
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річний план роботи 

Слов’янської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 10 

Слов’янської міської ради Донецької області 

на 2022 – 2023 н. р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аналіз роботи педколективу з реалізації 

проблеми закладу загальної середньої освіти 

  за 2021 -2022  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 – 30 

3. Загальна кількість учнів на кінець року –716 

Усі учні навчалися на базі школи. 

 у    І зміну навчаються 1-11 кл. –716 учнів 

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

4. Охоплено гарячим харчуванням – 1-4 кл.  –  286  учні - 100 %; 

  5-9 кл.  – 137  учнів  – 33 %; 

10-11 кл. –     0    – 0 % 

5. Кількість працівників 

Усього  –  75 чоловік 

 в т.ч. педагогічних  –  50 

 бібліотекар  – 1 

 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 2021 – 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

ПРОБЛЕМА ШКОЛИ : 

«Розвиток та саморозвиток школярів у напрямі осягнення, відтворення та примноження 

культурних цінностей шляхом моделювання міжособистісних стосунків усіх учасників 

навчально-виховного процесу» 

Проблема методичного об’єднання : 

«Культурологічний напрямок у навчанні молодших школярів як запорука життєвого 

успіху особистості» 

Завдання методичного об’єднання : 

Цілі та нові задачі 

1. Упровадження культурологічного напрямку в навчанні молодших школярів на 

основі базових моделей; 

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

3. Удосконалювати педагогічну майстерність вчителів шляхом підвищення 

кваліфікації, вивчення досвіду вчителів школи та передового досвіду. 

4. Спрямувати самоосвітню діяльність учителів на впровадження новітніх 

технологій; 

5. Удосконалювати педагогічну майстерність учителів шляхом підвищення 

кваліфікації, вивчення досвіду вчителів школи та передового педагогічного досвіду. 

 

2021 – 2022 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 категорія, методист 

2. Бакун Тетяна Василівна – І категорія 

3. Баштинська Тетяна Петрівна – вища категорія, старший учитель 

4. Данилова Марина Олексіївна – вища категорія 

5. Іванова Марина Іванівна – вища категорія, методист 

6. Кобцева Наталія Сергіївна – вища категорія, старший учитель 

7. Коротун Ірина Вікторівна – вища категорія, методист 

8. Ніколаєва Юлія Володимирівна – ІІ категорія 

9. Пожитько Юлія Сергіївна – вища категорія, старший учитель 

10. Ратушна Ірина Євгенівна – вища категорія 

11. Фельчак Олександра Олександрівна -  вища категорія 

      

Упродовж року були проведені такі заходи: 

 участь у сертифікації педагогічних працівників відповідно до професійного 

стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»; 

 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 науково-методичну роботу, беруть участь у міських та 

обласних методичних заходах, різноманітних конференціях: 

 

Баканова Ірина Вікторівна пройшла курси підвищення кваліфікації  для вчителів 

початкових класів «Проєктування освітнього середовища в Новій початковій школі» з 

22 по 26 листопада 2021 року в м. Краматорську, має сертифікат СПК 

№02135804\09889-21. 

Бакун Тетяна Василівна пройшла онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з 

дітьми з особливими освітніми потребами» ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» 24.10.2021, 30 

годин. Була учасницею вебінарів на Всеосвіта (дистанційно) «Інклюзія: моніторинг 

досягнень учнів з особливими освітніми потребами» 29.10.21- 2 години, «Адаптація і 

соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в умовах дитячо-учнівського 

колективу» 29.10.21 - 2 години, є сертифікати. 

