.І.(спеціаліст II 

категорії), музичного мистецтва та мистецтва - Новак Е.В.,( спеціаліст вищої категорії, 

вчитель-методист). Всі вчителі закладу загальної середньої освіти мають достатній 

досвід, підготовку  та кваліфікацію. 

 

Курочка В.П.  

1. Курси підвищення кваліфікації за темою: «НУШ: від теорії до практики» - 30 годин 

та за темою: «Система фізкультурно-спортивної роботи з обдарованною молоддю»  

Жовтень 2020р. 

2.Перше місце в товариській зустрічі (в межах підготовки до міських змагань з 

футболу) серед команд 10,13,17 шкіл. – 12 жовтня. 

3.Перше місце в товариській зустрічі (в межах підготовки до міських змагань з 

баскетболу) серед команд 10,13,17 шкіл. – 17 грудня.  

4.Перше місце в товариській зустрічі (в межах підготовки до міських змагань з 

волейболу) серед команд 10,13,17 шкіл. – 24 грудня 

 

Кордонець О.М.  

1.Друге місце –Фельчак Герман(плавання на 50 метрів)-Всеукраїнська спартакіада у 

м. Харків 

2.Третє місце – Мамарев Іван(стрільба, біг 1500м)-Всеукраїнська спартакіада у м. 

Харків 

Поляченко Ю.В. У рамках програми « Популяризації спорту в позаурочний час» 

сформовано дві команди з волейболу ( дівчати та хлопці), розроблено програму гуртка « 

Волейбол», заняття проходили двічі на тиждень.  

У травні місяці було проведено дружню зустріч з учнями ЗОШ № 13 

Учні школи брали участь в усіх запланованих міських та шкільних спортивних заходах: 

- квест у парку « Шовковичний» серед учнів 5-8 класів – у вересні 2020р.; 



- шкільні змагання «Веселі старти» серед учнів 5 класів – у грудні 2020 р. 

Данилов С.М.  

1.Курси підвищення кваліфікації ІППО «Організація наскрізного навчання на цінностях 

в умовах НУШ», 30 годин 

2. Вебінар «Викладання трудового навчання в умовах карантину», Сертифікат 

3.MON-DECIDE Edera , онлайн-курс «Про дистанційне та змішане навчання», 50 годин 

4. EDERA_OSVITORIA_LENOVO, онлайн-курс про навички використання практичних 

інструментів для вчителя «Бери і роби», 20 годин 

5. Конкурс шпаківень, квітень 2021 

Ігнатенко О.М.  

 1. Переможець в Обласному конкурсі-виставці у номінації «Великодній дивограй» - 

Добровольська Євгенія, 10-А клас; 

2. Переможець у Міському конкурсі-виставці «Новорічна композиція», Ігнатенко 

Анастасія, 4-В клас. 

3. ІІ місце у Конкурсі до природоохоронної акції «Замість ялинки – букет»,  

 номінація «Яскрава сучасність», Ігнатенко Анастасія, 4-В клас. 

 4. Курси підвищення кваліфікації ІППО  «Організація проектної діяльності  учнів на 

уроках  трудового навчання», 30 годин.  

Киркач Г.І. 

1.Виставка до Дня добровольця 

2.Брала участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків з 

протипожежної та техногенної тематики 

3. Брала участь у Всеукраїнському конкурсі шкільних малюнків «Мої права» з нагоди 

міжнародного дня захисту дітей та 30-річниці Незалежності Украіни 4. Брала участь у 

конкурсі малюнків «Охорона праці очима дітей» 

4.Провела вернісаж учнівських робіт з теми «Правила дорожнього руху» 

5. Курси підвищення кваліфікації «Організація наскрізного виховання на цінностях в 

умовах НУШ»,30 годин, вересень, 2020, свідоцтво 

Новак Е.В. 

1. I місце в дистанційному конкурсі «Розстріляна молодість»», міський етап, 

вокальний ансамбль 6-11 класів, жовтень 2020, Грамота 

2. I місце в обласному конкурсі «Бахмутська весна», номінація «Сольфеджіо», 

Матвєєва Вероніка,6 клас, 03.04.2021, Грамота, подяка 

3. II місце в дистанційному конкурсі «Розстріляна молодість», обласний етап, 

вокальний ансамбль 6-11 класів, листопад, 2020, Грамота, подяка 

4. Провела семінар «Корисні ресурси сучасного викладача мистецьких дисциплін»1,5 

години/0,05 кредити ЄКТС, 12.04.2021, Свідоцтво№218119 

5. Вебінар на тему: «Додатки Google та їх використання у викладанні предметів для 

організації дистанційних та поточних занять», 6 годин/0,2 кредити ЄКТС,17.09.2020, 

Свідоцтво№205095 
6. Майстер-клас на тему: «Сучасні  комп’ютерні технології на допомогу викладачам 

мистецьких дисциплін»1,5 години/0,05 кредити  

ЄКТС,25.11.2020, Свідоцтво№206113  

7.Майстер-клас «Використання інтерактивної дошки на уроках»,1година/0,03 кредити 

ЄКТС, 25.03.2021, Свідоцтво№217443 



8. Майстер-клас «Робота над ритмічним диктантом на уроках»,1,5 години/0,05 кредити 

ЄКТС, 06.04.2021,Свідоцтво№ 217902 

9. Майстер-клас «Візуалізація інформації: мета, прийоми, доцільність. На прикладі 

лекцій «Українське мистецтво в західноєвропейському контексті», 1година/0,03 

кредити ЄКТС,27.04.2021, Свідоцтво№218424 

10.Вебінар ІППО  «Основні засади інтегрованого курсу «Мистецтво», жовтень,2020 

11.Вебінар ІППО «Методична майстерня. Мистецтво через призму НУШ. Емоційний 

інтелект. Soft skills», 29.04.2021 

12.Вебінар на сайті «Всеосвіта» на тему: «Організація роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами»,10.03.2021. Переглянула 

13.Вебінар на сайті «Всеосвіта» на тему: «Створюємо захопливий онлайн-

урок»,11.05.2021.Переглянула 

14.Вебінар на сайті «На урок»- «Руханка для кожної дитини: вимоги, ідеї, особливості 

проведення»,09.04.2021. Переглянула 

15.Вебінар на сайті «На урок»- «Zoom-квести в навчальній та позаурочній роботі: 

принципи організації та цікаві ідеї»,7.05.21. Переглянула 

16.Вебінар на сайті «На урок»- «Руханка для кожної дитини: вимоги, ідеї, особливості 

проведення»,09.04.2021. Переглянула 

17.Курси підвищення кваліфікації «Організація наскрізного виховання на цінностях в 

умовах НУШ»,30 годин, 25.09.2020,Свідоцтво 

18.Курси підвищення кваліфікації «Інноваційні форми навчання в умовах 

сьогодення»,60 годин, 12.01.2021,Свідоцтво 

В умовах сьогодення процес освіти реалізується за допомогою різних технологій, 

методів, підходів, метою яких є не тільки  демонстрація власних знань вчителя, а 

виявлення, розвиток, зріст творчих інтересів і здібностей кожного учня, стимулювання 

його самостійної продуктивної діяльності. Практично всі  вчителі естетичного циклу 

володіють та запроваджують на своїх уроках новітні методи, що підвищує інтерес до 

предмету, перетворює урок на яскравий та незабутній.      

      Протягом навчального року вчителі підготували та провели різні типи уроків: урок- 

змагання, урок-репетиція, урок- дискусія, проблемно- пошуковий, інтерактивний урок, 

урок-рецензія, урок- виставка, урок-подорож,  віртуальна екскурсія, урок-казка, урок-

концерт, тощо. Для підвищення мотивації учнів до навчання вчителі МО естетичного 

циклу на своїх уроках використовували інтерактивні вправи: «Впізнай мене», «Я тобі, 

ти- мені», «Вірю-не вірю», «Не спізнись», «Я- композитор», «Я- вчитель» «Знайди 

зайве», тощо.   

Слід окреслити і недоліки в роботи ШМО. Робота гуртків іноді носила формальний та 

епізодичний характер, що негативно вплинуло на  результати проведених заходів. 