Баштинська Тетяна Петрівна брала участь в онлайн – платформі «Дія. Цифрова 

грамотність» 16.06.2021, має  сертифікат «Цифрограм для вчителів», рівень цифрової 

грамотності – середній В2. Стала учасницею ІІ Міжнародної науково-практичної 

онлайн-конференції «Обдаровані діти-скарб нації!» 18.08.21-22.08.21, сертифікат № 

Код-18220821/385. Отримала подяка за поповнення бібліотеки проекту «На урок» 

авторськими розробками 18.10.2021, подяка № П-1809680. Має публікацію на сайті 

«Всеосвіта» - відеоурок з укр. мови «Контрольна робота. «Диктант. Весна іде» від 

19.10.2021, свідоцтво № PQ367139. Була учасницею конкурсу навчальних розробок 

«Фантастична п’ятірка» (жовтень) від освітнього проекту «На урок» 01.11.2021, диплом 

№БД 10211809680. Брала участь у методологічному семінарі «Розвиток обдарованої 

особистості: світовий та вітчизняні контексти» 18.11.2021 -20.11.2021, сертифікат №МС 

18201121/028. Пройшла онлайн курси – «Оцінювання без знецінювання» (27.01.2022, 

сертифікат МОН EdEra), «Базова психологічна допомога в умовах війни» (23.05.2022, 

сертифікат Prometheus), «30 кроків до нової української школи: навчаємо громадянина» 

(23.05.2022, сертифікат Prometheus), онлайн курси інструктора з теми « Навчання з 

попередження ризиків, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами» (06.07.2022, 
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Данилова Марина Олексіївна 

     Іванова Марина Іванівна пройшла курси підвищення кваліфікації  «Проєктування 

освітнього середовища в Новій початковій школі», має сертифікат СПК 

№02135804/09890-21. 



Кобцева Наталія Сергіївна пройшла курси «Розвиток громадянських 

компетентностей школярів під час освітнього процесу в Новій українській школі» 

(Вересень 2021, 30 год, сертифікат), «Проектування освітнього середовища в Новій 

українській школі» (Листопад 2021, 30 год, сертифікат), «Я досліджую світ. 

Інформатика в НУШ» (листопад 2021, сертифікат), онлайн курс «Оцінювання без 

знецінювання» (серпень  2021, 30 год, сертифікат), брала участь в онлайн комунікації 

«Сертифікація- 2021. Підсумки та перспективи) (грудень 2021), є учасницею 

Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Рівні серед рівних: Інноваційні 

підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами» (грудень 2021, 8 год), 

брала участь в підготовці експертів до оцінювання професійних компетентностей  

вчителів  початкових класів  під час сертифікації 2021 (вересень 2021, 30 год). Наталя 

Сергіївна є учасницею форуму «Освіта для молоді з ТОТ :результати2021-обрій 

2022» (грудень 2021, 27 год, сертифікат), тренінгу «Професійна діяльність вчителів 

закладів загальної середньої освіти в інклюзивному освітньому середовищі 

(вересень 2021, 60 год, сертифікат). За свою роботу отримала подяку від Міністерства 

освіти. 

Коротун Ірина Вікторівна брала участь в «Онлайн-толоці EdCamp Ukraine #4/2021 

–  «30-й перший дзвоник в Україні: серпневі (не)конференції та ґроно можливостей» (17-

18.09.2021, посвідка), учасниця Всеукраїнського конкурсу «Педагог-новатор» в 

     номінації «Інноваційний прорив» (30.09.2021, ІІІ місце, сертифікат), пройшла тренінг 

з математики ( ІППО 30.10.2021 –03.11.2021, сертифікат), є учасницею вебінарів 

«Дистанційка – це легко: Майстерня онлайн-уроку. Практичні кроки» (17.11.2021), 

«Дистанційка – це легко: Організація співпраці та спілкування між учнями під час 

віддаленого навчання» (01.12.20210), пройшла онлайн-навчання «НУШ як книга 

сучасного шкільного життя: пишемо розділи 1–5 разом» (17.11.2021 – 25.11.2021, має 

сертифікат), «Інклюзія не ілюзія» (2022), «Психологічна підтримка вчительства і 

учнівства у воєний час» (2022, має сертифікати), взяла участь в Міжнародному конкурсі 

«Українознавчі пріоритети освітнього процесу»( 2022 р., І місце, має диплом). Ірина 

Вікторівна є активною учасницею Всеукраїнських олімпіад з української мови 

«Всеосвіта-Осінь 2021-2022», «Всеосвіта-Зима 2021-2022», «Всеосвіта-Весна 2021-

2022», з математики «Всеосвіта-Осінь 2021-2022», відповідні подяки та свідоцтва. 