Аналізуючи підсумки навчально- виховного процесу у 2020-2021 році, МО вчителів 

естетичного циклу вважає доречним поставити перед собою у 2021-2022 роках наступні 

задачі:   

1.Удосконалення педагогічної майстерності  шляхом:   

 ⁕    безперервного навчання(участь у семінарах, вебінарах, майстер-класах) 

 ⁕    пошуку  нових методів, прийомів, інструментарію для проведення уроків 



 ⁕    вивчення досвіду провідних вчителів та його оновлення, моделювання і 

пристосування до свого предмету 

 ⁕    вільного володіння та доцільного використання комп’ютерних технологій на уроках 

для підвищення рівня ефективності викладання предметів в поточному та 

дистанційному форматі 

 2. Удосконалення роботи гуртків, надання їй систематичного, цілеспрямованого 

характеру, направленого на розвиток творчої особистості     

 3.  Переглянути та скоригувати  роботу по підготовці учнів до олімпіад, конкурсів, 

оглядів  на всіх рівнях, у тому числі і дистанційних. 

4. Подальше впровадження в навчально-виховний процес концепцій «НУШ» 

 

 

Аналіз роботи  

методичного об'єднання вчителів  

суспільно-природничого циклу 

за 2020-2021 н. р. 
  

У 2020– 2021 н.р. методоб’єднання вчителів суспільно-природничог  циклу працювало 

над реалізацією завдань, поставлених законами України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», по формуванню і розвитку соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, 

підготовкою до професійного самовизначення.  

Аналіз діяльності методичного об’єднання суспільно-природничих дисциплін у 2020 – 

2021 н.р. показує, що зусилля вчителів, пошуки ними нових форм і методів роботи були 

спрямовані на успішне завершення роботи над науково-методичною проблемою, а 

також освоєння нових дистанційних технологій в умовах пандемії.  

Усі вчителі активно впроваджують в основній  школі новітні педагогічні технології, а 

саме: особистісноорієнтоване навчання,  ігрові технології, метод  проектів, 

технології  розвивального навчання, інтерактивні методи навчання, тощо. 

Значна увага приділяється дистанційній роботі, , допомозі у плануванні роботи, 

оформленню шкільної документації, добору текстів письмових робіт для тематичного 

оцінювання та ін. 

Навчальна робота на уроці поєднується з позакласною та позашкільною роботою. 

Наслідком самоосвіти учителів є не тільки їхнє особисте та професійне 

самовдосконалення, а й розвиток учнів. 

Усі вчителі МО проводили додаткові заняття з учнями 11 класів по підготовці до ЗНОта 

займались самоосвітою. Так вчитель Стукало Н.Л. в 2020-2021 навчальному році 

провела відкритий урок хімії для 11 класу за темою «Гідроліз солей», виступила на 

педраді з презентацією теми «Соціалізація учнів на уроках суспільно-природничого 



циклу», разом з Мостовенко Н.І. організували та провели виставку дитячих 

малюнків «Збережімо ґрунти рідної України», присвячену Міжнародному дню ґрунтів 

(World Soil Day). 

На платформі «Студія онлайн-освіти EdEra» пройшла онлайн-курс «Географія. Загальна 

географія» (30 годин). 

Дзюба І. А. пройшла курси на платформі "Прометеус" з теми "Критичне мислення для 

освітян" - 30 годин та на базі ДоноблІППО "Організація наскрізного виховання на 

цінностях в умовах Нової української школи" - 30 годин. 

вебінар " Дистанційне навчання з" На Урок" : інструменти для ефективної та цікавої 

роботи. 

Бухаліна О.К. пройшла вебінар «Тиждень безпеки» та тренінги для 7 класів «Життєві 

навички для активного громадянства». На уроках застосовувала захист проектів з тем: 

«Мої права» 5 класі та «Підліткові компанії» 6 клас. Провела практичне заняття 

«Дорожньо- транспортні пригоди» 7 клас. 

Землянська Ю.О. брала участь в обласному онлайн - семінарі вчителів біології та 

екології, пройшла онлайн – курс з теми «Автостопом по біології», « Права підлітків» та 

«Он-лайн курсі під час дистанційного навчання. 

Киркач Г. І. провела виставку дитячих малюнків «Збережімо ґрунти рідної України», 

присвячену Міжнародному дню ґрунтів (World Soil Day) та виставку малюнків до 

Всеукраїнського конкурсу «збережемо первоцвіти». Прослухала веббінар на тему: 

«Медіаграмотність і професійний імідж сучасного педагога». 

Федосюк Л.Ф. пройшла курси з теми: «Формування компетентності школярів через 

організацію роботи з історичними та медіаджерелами». Прослухала вебінари з тем: « 

Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами»,» 

Вчительська компетентність у сфері інклюзії». Взяла участь у науково-методичному 

семінарі «Освітній простір з сучасного у майбутне».та у Всеукраїнській науково-

практичній конференції «перспективні напрями сучасної науки та освіти», а також у 

Міжнародній науково практичній інтернет конференціях «Професіоналізм педагога в 

умовах освітніх інновацій» . 

Дудочкіна Ю.М. разом з Федосюк Л.Ф. провели уроки пам’яті, присвячені трагічним 

сторінкам історії нашого народу «Бабин Яр - не забути», «Голодомор 32-33 роки», 

«Пам’яті героям  Крут».  Юлія Миколаївна разом з учнями 9-а класу провели урок 

пам’яті до річниці виведення радянських військ з Афганістану а також провели 

позашкільний захід до річниці вибуху на Чорнобильській АЕС з покладянням квітів до 

пам’ятника. Дудочкіна Ю.М. взяла участь у складі обласної їгрупи  творча лабораторія 

«Методика вебквесту (пізнавальної гри) як інноваційна освітня технологія».та  в 

розробці завдань вебквесту до 30 річниці незалежності України. Матеріали роботи 

розміщенні на сайті ІППО. 



Мета і завдання методичного об’єднання вчителів історії, правознавства, 

громадянської освіти, географії, хімії, біології, основ здоров’я на 2021-2022н.р. 

 

Виходячи з проблеми, над якою працюють вчителі школи, МО вчителів свою роботу 

планують спрямувати на : формування високо компетентної особистості учасників 

навчально-виховного процесу на основі удосконалення їх інформаційної культури та 

впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних і здоров’язберігаючих технологій 

: 

· впровадження сучасної навчальної техніки, комп’ютерних технологій в навчальному 

процесі; 

· створення сприятливого психологічного клімату на уроці; 

· виховання в учнів особистих якостей, які сприяють збереженню і зміцненню здоров’я; 

· посилити патріотичне виховання учнів на уроках; 

· особливу увагу приділяти підготовці випускників до ДПА та ЗНО, поновити банк 

обдарованих, залучати дітей до участі у конкурсах, предметних олімпіадах та підготовці 

тематичних тижнів та інформувань присвячених видатним діячам та подіям. 

Посилити роботу МО над удосконаленням нових форм і методів викладання, 

розв’язування тестів, акцентувати увагу вчителів на критичне мислення і застосування 

знань на розв’язання і аналіз логічних життєвих ситуацій, підвищення рівня 

громадської культури і толерантності. 

 

План роботи методичного об`єднання на 2021-2022н. р. 

1 засідання 

1. Обговорення методичних рекомендацій  викладання суспільствознавчих та 

природничих  дисциплін  на 2021-2022н. р. 

2. Особливості викладання предметів суспільно-гуманітарного напрямку в умовах 

карантину, викладання онлайн-уроків. 

3. Затвердження календарно-тематичних планів 2021-2022н. р. 

4. Планування роботи з обдарованими дітьми в секціях МАН, олімпіадах, 

конкурсах. 

5. Планування роботи на 2021-2022н. р.. 

6. Затвердження завдань для олімпіад. 

2 засідання 

1. Суть компетентнісного підходу до навчання учнів  

2. Залучити учнів до участі у міських олімпіадах, обговорити результати. 

3. Підготовка і проведення знаменних дат. Заходи до Дня пам’яті голодомору і 

політичних репресій, День української армії,  пам’яті воїнів АТО, Всесвітнього 

дня прав людини. 

3 засідання 

1. Формування в учнів життєвих компетенцій на уроках. 

2. Відслідковувати результати олімпіад, конкурсів. 

3. Обговорення виконання практичних завдань у 5-9 класах згідно оновленої 

програми. 

4 засідання 

1. Підвищити рівень навчання і викладання  

2. Підготовка до ДПА і ЗНО 



3. Аналіз роботи шкільного МО та планування роботи МО на наступний навчальний 

рік 

 

                          Звіт про проведену роботу 

                             МО вихователів ГПД 

                                за 2020-2021 н.р. 

     У минулому навчальному році вихователі ГПД працювали над реалізацією 

цілей, означених МО ГПД, та над вирішенням науково-методичної проблеми школи. 

Працювали над  розвитком і формуванням в учнів моральної, художньо-естетичної, 

правової і екологічної культури, а також прищеплювали їм бажання розвивати свої 

пізнавальні здібності, активно відноситися до навчання та успадковувати духовні 

надбання українського народу. Тематика засідань МО була спланована таким чином, щоб 

охопити якомога більше питань загальнорозвиваючої діяльності вихованців з усіх 

напрямків. 

   У цьому році МО складалося з 6 вихователів: Пожитько Ю.С., Данилова М.О., 

Синицина А.В., Іванова М.І., Ратушна І.Є.- вчителі, які працювали цього року 

вихователями за сумісництвом; Ляшко О.В.- вихователь, яка має першу категорію; 

Ратушна І.Є.-  пройшла атестацію і підтвердила вищу категорію.  

    У своїй роботі вихователі під час проведення самопідготовки готували до 

підсумкової атестації, знайомили учнів з різними джерелами здобуття інформації, з 

видами словників та їх призначенням. Це допомогло учням виконувати домашні 

завдання, розвивати творчу уяву і образне мислення, збагачувати словниковий запас, 

особливо при написанні творів, спростило пошук образних порівнянь та виразів. 

Розвитку інформаційної компетентності також сприяв бібліотечний фонд школи і вміння 

користуватися Інтернетом. 

    Щоб перетворити набуті на уроках знання в навички, потрібне багаторазове 

повторення. На допомогу школярам вихователі пропонували різні дидактичні ігри та 

завдання. Іванова М.І. провела виховний захід: "Крокуємо до нових знань" з метою 

формування мотиваційної платформи у навчанні молодших школярів.(Бесіда: "Поради 

маленьким книголюбам: З книгою жити - з добром дружити"- вих. Данилова М.О.) 

    Розвитку творчого мислення, уяви, фантазії, асоціативної і зорової  пам`яті 

сприяли вправи з логіки, розгадування загадок і презентації. Неодноразові прогулянки та 

тематичні екскурсії виховували у дітей спостережливість, вчили бачити красу 

навколишньої природи, бережливо до неї ставитися, а також викликали зацікавленість та 

допитливість. ("Юні  дослідники: Незвичайні чорнила" - вих. Ратушна І.Є., творча 

година: "Дива світу"–вих.Іванова М І.,"Збережемо красу природи!"- вих. Пожитько 

Ю.С., пізнавальний журнал:"Голоси птахів"- вих. Ратушна І.Є.. ) 

   Сумісно зі студією образотворчого мистецтва ЗОШ№10 вихователі проводили 

творчі заняття , на яких вихованці вчилися передавати свої почуття і емоції за допомогою 

образів і кольорів. Виховні заходи: "Таємниці кольорів" (вих. Пожитько Ю.С.) і 

"Великодні писанки" (вих. Іванова М.І.) сприяли всебічному розвитку дітей  і їх творчих 

здібностей. 



    З метою формування в учнів здоров'язберігаючої компетентності та  навичок 

побутового самообслуговування і особистої гігієни, проводилися бесіди та години 

спілкування, влаштовувалися чергування. Бесіди: "Особиста гігієна та розпорядок дня", 

"Культура харчування і здоров'я дитини" - вих. Синицина А.В.. Були проведені також 

бесіди з питань безпеки людини у різних сферах життєдіяльності та її поведінка в 

екстремальних умовах; проводилися тренінги і розглядалися приклади життєвих 

ситуацій, які дали змогу учням краще розуміти навколишній світ і правильно поводити 

себе у суспільстві. (Інтерактивна бесіда: «Як не стати правопорушником» - вих. Ратушна 

І.Є., бесіда: «Краще переконувати словами, ніж кулаками», "Школа ввічливості: Обмін 

думками. Що таке час?" - вих. Пожитько Ю.С., виховна година: «Дорожня абетка: Щоб 

в безпеці почуватись, світлофор потрібно знати», "Абетка закону: Часу ми не гаємо, права 

дітей вивчаємо" – вих. Данилова М.О., година спілкування: «Права дітей. Завітай-но до 

нас, казка, навчи доброму, будь ласка!» - вих. Ратушна І.Є.. 

   З метою формування дружніх стосунків у дитячому колективі проведена низка 

заходів: спортивно-розважальна програма: "Козацькі застави" - вих. Ляшко О.В., 

виховна година: "Я і мій характер!" - вих. Синицина А.В..  

    На творчих майстернях виготовляли різні поробки та святкові листівки.  

Вихователі проводили виставки, прикрашали до свят класні кімнати разом з дітьми. 

(Творча година: "Майстерня святого Миколая: Миколай святий іде...подарунки нам 

несе"- вих. Данилова М.О.)  

    Квест "Мандрівка країнами Європи"- вих. Пожитько Ю.С., турнір: 

"Найрозумніший. Країни світу"- вих. Іванова М.І. сприяли вихованню полікультурної і 

толерантної особистості. 

    Також працювали над естетичним вихованням, приділяючи увагу якості 

виконання робіт, ознайомленням з творами видатних митців, народними символами та 

оберегами. (Літературно-музична композиція: "Там бере початок Україна, де росте біля 

хати калина"- вих. Ляшко О.В.) 

    Для усунення напруження та втоми і підвищення інтересу до навчання 

вихователі використовували цікаві фізхвилинки, пізнавальні бесіди, ребуси, релакційні 

вправи, рухливі і інтерактивні ігри.  

    Кожного дня проводилися прогулянки на свіжому повітрі, які сприяли 

зміцненню здоров`я дітей, а також утворенню дружніх відносин між вихованцями під час 

сумісних ігор. 

    Протягом року були проведені виховні заходи національно – патріотичного 

напрямку: міні-проект: "З Україною в серці"- вих. Ляшко О.В., виховна година: " Ми - 

діти твої, Україно!"- вих. Синицина А.В., «Консурс ерудитів - моя Україна»  - вих. 

Ратушна І.Є..  

    Усі виховні заходи мали цікавий зміст, були емоційно забарвлені; місця 

проведення прикрашали яскравими декораціями, виготовленими разом з дітьми; 

використовувався музичний супровід і ІКТ. 

    Усе це дало змогу учням проявити свої музичні, творчі та артистичні таланти, а 

також розширити свої знання про навколишній світ. 



    Уся проведена за рік робота допомогла дітям якісно виконувати отримані завдання та 

змістовно провести вільний час. 

 
 

 

 

 

Порівняльний аналіз  

результатів навчальних досягнень 

Орієнтація на кінцевий результат, використання нетрадиційних  форм і методів, 

максимальне використання творчого потенціалу кожного члена педколективу сприяли 

підвищенню якості навчально-виховного процесу 

Станом на 29 травня 2021 року в школі навчалося 758 учнів,  525  учнів  атестовано, 233 

учнів перших -третіх класів  не атестувались.  

Отримали:          - Свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з відзнакою – 2 

- Свідоцтв про здобуття базової середньої освіти звичайного зразка  –  

54 

- Свідоцтв про здобуття базової середньої освіти звичайного зразка 

(екстерни)  – 1   

- Свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою 

- 4 

- Свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти звичайного 

зразка   – 52, ( екстерни) – 3 

Усі учні 1-8, 10 класів переведені до наступного класу. На базі закладу загальної середньої 

освіти було організовано екстернатну форму навчання для учнів із непідконтрольної території. 

11 клас закінчили 3 учні-екстерни, 9 клас – 1 учень. 

 

Порівняльний аналіз результатів навчальних досягнень учнів (таблиці) 

Таблиця навчальних досягнень учнів за три роки 
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2018/2019 Усього – 

790чол. 

2-11 кл. - 

705чол 

65 9 225 32 324 46 91 13 59 

2019/2020 Усього  -786, 

3-11 кл. -630 

75 12 195 31 273 43 87 14 57 

2020/2021 Усього  -758, 

4-11 кл. - 525 

77 15 200 37 187 36 61 12 48 

 На високому і достатньому рівнях навчаються  248  учнів, що становить 48 %. 

Порівняно з минулим роком рівень знаньзменшився   на 9%. Якість знань учнів 4 – 11 

класів становить 48 %. 

Протягом року адміністрацією закладу загальної середньої освіти відстежувалися 

результати навчальних досягнень учнів з окремих предметів. (Додаток 1. Діаграми). 

З метою впровадження допрофільного і профільного навчання, реалізації проекту 

профільного навчання в 9-х класах були введені курси за вибором:  



«Технологія виготовлення швейних виробів», «Основи Інтернету», «Основи 

комп’ютерної графіки».  

Унаслідок проведеного анкетування, тестування  учнів та  батьків  слід зазначити, що учні 

9, 10 кл. мають інтерес до вивчення технологій, інформатики,  української мови. 