Також педагог має низку публікацій : «Веселий квест у 1 класі НУШ» (сайт Шкільний 

портал), тести  на освітньому IT-проєкті  «Всеосвіта» до : Читання мовчки. Н. Малетич 

"Парасолька" , віршів Мар'яни Савки, Частини мови. 2 клас, до Дотепних віршиків для 

дітей Григорія Фальковича, до Читання мовчки. Марина Павленко "Півтора бажання" (  

свідоцтва ). 

Ніколаєва Юлія Володимирівна пройшла курси «Проектування освітнього 

середовища в Новій українській школі» (листопад 2021, 30 год), є учасницею тренінгу 

«Професійна діяльність вчителів закладів загальної середньої освіти в 

інклюзивному освітньому середовищі» (вересень 2021, 60 год, сертифікат). 

https://vseosvita.ua/test/chytannia-movchky-nmaletych-parasolka-489139.html
https://vseosvita.ua/test/chytannia-movchky-nmaletych-parasolka-489139.html
https://vseosvita.ua/test/chytannia-movchky-maryna-pavlenko-pivtora-bazhannia-656235.html
https://vseosvita.ua/test/chytannia-movchky-maryna-pavlenko-pivtora-bazhannia-656235.html


Пожитько Юлія Сергіївна взяла участь у регіональній конференції для шкільних 

педагогів у афілійованому міні- EdCamp Олександрівка за темою: «Сучасне та 

відповідальне вчительство: довіра до освіти починається з педагогіки партнерства» 

(18.09.2021), у V Міжнародній науково-практичній 

інтернет конференції, пройшла курси ІППО  «Проєктування освітнього середовища в 

Новій початковій школі»( спк№02135804/09896-21), опублікувала статтю у збірнику « 

Професіоналізм педагога в умовах 

освітніх іновацій»  - матеріали V Міжнародної науково- 

практичної інтернет- конференції за темою «Практика впровадження методу проєктів у 

початковій школі», пройшла онлайн курси « Робота вчителів початкових класів з дітьми 

з особливими освітніми потребами» ( 30 год  МОН EdEra, 18.04.2021р., сертифікат), 

онлайн курси «Оцінювання 

без знецінювання» ( 30 год МОН EdEra, 16.06.2021, сертифікат). Такаж Юлія Сергіївна 

успішно пройшла сертифікацію педагогічних працівників відповідно до професійного 

стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» (15.12.2021р. 

Сертифікат №2100201). 

         

Ратушна Ірина Євгенівна пройшла підвищення кваліфікації за видом 

«вебінар» (дистанційно) на тему: «Труднощі в спілкуванні з однолітками в молодшому 

шкільному віці та їх подолання»; «Класний керівник НУШ: алгоритм  успіху  та 

вирішення проблем»; «Незвичайні види малювання  як форма  розвитку творчості у 

дітей» ( по 2 год ).         

 Фельчак Олександра Олександрівна взяла участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Рівні серед рівних: інноваційні підходи до навчання дітей з 

особливими освітніми потребами» (17.12.21), у тренінгу від ІППО «Нова українська 

школа» (вересень 2021), пройшла онлайн-курс «Години медіаграмотності: навчатися» (5 

годин, 01.03.22), працювала над створенням веб-квестів (дві грамоти та подяка вчителю 

від проєкту «Всеосвіта»). 

 

                        Члени МО провели низку відкритих уроків: 
Баканова І.В. Відкритий урок математики «Письмове ділення багатоцифрових чисел 

на одноцифрове. Площа фігур» (листопад 2021 р.). 

Ратушна І.Є.   Відкритий урок з української мови «Види речень за метою 

висловлювання та інтонацією», з літературного читання «Чарівний світ казки.  

Українська народна казка «Круглячок»». 

                                             Відкриті заходи, проєкти 
Баканова І.В. Виховний захід «Річки нашого краю-наше майбутнє. Фото-звіт» 

(жовтень  2021 р.). 

Баштинська Т.П.   Святковий ранок «Посвята в козачата». Конкурсна 

програма «З Новим роком!». 



Кобцева Н.С. Відкрита виставка малюнків «Т.Шевченко у моїй родині» 

(2021 р.), «Ми любимо свою Батьківщину» (лютий 2021). 