Враховуючи бажання батьків, індивідуальні психологічні здібності, рівень пізнавальної 

діяльності майбутніх десятикласників, планується відкриття 10-их класів з інформаційно- 

технологічим профілем та профілем української філології. 

 

Школа ІІІ ступеня 
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2018/2019 

10-11 кл 

75 18 24 27 36 20 27 10 13 40%   

2019/2020 

10-11кл. 

102 19 19 43 42 31 30 9 9  39%  

2020/2021 

10-11кл. 

104 13 12,5 43 41 37 36 11 11   47% 

На кінець року збільшився відсоток учнів 10-11 кл., які засвоїли навчальні програми на 

високому та достатньому рівні  на  8% порівняно з минулим роком та на 7% з позаминулим 

роком. 

У наступному році слід звернути увагу на учнів старшої школи, які змогли б навчатися 

на достатньому та високому рівнях та приділити велику увагу школярам , які мають початковий 

рівень навчальних досягнень.  З метою підвищення результативності  та профілізації старшої 

школи, розглянути варіативну частину навчального плану щодо посилення предметів 

інваріантної частини. 

Рівень нагородження Похвальними листами та Грамотами «За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів»  зменшився   порівняно з минулим роком . 

 

2018 -2019н.р. 2019-2020н.р. 2020-2021н.р. 

Похвальних листів -91 Похвальних листів - 86 Похвальних листів - 61 

Похвальних грамот -0 Похвальних грамот -0 Похвальних грамот -0 

 

Нагородження медалями випускників 
 

Рік  Золота медаль  Срібна медаль 

2016 – 2017 н.р. - 2 

2017 – 2018 н.р. 2 1 

2018 – 2019 н.р. - - 

         2019-2020 н.р. 5 - 

         2020-2021 н.р. 4 - 

 

Усі випускники 9,11 кл. продовжують навчання або працевлаштовані. 

 

Кількість випускників 11 кл., які вступають до вищих навчальних закладів: 



Рік Кількість випускників % випускників, які вступили 

до ВНЗ 

2016 – 2017 н.р. 35 32 

2017 – 2018 н.р. 39 35 

2018 -2019 н.р. 28  

2019-2020 н.р. 46  

2020-2021 н.р. 56  

 

             «Колосок» (координатор Кобцева Н.С.) 

Учасників – 115 чол. 

Золотих сертифікатів –  

Срібних – 

 

«Кенгуру» (координатор Пилипенко В.Ю.) 

                Учасників – 87 чол. 

Золотих сертифікатів –  

Срібних –  

 

 «Левеня» (координатор Пшеничний Р.Ф.) 

Учасників –   8 чол. 

Золотих сертифікатів – 2 

Срібних - 5 

 

«Патріот» (координатор Киркач Т.О.) 

Учасників -  

Срібний сертифікат –    
                                                     

 

Одним із головних статистичних показників якості знань є державна підсумкова 

атестація. 

 

11 клас 2021 



 



 

 



 

 
Недоліком змісту методичної роботи є: 

 недостатня ініціатива деяких учителів закладу загальної середньої освіти,  

 недостатньо зусиль докладають самі учні 

Адміністрація глибоко цікавиться роботою кожного вчителя закладу загальної середньої 

освіти, намагається створити систему морального й матеріального заохочення, високо цінує 

сумління, творчий підхід, новаторство, пошук, самоосвіту вчителя закладу загальної середньої 

освіти, участь у навчально-виховній та позакласній роботі. 

Учителі закладу загальної середньої освіти нагороджуються грамотами, дипломами. 

Атестаційною комісією ЗОШ № 10 протягом 2020 -2021 навчального року була проведена 

комплексна оцінка професійної діяльності педагогічних працівників, визначення їх відповідності 

займаній посаді, рівню кваліфікації. 

Атестація педагогічних працівників проводилася відповідно до Закону України «Про освіту» 

(стаття 54) з метою активізації їх професійної діяльності, стимулювання цілеспрямованого 

безперервного підвищення рівня фахової майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення 



престижу й авторитету вчительської праці та забезпечення ефективності навчально-виховного 

процесу. 

Базовим документом, який регламентує порядок атестації педагогічних працівників, є 

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства 

освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1473, який зареєстровано у 

Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 14/20327 та змінами, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. №1135. 

За перспективним планом  атестації педкадрів у 2020-2021 навчальному році повинні були 

атестуватися 13 педагогів, що відповідало річному плану атестації. Фактично атестовано 13 

педагогів: 

 З метою підтвердження кваліфікаційної категорії –7 чол.  

 З метою підвищення категорії – 6 чол. 

 З метою підтвердження педагогічного звання «учитель-методист» – 3 чол. 

 З метою присвоєння педагогічного звання «Старший учитель-» – 0 чол. 

 Позачергово  атестувалося -  3 чол. 

 

Вивчення системи роботи педагогів, які атестувалися, здійснювалося за таким планом:  

Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 6 жовтня 2010 року, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550, зі 

змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 

грудня 2011 року № 1473, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року 

за № 14/20327 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 

08.08.2013р. №1135.  

Згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників України були видані 

накази: 

 Про створення атестаційної комісії у 2020-2021 навчальному році (  №128   від 01 

.09.2020р.)  

 Про результати атестації педагогічних працівників у 2021 – 2020 навчальному році (№  9-

к/тр    від 23.03.2021 р. ) 

 Про результати атестації педагогічних працівників у 2020– 2021 навчальному році (№  13  

від 12.04.2021 р. )   

1.  Гойдош Галина  Сергіївна 23.03.2021 друга 

2.  Жебчук Олена  Андріївна 23.03.2021 перша 

3.  Киркач Тетяна Олександрівна 23.03.2021 перша 

4.  Пилипенко Вікторія Юріївна 12.04.2021 вища, методист 

5.  Поляченко Юрій Вікторович 23.03.2021 друга 

6.  Ратушна Ірина Євгенівна 12.04.2021 вища  

7.  Рибалко Оксана Олександрівна 23.03.2021 перша 

8.  Рульова Надія Григорівна 30.04.2021 вища, методист 

9.  Сулакова Олена Миколаївна 30.04.2021 відповідність 

10.  Таскіна Наталія Леонідівна 23.03.2021 перша 

11.  Тетьора Наталія Леонідівна 12.04.2021 перша 

12.  Федосюк Лариса Федорівна 12.04.2021 вища, методист 

13.  Федосюк Лариса Федорівна 12.04.2021 відповідність 



  Кількісний та персональний склад атестаційної комісії такий: 

Голова атестаційної комісії – Рульова Надія Григорівна, директор навчально-виховного закладу 

середньої загальноосвітньої школи 

Заступник голови атестаційної комісії – Таскіна Наталія Леонідівна, голова          профспілкового 

комітету, учитель закладу загальної середньої освіти     з ангійської мови 

Секретар атестаційної комісії – Сулакова Олена Миколаївна, заступник 

 директора навчально-виховного закладу з навчально-виховної роботи  

Члени комісії:  

1. Федосюк Лариса Федорівна, заступник директора навчально-виховного закладу з виховної 

роботи  

2. Пилипенко Вікторія Юріївна, учитель закладу загальної середньої освіти з математики, 

керівник ШМО 

3. Фельчак Олександра Олександрівна, учитель початкових класів закладу загальної середньої 

освіти, керівник ШМО 

4. Чернікова Ірина Володимирівна, методист навчально- методичного центру 

5. Жебчук Олена Андріївна, заступник директора навчально-виховного закладу з навчально-

виховної роботи  

6. Оліфіренко Тетяна Віталіївна, психолог 

 

Особові справи педагогічних працівників ведуться згідно вимог ведення ділової 

документації. 

Атестаційні листи створюються в двох екземплярах, один із яких зберігається в особовій 

справі, а другий видається на руки педагогу під особистий підпис, заяви, характеристики, 

посвідчення про проходження курсової перепідготовки також зберігаються в особових справах. 

 

Підсумки атестації за поточний рік у порівнянні з попереднім 

2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р. 

Атестовано – 10 педагогів Атестовано – 13 педагогів 

Підтверджено: 

Вища категорія – 5 

Учитель- методист -2 

І категорія – 1 

Підтверджено: 

Вища категорія – 4 

Учитель- методист -3 

І категорія –2 

І категорія – 1 

Підвищено : 

ІІ категорія – 2 

Вища – 2 

Старший учитель -2 

 

Підвищено : 

І категорія –3 

ІІ категорія – 1 

Вища – 0 

 

Відповідність займаній посаді -0 Відповідність займаній посаді -2 

Перенесено термін атестації -0 Перенесено термін атестації -0 

 

Адміністрація закладу загальної середньої освіти, атестаційна комісія та профспілковий 

комітет тісно співпрацюють, координуючи свої дії відповідно до вчителів закладу загальної 

середньої освіти, які атестуються. Як заохочення, учителів закладу загальної середньої освіти 

нагороджують грамотами по закладу загальної середньої освіти, виносять подяки, подання на 

нагородження грамотами різних рівнів. Досвід роботи вчителів закладу загальної середньої 

освіти популяризується на шкільному рівні (протягом року «Серія відкритих уроків», «Творча 

лабораторія вчителів», методичний тиждень, постійно діючий семінар, конкурси, вебінари 

тощо). 



Аналітична довідка про   стан виховної роботи у  2020-2021 н.р. 

      Виховна робота в школі була   організована відповідно до Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо 

національно-патріотичного виховання, затверджених наказом МОН № 641 від 16.06.2016 

року в рамках другого етапу роботи над обласною Програмою національно-

патріотичного виховання дітей та молоді у Донецькій області на 2016-2020 рр.»,  

методичних рекомендацій МОН України, Департаменту науки і освіти Донецької 

облдержадміністрації. 

      Згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив у 2020-2021 

навчальному році створював сприятливі умови поліпшення рівня виховного процесу, 

плідно працював над проблемою школи „Освітні стратегії соціалізації особистості 

громадянського суспільства на засадах компетентнісного підходу ”  . 

   Головна увага була спрямована на формування в учнів активної життєвої позиції,  

національно-патріотичне виховання,   виховання  моральності і культури  поведінки та а 

збереження власного життя і здоров’я. Вшановувалась  пам’ять жертв голодоморів і 

репресій в Україні, відзначались державні свята та пам’ятні дати з історії України та її 

політичних і громадських діячів. 

   В умовах розвитку Української держави особливої актуальності набула  проблема 

виховання та самовиховання творчої особистості, здатної на самостійну діяльність та 

саморозвиток, пріоритетним стало застосування інноваційних технологій у процесі 

соціалізації особистості. Певні корективи у  діяльність педагогів внесло  дистанційне 

навчання. Тому значну увагу протягом навчального року класні керівники приділяли 

саме формуванню навичок самостійної діяльності здобувачів освіти. Учні школи по 

можливості відвідували гуртки,  більше уваги приділялося самоосвітній діяльності та 

додатковій освіті учнів старшої ланки. Демократизація освіти, надання їй державно-

національної спрямованості вимагали  від вчителів створення такої моделі виховання 

людини, яка б дозволяла їй оптимально вирішувати складні питання життя, досягати 

вирішення поставленої мети.   

       Враховуючи завдання національного виховання, визначені в Концепції 

виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховна робота була  

організована й проводилася в різних формах і напрямках: національно-патріотичне, 

родинно-сімейне екологічне, трудове, профорієнтаційне, морально-етичне, 

правове,  превентивне,  громадянське, художньо-естетичне виховання. Певна увага 

приділялася формування здорового способу життя. Класні колективи створювали та 

презентували виховні проекти. 

      В управлінні життєдіяльністю дитячого  колективу  реалізовувався принцип  

системного підходу. Саме він дозволив класним керівникам раціонально розподілити 

свої зусилля з  організації виховного процесу в класі.  Класи 11а, 10а, 10б, 9а, 8а, 7а,7б,7в, 

6в мають свій  індивідуальний вигляд, відзначаються високою результативністю.       

  Протягом навчального року  класні керівники    використовували  методи 

виховання не тільки як засіб формування позитивних властивостей і якостей у розвитку 

особистості, але й  як засіб подолання негативних тенденцій. Багато уваги приділялося 

вирішенню проблеми  немотивованої агресивної, асоціальної   поведінки деяких учнів 



класними керівниками  Таскіною Н.Л, Кузнецовою К.Є., Пилипенко Г.С., Поволоцькою 

Н.О. 

 

    Національно – патріотичне виховання  дітей та молоді визнано в Україні 

пріоритетним напрямом державної політики.    Основною метою національно – 

патріотичного виховання є формування національно-свідомого громадянина на шляху 

демократичного розвитку нашої держави.  Класні керівники Данилова М.О, Баканова 

І.В., Іванова М.І., Рибалко О.О.  у роботі використовували  найкращі риси, притаманні  

учням: любов до рідної землі, гордість за своє історичне минуле, повага до звичаїв, 

традицій, культури, духовних надбань нашого народу.  

     Працюючи над реалізацією Концепції національно - патріотичного виховання, 

педагогічний  колектив  свою виховну роботу спрямовував на виховання свідомого 

громадянина, патріота України.  

З метою виховання  поваги  до державних символів були виокремленні такі 

напрямки, як  формування в учнівської молоді свідомого дотримання почестей та правил 

поведінки щодо державних символів в повсякденному житті, під час урочистих і 

офіційних заходів. У  класних кімнатах були поновлені   куточки державної символіки, 

де учні мали змогу ознайомитися з державними символами України – Гербом, Прапором, 

Гімном. Класними керівниками та класоводами під час проведення класних годин, 

тематичних заходів виховувалася повага до державної символіки. Всі урочистості 

відбувалися з використанням Гімну України та Державного  Прапору.  

Реалізація національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, 

набуття учнями знань, умінь і навичок, необхідних захиснику Вітчизни, формування у 

молоді високих морально-психологічних якостей  відбувалося також під час участі учнів 

школи у Всеукраїнської спартакіади допризовної молоді м. Харків. 

         З метою виховання поваги учнів до традицій українського народу  та на 

виконання   п.3 ст. 2 Указу Президента України від 12 червня 2015 року № 334 «Про 

заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» у 

класних колективах були  проведені такі заходи: 

1. Виховні проекти: 

1а «ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – МІЦНА 

ДЕРЖАВА» : 

Дружні ми та дужі, до спорту не байдужі. 

1б З ЛЮБОВ’Ю В СЕРЦІ, З ВІРОЮ В ДУШІ 

1в День Святого Миколая чудотворця 

1г Майстерня Святого Миколая 

2а Екологічний проект „ Всесвітній день землі” 

2б А мова –то душа народу… 

2в «З любов'ю в серці, з вірою в душі» 

3а Виховний проект до Всесвітнього дня здоров’я (7.04) 



3б «З любов’ю в серці, з вірою в душі». 

3в «З любов’ю в серці, з вірою в душі». 

4а До Дня боротьби зі СНІДом 

4б «З любов’ю в серці, з вірою в душі» . День української 

писемності та мови 

4в Свято рідної мови 

5а Всесвітній день дитини 

5б «Екологічне агентство» 

5в «А мова-це душа народу, народ без мови-не народ» 

6а «А МОВА – ЦЕ ДУША НАРОДУ. НАРОД БЕЗ МОВИ – 

НЕ НАРОД» 

6б Всесвітній день доброти 

6в Проект «Ми українці, ми – європейці» ( захід  до 

Міжнародного дня  МИРУ) 

7а Літературний турнір «Юні книголюби» (проект «А мова – 

це душа народу. Народ без мови – не народ») 

7б Усний журнал "Перлини України" 

7в Традиції мого народу 

8а Квест  "Сім чудес України" 

8б «З ЛЮБОВ’Ю В СЕРЦІ, З ВІРОЮ В ДУШІ» 

8в Мій дім – це мій край на ім’я Україна 

9а День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів; 

9б Усний журнал «А мова – це душа народу. Народ без мови – 

не народ» 

10 

а 

Славетні постаті України 

10 

б 

День рідної мови « А мова – це душа народу. Народ без 

мови – не народ» 

11а Свято до Дня Соборності України 

11б День Героїв Небесної Сотні 

 

2.  Міські, обласні та Всеукраїнські  заходи, в яких брали участь здобувачі освіти у 

2020-2021 н. р. 

 

1.Акція з виготовлення листівок, малюнків та сувенірів «Тобі, захисник». 

2. Міський відкритий  фестиваль української  пісні «З Україною  в серці». 



3.Обласний веб - конкурс інформаційних бюлетенів, присвячених подіям та                

природоохоронного спрямування. 

4.Виставка - конкурс «Стоп сміття». 

5. Міський  відкритий  літературно-музичний фестиваль  вшанування воїнів 

«Розстріляна  молодість». 

6. Міський етап обласного художнього конкурсу «Краса рідного краю». 

7. Міський етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір». 

8. Дитяча благодійна акція «Відкрийте  серця».  