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

ми та дужі, до спорту не байдужі» 11.09.2020. 

Ратушна І.Є.    Відкритий виховний  « День довкілля». 

          Фельчак О.О. «День КОЗАЦТВА» (жовтень 2021),  свята «Ось-ось в наші всі оселі 

завітає Миколай» (грудень 2021),  «Хоровод біля новорічної ялинки» (грудень 2021), 

інтелектуально-пізнавальне свято «Сто днів у школі» (січень 2022). 

                                                                                                 

                                         Участь дітей у конкурсах: 

Майже у кожному класі вчителів початкової школи діти беруть участь у різноманітних 

інтелектуальних конкурсах з математики, природознавства, української мови тощо та 

отримують сертифікати учасників. 

 

Баканова І.В.   Природознавчий конкурс «Колосок» осінній (11 учасників, 11 золотих 

сертифікатів). 

   Бакун Т.В.   Природознавчий конкурс «Колосок» осінній (4 учасники). 

   Баштинська Т. П.   Природознавчий конкурс «Колосок» осінній (2 золотих 

сертифікати), Всеукраїнський онлайн-конкурс «Захисники і захисниці України» (сайт 

«На урок», дипломів  І ступеня – 3, ІІ ступеня – 3, ІІІ ступеня- 1, учасників – 4). 

Іванова М. І.    Природознавчий конкурс «Колосок» осінній (10 учасників, 10 золотих 

сертифікатів). 

   Коротун І.В.   Всеукраїнська олімпіада з української мови «Всеосвіта-Осінь 2021-

2022» (учасники – 12, Грамоти: І місце – 4, ІІ місце – 4, ІІІ місце – 6), Всеукраїнська 

олімпіада з математики «Всеосвіта-Осінь 2021-2022» ( учасників – 4, Грамоти: І місце – 

1, ІІ місце – 2 ,ІІІ місце – 1),  Всеукраїнська олімпіада з української мови «Всеосвіта-

Зима 2021-2022» (учасники – 3, Грамоти: І місце – 1, ІІ місце – 2),  Всеукраїнська 

олімпіада з української мови «Всеосвіта-Весна 2021-2022» (учасників – 8, Грамоти: І 

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

Весна 2021-2022» (учасників – 5, Грамоти: І місце – 2, ІІ місце – 1, ІІІ місце – 2), 

Всеукраїнська олімпіада з природознавства (учасників – 6, Грамоти: І місце – 2, ІІ місце 

– 2, ІІІ місце – 2), Міжнародний конкурс з природознавства «Колосок» (6 учасників, 5 

золотих сертифікатів, 1 срібний). Шкільний міжнародний дистанційний конкурс 

"Цифрова грамотність"( дипломи: 1 місце – 3, 2 місце – 2). 

 

    Ніколаєва Ю.В.   Природничий інтерактивний конкурс “Осінній колосок” (20 

учасників, сертифікати 1, 2, 3 ступенів). 

   Пожитько Ю.С. Всеукраїнський конкурс з математики «Кенгуру». 

   Ратушна І.Є. Всеукраїнський конкурс з математики «Кенгуру», природничий 

інтерактивний конкурс “Осінній колосок”. 

   Фельчак О.О. Всеосвіта Всеукраїнська дистанційні олімпіади  з української мови, 

математики, мистецтва, ЯДС ( 29 учасників:  12 грамот за І місце,  9-за ІІ,  5- за ІІІ). 



Свідоцтво та подяка вчителю (весна 2022р.) Участь у Міжнародному природничому  

інтерактивному конкурсі «Колосок осінній -2021» (2 золотих та 2 срібних сертифікати), 

у всеукраїнському конкурсї з математики «Кенгуру». 

Роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів вважати проведеною 

на достатньому рівні. 

 

 

Аналіз роботи методичного об'єднання  

вчителів математичного циклу 

за 2021-2022 н.р. 
Методичне об'єднання вчителів математичного циклу в 2021-2022 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  2021-2022 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.  

ОБЛІК РОБОТИ ЗА РІК 

ВЧИТЕЛІВ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

 

Пилипенко Вікторія Юріївна 

1. Отримала статус Сертифікований партнер ВСЕОСВІТИ. 