9.Всеукраїнські змагання «Допризовна молодь України» 

10. Міська виставка - конкурс  в рамках обласного фестивалю дитячої творчості 

«Єдина родина» 

11. Міський  конкурс - виставка «Новорічна композиція» 

12. Міський конкурс малюнку «Зима очима дітей» 

13. Міський етап Всеукраїнського  конкурсу малюнків «Зоологічна галерея» 

14. Міський етап обласної виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

15. Обласний етап фотовиставки до Дня соборності України 

16. Міський етап обласної виставки- конкурсу робіт з декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Великодній дивограй» 

17. Фестиваль ШПАК-хауз 

18. Конкурс читців «Пасхалія» 

19. Конкурс до природоохоронної акції «Замість ялинки- букет» 

20. Обласний етап Всеукраїнського юннатівського руху «Зелена естафета» 

21. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної  просвіти 

«Земля - наш спільний дім» 

22.Міські змагання з футболу 

23.Міські змагання з шахів 

24. Конкурс фото колажів до Дня Збройних сил України 

25. Всеукраїнський конкурс дитячих малюнків та робіт декоративно – прикладної 

творчості  на протипожежну та техногенну тематику 

 

 

 

Дослідження рівня сформованості почуття громадянськості та патріотизму  серед 

учнів 9, 11 класів мають такі результати: 



№ 

з/п 

Запитання Та

к 

. 

Н

і 

Н

е знаю 

Та

к 

. 

Н

і 

Н

е знаю 

1 Ті, хто 

критикує події в 

країні, не можуть 

вважатися 

справжніми 

патріотами. 

11кл 9кл 

12 2

1 

5 10 1

8 

2

0 

2 Я багато чим 

зобов’язаний своїй 

країні 

12 1

4 

1

2 

13 1

4 

2

1 

3 Існують 

нації й народи, які 

не заслужили, щоб 

до них добре 

ставилися. 

5 3

2 

1 2 3

4 

1

2 

4 Я готовий 

захищати свою 

Батьківщину у 

випадку серйозної 

небезпеки. 

14 1

6 

8 14 1

2 

2

2 

5 Більшість 

злочинів у нашому 

місті здійснюють 

приїжджі. 

- 2

5 

1

3 

7 2

1 

3

0 

6 День 

Перемоги – свято 

тільки для 

ветеранів. 

10 2

4 

4 8 2

9 

1

1 

7 Опинившись 

за кордоном, я 

буду намагатися 

поводитися так, 

щоб ніхто не 

зрозумів, що я 

українець 

4 2

8 

6 9 2

3 

1

6 

8 Випадки 

вандалізму – одна з 

форм протесту 

молоді  

11 1

3 

4 14 1

7 

1

7 



9 Несправедли

во ставити людей з 

темним кольором 

шкіри керівниками 

над білими 

людьми. 

3 3

0 

5 3 2

5 

2

0 

1

0 

Людині не 

обов’язково слід 

знати свою 

родословну. 

15 1

4 

9 18 2

7 

2 

1

1 

Буває, що  я 

відчуваю сильне 

хвилювання, коли 

чую пісні про свою 

Батьківщину. 

5 2

5 

8 13 1

0 

2

5 

1

2 

Я хотів би 

з’їздити в інші 

країни, але жити 

хочу у своїй. 

13 1

4 

1

1 

20 5 2

3 

1

3 

Держава й 

Вітчизна – це різні 

поняття. 

31 1 6 27 3 1

8 

1

4 

Мені не 

обов’язково знати 

символіку (герб, 

гімн, прапор) своєї 

країни 

13 2

1 

4 6 2

5 

1

5 

1

5 

Мене не 

хвилюють трагедії, 

які відбуваються в 

країні (катастрофи, 

загибель літаків, 

кораблів). 

9 2

9 

 1 4

1 

6 

 

 

Анкетування учнів 9, 11 класів „ Патріот і громадянин ” свідчать, що більшість 

випускників вважають себе патріотами. Найбільший вплив на формування почуття 

патріотизму мали засоби масової інформації, батьки, школа, оточуючі люди та друзі.  

        Колективні творчі справи не тільки сприяли формуванню особистості з 

активною громадянською позицією, а й навчали жити і працювати в колективі, 

формували вміння адаптуватися  до сучасного соціуму, духовно збагачували особистість 

учня, допомагали у осмисленні життєвих цінностей, у вивченні сучасних реалій життя і 



перспектив розвитку особистості. Під керівництвом педагога – організатора Бухаліної 

О.К. працювало шкільне самоврядування, систематично збиралася загальношкільна рада. 

Учнівське самоврядування в школі – спосіб організації учнівського колективу, що 

забезпечив комплексний виховний вплив на школярів шляхом залучення їх до 

усвідомленої та систематичної участі у вирішенні важливих питань особистого життя 

класу, школи.  З  метою поширення кращого досвіду учнівського самоврядування різних 

рівнів, поліпшення роботи з педагогами та батьками, сприяння розвитку дитячого та 

молодіжного лідерського руху було активізовано роботу дитячої організації.   На початку 

навчального року учні провели вибори голови самоврядування  та представників ради. 

Діти брали участь в різноманітних заходах, акціях, святах і конкурсах. 

        З метою дотримання правил безпечної поведінки  дітьми на вулиці, в місцях 

громадського відпочинку, в освітніх закладах і вдома класні керівники провели низку 

виховних бесід з питань протимінної безпеки населення та дітей  у школі:  «Сам удома: 

безпека твоєї оселі», «Сам надворі. Безпечна прогулянка», « У небезпечних місцях. Ігри 

у небезпечних місцях», «Небезпечні речовини», «Евакуація  з приміщення 

школи»,  «Порятунок і захист людей у надзвичайних ситуаціях»,  «Надання невідкладної 

допомоги у  надзвичайних ситуаціях», опрацьовані відповідні 

інструктажі.   Адміністрацією школи проведено  «День цивільного захисту», 

поновлено  інформаційно-довідковий куточок з питань безпеки життєдіяльності. 

Важливою   складовою виховного процесу  став екологічний напрямок, який 

сприяв всебічному розвитку вихованців. Класні керівники  розуміли  важливість і 

необхідність екологічного виховання, тому в позакласній роботі намагалися  формувати 

бережливе ставлення учнів до природного середовища. Так, традиційним для нашої 

школи стали різноманітні акції та  участь в екологічних конкурсах.  Залучення  учнів до 

таких заходів допомагало формуванню  почуття  відповідальності за навколишнє 

середовище як національну і загальнолюдську цінність, виховувало любов до 

природи. Активну роботу у цьому напрямку проводила класний керівник  Гойдош Г.С.   

Певна увага приділялася формуванню здорового способу життя. Моніторинг 

готовності вести здоровий спосіб життя серед учнів початкової школи свідчить, що 

більшість учнів 4-х класів мотивовані на ведення здорового способу життя, але поки що 

не досягли поставленої мети: 

клас Ведуть 

правильний спосіб 

житті 

Близькі до мети, але 

поки не досягли її 

Ведуть 

неправильний спосіб 

життя 

4а 23% 77% - 

4б - 93% 7% 

4в - 93% 7% 

      Виконуючи завдання художньо-естетичного виховання,   класні керівники 

зверталися до  кращих  творів  української та світової культури, проводилася робота з 

розвитку вмінь примножувати культурно мистецькі надбання, відчувати  й відтворювати 

прекрасне в повсякденному житті. Учні школи систематично брали участь у 

різноманітних міських та обласних художніх конкурсах, зокрема  у міському конкурсі 

малюнку «Зима очима дітей», 



міському етапі Всеукраїнського  конкурсу малюнків «Зоологічна галерея», 

міському етапі обласної виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», обласному етапі фотовиставки до Дня 

соборності України, міському етапі обласної виставки- конкурсу робіт з декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва «Великодній дивограй» 

Робота з морально-естетичного виховання була спрямована на формування 

особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялось вихованню в дітей 

толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях, свідомого 

дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, прийнятних у суспільстві, 

виховання такту, чемності, громадянської відповідальності, самодисципліни та 

організованості. Особливу увагу цьому напрямку виховної роботи приділяли класні 

керівники Поволоцька Г.С., Полупан Н.М., Бакун Т.В, Кобцева Н.С., Коротун І.В. 

 Протягом навчального року в шкільному колективі проводилась 

роз’яснювальна робота з питань профілактики злочинності та профілактики шкідливих 

звичок серед школярів  вчителями, класними керівниками, представниками  ювенальної 

превенції та громадських організацій.  Просвітницька робота з учнями та батьками з 

питань безпеки життєдіяльності проводилися постійно.  Протягом навчального року 

відбувалися зустрічі з  представниками правоохоронних органів.  На виконання річного 

плану роботи школи з метою протидії поширенню злочинності серед неповнолітніх, 

вдосконалення виховної та просвітницької роботи, формування  та розвитку культури 

здоров’я на позиціях здорового способу життя  в  школі відбулися такі заходи: 

 На батьківських зборах було розглянуто питання про дотримання законодавства 

про загальну середню освіту . Класні керівники 1-11 класів довели до 

відома  батьків інформацію про відповідальність  за виховання дітей та соціальний 

захист неповнолітніх. 

 В рамках Всеукраїнського тижня права проведено Всеукраїнський урок на тему 

«Права людини», конкурс малюнків «Права дитини», виховні години «Рівні права 

– рівні можливості ”. 

 Організовано зустрічі представників поліції з учнями початкової школи з метою 

проведення  профілактики травматизму та підвищення рівня знань з правил 

дорожнього руху та мінної безпеки.  

 Проводились профорієнтаційні зустрічі учнів 10-11 класів з представниками вищих 

навчальних закладів  та професійних ліцеїв  з метою майбутнього 

працевлаштування.   На виконання Національної програми «Діти України»,  з 

метою розв'язання проблеми профілактики бездоглядності дітей та скоєння ними 

правопорушень, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального й 

духовного розвитку , виявлення та взяття на облік дітей, які потрапили в складні 

життєві обставини  та підвищення рівня організації в школі було створено Раду 

профілактики правопорушень серед учнів.   З учнями «групи ризику» та учнями, 

що перебувають на внутрішньому шкільному обліку  класними керівниками,  

соціальним педагогом, психологом проводилась відповідна робота. 

 Учні старшої ланки брали участь у Всеукраїнському тижні права. 

Виховний вплив здійснювався   не тільки на  учнів, а й на  батьків.     



 Аналізуючи роботу з батьками, слід зазначити, що ефективність виховної 

роботи залежала  від рівня налагодженої співпраці педагогічного й батьківського 

колективів. Класні керівники спланували заходи із залученням батьків до активного 

шкільного життя.  

Батьки учнів брали активну участь у проведенні виховних проектів, свят, екскурсій 

та інших різноманітних заходів.  На батьківських зборах проводилися  бесіди  та 

обговорення важливих питань щодо розвитку та виховання дітей. Зокрема, з  батьками 

проводилися  бесіди : «Відповідальність батьків за виховання дітей», «Попередження 

правопорушень та злочинності в дитячому середовищі», «Попередження дитячого 

травматизму». 

Підводячи підсумки виховної роботи педагогічного колективу, можна сказати, що 

вона проводилася на достатньому рівні. 

У  2021 – 2022 н.р. необхідно зосередити зусилля на вирішення таких питань: 

Продовжити роботу щодо забезпечення виховання  в учнів почуття 

патріотизму  шляхом інтеграції шкільної  педагогіки, засобів масової інформації, 

батьківського авторитету; 

Формування морально-ціннісних компетенцій дітей та молоді як запоруки їх 

успішної соціальної інтеграції;  

Залучення батьківської громадськості до участі у заходах різнобічного 

спрямування; взаємодії сім’ї та закладу через єдиний інформаційний простір; 

 Забезпечити використання активних форм роботи з учнівським 

самоврядуванням для підвищення соціальної активності учнів, готовності до участі 

у процесах державотворення, здатності до самостійного життєвого вибору.  

Проектувати розвиток інтелекту, моральності, естетичної й емоційної 

культури кожної дитини;  

Віднаходження в освітньому просторі навчального закладу чи за його межами 

можливостей, які будуть сприяти  розвитку творчого потенціалу та самореалізації 

кожної дитини. 
 

 

Характерною особливістю управлінської діяльності цього року було забезпечення 

викладання навчальних предметів, спецкурсів, державних вимог щодо змісту, рівня,обсягу 

програм.  

 

Реалізація проблеми закладу загальної середньої освіти 
 

Протягом року продовжувались пошуки оптимальних варіантів інтенсифікації НВП. 

Удосконалення ефективності та якості уроку. Запровадження сучасних методик та нових 

технологій навчання та виховання. 

Був здійснений класно-узагальнюючий контроль в 9-х, 10-х класах, оглядовий  контроль 

в 11-х класах; контроль якості викладання та рівня навчальних досягнень учнів з хімії, 

математики, української мови. 



Проведена цілеспрямована  робота з адаптації учнів 1-х та 5-х класів, 10– х класів. На 

достатньому рівні пройшли педконсиліуми в цих класах за участю вчителів-предметників, 

адміністрації, практичного психолога закладу загальної середньої освіти та батьків.  

Адміністрацією було здійснено управлінський моніторинг сформованості навчальних 

досягнень учнів з української мови, математики – 4-ті класи; української мови, математики, 

історії України  – 9-х, 11-х класів, хімії учнів – 7-х – 11-х класів.  

За результатами робота вчителів закладу загальної середньої освіти визнана такою, що 

забезпечує виконання державних стандартів, навчальних планів та програм. 

Але існують і проблеми, які цілком залежать від нашого ставлення до роботи: 

 Не завжди виконуються єдині вимоги до учнів учителями, що працюють в одному класі. 

 Не всі вчителі-предметники зацікавлені  науковою та позакласною роботою. 
  

Вважати пріоритетними напрямками роботи 

у 2021/2022 навчальному році: 
1.Формування елементарних комунікативних умінь у 4-х видах мовленнєвої діяльності 

з урахуванням можливостей і потреб молодших школярів. 

2. Створення умов для ранньої комунікативно-психологічної адаптації. 

     3. Профільна підготовка учнів 9-х класів як забезпечення умов вибору учнями 

відповідного напряму подальшого навчання і своєї професійної діяльності в цілому.  

     4. Розробка та впровадження моделі  освітнього середовища, що сприяє  успішній 

підготовці здобувачів освіти до проходження ЗНО, процесу соціалізації та формуванню 

громадської активності учнів. 

5. Постійне   підвищення професійної майстерності. через удосконалення самоосвіти. 

6. Розробка рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу щодо  реалізації 

проблеми закладу загальної середньої освіти. 

7.Перехід  документообігу ( насамперед класних журналів) на електронну версію. 

 

ІІІ ЕТАП 

АПРОБАЦІЙНО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНИЙ 

(ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ) 

2021/2022-2022/2023 н.рр. 

 Мета: 
визначення ступеня компетентності членів педагогічного колективу; вивчення ступеня 

готовності вчителів закладу загальної середньої освіти до роботи над проблемою; вивчення 

досвіду роботи вчителів закладу загальної середньої освіти і виявлення труднощів з подальшою 

їх корекцією. 

Зміст діяльності: 
розробка й апробація системи діяльності закладу загальної середньої освіти та вчителя закладу 

загальної середньої освіти в процесі реалізації науково-методичної проблеми закладу загальної 

середньої освіти, спрямованої на розвиток соціальних компетенцій особистості, масове 

запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації, 

накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності. Практичне 

дослідження проблеми. 

Основні завдання: 
спрямована організація досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу;  



корекція діяльності вчителів закладу загальної середньої освіти, які мають труднощі в роботі над 

новою проблемою. 

Прогнозовані результати: 
 вироблення рекомендацій щодо використання прийомів зміцнення в  школярів переконання 

про цінність освіти й своє місце в суспільстві; 
 подолання в роботі вчителів закладу загальної середньої освіти утруднень, які виникають у 

процесі реалізації методичної проблеми; 
 проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій, дискусій для вчителів закладу загальної 

середньої освіти, які реалізують окремі аспекти проблеми; 
 удосконалення належного спрямування всіх форм внутрішкільної методичної роботи, 

активізація роботи шкільних методичних об’єднань; 
 організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної методичної проблеми; 
 проведення педагогічних читань із визначеної науково-методичної проблеми; 
 розробка творчими групами основних положень, рекомендацій, заходів, технологій, найбільш 

ефективних у роботі закладу загальної середньої освіти; 
 обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних методичних об’єднань, 

вироблення заходів стосовно їхньої реалізації; 
 організація взаємовідвідування уроків, вивчення й виконання вчителями закладу загальної 

середньої освіти запропонованих методичних рекомендацій; 
 створення банку інформації щодо впровадження проблеми в освітній процес закладу 
загальної середньої освіти; 
 випуск методичних бюлетенів із висвітленням досвіду роботи над проблемою; 
 творчі звіти кращих учителів закладу загальної середньої освіти за результатами роботи над 
методичною проблемою; 
 проведення моніторингу якості навчальних досягнень учнів для вивчення впливу 
запропонованих нових технологій, вивчення й аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку 
учнів. 

Шляхи реалізації: 
Створення умов для вирішення поставлених завдань: 

 оформлення довідково – інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми; 
 моніторинг професійної компетентності вчителя закладу загальної середньої освіти; 
 моніторинг результативності роботи методичних структур; 
 удосконалення системи роботи вчителів закладу загальної середньої освіти у контексті роботи 

над проблемою; 
 вивчення досвіду роботи педагогів. 

Педагогічні ради: 

1) «Вплив нових педагогічних технологій на процес соціалізації особистості». 

2) «Роль навчально-методичної підготовки та професійної майстерності вчителя у створенні 

умов для розвитку й самореалізації особистості». 

3) «Успіх учня – успіх вчителя». Обдарована дитина: успіхи, проблеми, перспективи». 

4) «Нові підходи до розвитку громадянської активності учнів». 

5) Панорама педагогічних ідей. Творчі портрети вчителів закладу загальної середньої освіти, які 

атестуються. 

 



Загальношкільні предметні проєкти 
 

« Знання – велика сила»: 

Куратор проєкту заступник директора навчально-виховного закладу  

з навчально-виховної роботи. 

1. Трудове навчання – 09.11.2021- 20.11.2021 (відповідальні Данилов С.М., 

Ігнатенко О.М. 

2. Англійська мова -  07.02.2022 – 18.02.2022 

  (відповідальна керівник ШМО Кисіль В.М.) 

3. Фізична культура – 07.03 -18.03. 2022 

 (відповідальні Курочка В.П., Кордонець О.М.) 

 
 

                                 Навчально-виховні проєкти 
 

 1. «Квест» - куратор проекту педагог-організатор Бухаліна О.К.               (травень  2022) 

 2. Бізнес-гра – організатор Дудочкіна Ю.М. (протягом року) 

         3. Зірки майбутнього - куратор проекту педагог-організатор  

Бухаліна О.К. (квітень 2022) 

4. Кращий урок року – куратор проекту заступник  директора навчально-виховного 

закладу з навчально-виховної роботи Сулакова О.М. (протягом року) 

5. Кращий захід року - куратор проекту заступник  директора навчально-виховного 

закладу з виховної роботи Федосюк Л.Ф. (протягом року) 
 

Тиждень дитячої та юнацької книги 14.03.2022 – 18.03.2022 
 

Тиждень молодого вчителя 28.03.2022 – 01.04.2022 
 

Тиждень з охорони праці  25.04.2022 -29.04.2022 
 

Класноузагальнюючий контроль : 

9 клас – 29.11.2021 - 12.12.2021 

10 клас – 17.01.2022- 28.01.2022 

Оглядовий контроль : 

11 клас – 21.02.2022 – 25.02.2022 

Фронтальний контроль : 

 

     1. Трудове навчання – 09.11.2020 - 20.11.2020 

     2. Англійська мова -  07.02.2022 – 18.02.2022 

         3. Фізична культура – 07.03 -18.03. 2022 

 
 

Педконсиліуми з адаптації: 

1 класи –01.11.2021 – 05.11.2021 

5 класи – 22.11.2021 – 26.11.2021 

10 клас – 24.01.2022- 28.01.2022. 
 

Круглий стіл 18.04.2022– 22.04.2022  

Учителів – предметників , які будуть працювати в 5 – х класах і класних керівників 4 

– х класів з теми: « Наступність у навчанні. Психолого – педагогічна характеристика 

класу» 
 



Теоретичні тренінги з проблеми школи: 
 

І семестр – 11.10.2021– 15.10.2021 
 

 Заступник директора навчально-виховного закладу з навчально-виховної 

роботи Сулакова О.М. 
 

ІІ семестр – 21.02.2022– 25.02.2022 
 

Заступник директора навчально-виховного закладу з виховної роботи Федосюк 

Л.Ф. 
 

Звіти: 
 

1. Лист обліку роботи вчителя закладу загальної середньої освіти за 2021 – 2022 н.р. 

20.05.2022– 24.05.2022 

2. Звіт про роботу ШМО за 2021 – 2022 н.р. 

(електронний та паперовий варіанти) 

                                                         16.05.2022 – 20.05.2022 
 

Педагогічна скарбничка вчителів закладу загальної середньої освіти: 
 

1. Горбунова В.П.  

2. Пилипенко В.Ю.  

3. Баканова І.В. 

4. Іванова М.І. 

5. Сулакова О.М.  

6. Федосюк Л.Ф.  

7. Поволоцька Г.М.  

8. Данилова М.О.  

9. Новак Е.В.  

10. Пожитько Ю.С.  

11. Баштинська Т.П. 

12. Коротун І.В. 

13. Рульова Н.Г.  

14. Кордонець О.М.  

15. Бутовська О.В.  

16. Ратушна І.Є . 

17. Шабанова О.Ф. 

18.  Ященко Н.О. 

19. Кобцева Н.С. 

20. Данилов С.М. 

21. Пилипенко Вл. Ю. 

22. Кисіль В.М. 

23. Бухаліна О.К. 

24. Фельчак О.О. 

25. Пилипенко Г.С. 
  

 
 

Учителі закладу загальної середньої освіти, які атестуються 

у 2021 – 2022 н. р. : 

 



1. Бакун Т.В. 

2. Кордонець О.М. 

3. Мостовенко Н.І. 

4. Землянська Ю.О. 

5. Синицина Ю.В. 

6. Ігнатенко О.М. 

7. Баштинська Т.П. 

8. Поволоцька Н.О. 

9. Бочарова Г.О. 

10. Шабанова О.Ф. 

11. Оліфіренко Т.В. 
 

 

Молоді спеціалісти, які мають педстаж 2 роки ( позачергово). 
 

Закріпити за навчальними кабінетами і кімнатами класи, призначити класних 

керівників. 

 
 

 

Клас  № кімнати Прізвище, ім’я, по батькові 

1а 13 Фельчак О.О. 

1б 16 Баштинська Т.П. 

2а 17 Коротун І.В. 

2б 11 Кобцева Н.С. 

2в 14 Ніколаєва Ю.В. 

3а 15 Данилова М.О. 

3б 18 Ратушна І.Є. 

3в 37 Пожитько Ю.С. 

4а 36 Бакун Т.В. 

4б 35 Баканова І.В. 

4в 38 Іванова М.І. 

5а 12 Фролов К.О. 

5б 27 Сулакова О.М. 

5в кб Землянська Ю.О. 

6а 30 Рибалко О.О. 

6б 28 Гойдош Г.С. 

6в 25 Горбунова В.П. 

7а 21 Кузнецова К.Е. 

7б 32 Бочарова Г.О. 

7в 31 Ященко Н.О. 

8а мк Кисіль В.М. 

8б 26 Пилипенко Г.С. 

9а 22 Пилипенко В.Ю. 

9б 33 Таскіна Н.Л. 

10а 34 Дудочкіна Ю.М. 

10б кх  Поволоцька Н.О. 

11а кф Поволоцька Г.М. 

11б аз Полупан Н.М. 



Призначити завідуючими кабінетами: 

.  

 фізики                                          – Пшеничного Р.Ф. 

 хімії                                              –  Дзюбу І.О. 

 біології                                         – Землянську Ю.О. 

 інформатики  ( к.№ 23)               – Пилипенко Г.С. 

  інформатики ( к.№ 29а)              – Фролова К.О. 

 Інформатики (к.№ 29б)                - Пилипенко Вл.Ю. 

 зав.майстернями:  

  слюсарної                                    –  Данилова С.М. 

 обробки тканин                           –  Ігнатенко О.М. 

 

 Затвердити шкільні методичні об’єднання, призначити керівників: 

 початкових класів                 – Киркач Т.О. 

 ГПД                                         – Ратушну І.Є. 

 суспільно – гуманітарного циклу ( української мови та літератури, 

російської  мови та літератури) – Горбунову В.П. 

 математичного циклу            – Пилипенко В.Ю. 

 іноземних мов                         – Кузнецову К.Е. 

 класних керівників                 – Федосюк Л.Ф. 

 природничого циклу  

 (хімія, біологія, фізика, географія, БЖ, історія )  – Дудочкіну Ю.М.  

 естетичного циклу (трудове навчання, музичне мистецтво, образотворче 

мистецтво, фізична культура) – Новак Е.В. 
 