2. Авторські публікації на сайті "Шкільне життя" (6 робіт). 

3. Авторські роботи на сайті "Всеосвіта" (11робіт). 

4. Авторські роботи на сайті Освіта.ua (2 роботи) 



5. Почесна Грамота від освітнього проєкту "Всеосвіта".  

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

порталів "Всеосвіта", "На Урок", Formula Maths, Science & ICT. 

7. Учасник Всеукраїнського освітнього онлайн-марафону "Професійне зростання 

педагога: нові можливості та інструменти". (15 годин) 

8. Учасник Всеукраїнських інтерактивних педагогічних марафонів "Інтерактивна 

школа творчого вчителя" від видавництва РАНОК.(24 годин) 

9. "Всеосвіта"- участь у вебінарах (18 годин), 

10.  Formula Maths, Science & ICT – участь у вебінарах (1 год) 

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

"Підготовка до нового навчального року 2021-2022". 

12.  Отримала подарунковий сертифікат на1000 грн для замовлення методичної 

літератури на сайті ВГ "Основа", до 20 річчя ВГ "Освіта". 

13.  Член міської творчої групи з підготовки І та ІІ тур олімпіади з математики. 
 

14.  Пройшла підвищення кваліфікації при ДОІППО з теми «Нова українська школа: 

перехід на наступний рівень» для вчителів закладів загальної середньої освіти, які 

забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти 

(математична освітня галузь). (60 годин) 

 

Пилипенко Владислав Юрійович 
Розвиває творчі здібності та логічне мислення учнів на уроках інформатики шляхом 

розв’язування цікавих і нестандартних логічних задач, задач-малюнків, задач-жартів, 

задач із неповною умовою, розв’язуванням і складанням кросвордів та ребусів. 

Пилипенко Вл.Ю. є адміністратором шкільного сайту та шкільного домену в 

системі Google Workspace і в системі nz.ua для ЗОШ №10, також відповідальний за 

організацію роботи з електронними щоденниками та журналами. Він надає необхідну 

технічну та методичну допомогу учням, батькам та вчителям закладу, проводить 

консультації для адміністраторів шкіл міста й області з питань електронного 

документообігу.  

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

вчителів інформатики та Донецького обласного інституту післядипломної освіти, 

доповідач на вебінарі від ДонОблІППО з теми «Методичний навчальний час. З досвіду 

роботи з електронними журналами на платформі nz.ua» для керівників навчальних 

закладів області (жовтень 2021р.). 

Мотивує дітей до роботи над індивідуальними й груповими проектами, 

спрямованими на розкриття пізнавальних та творчих здібностей учнів. 

Використовує в роботі різні види інформаційних освітніх технологій (інтерактивні 

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

навчання, вебквести, спільна робота в парах та групах, моделювання та дискусії. 

Член предметної комісії КПНЗ "Донецька обласна Мала академія наук учнівської 

молоді". 

Продовжує підвищувати свій рівень у статусі Місцевого експерта Google (Місцеві 

експерти, офіційна програма Google, – це всесвітня спільнота людей, які відвідують 

місцеві заклади й пишуть про них відгуки. Завдяки опублікованим відгукам і 

фотографіям, доданим на Карти Google, інші користувачі зможуть почувати себе як 



удома в будь-якому куточку світу). Цим Пилипенко Вл.Ю. продовжує захоплювати 

старшокласників, які завдяки його порадам теж стають Місцевими експертами та тепер 

свідомо відвідують та фотографують місця, щоб залишити свій відгук. 

З учнями 8, 10-11 класів протягом року знімав та монтував відеокліпи для 

шкільного інформаційного дісплея. 

Використовує в роботі різні види інформаційних освітніх технологій (ментальні 

мапи, дошку Miro, вебквести, інтерактивні аркуші Wizer.me, онлайн-сервіси Canva, 

Figma, LearningApps тощо). 

Пилипенко Вл.Ю. постійно підвищує свій професійний та самоосвітній рівень 

шляхом участі в роботі освітянських порталів, про що свідчить низка підтверджуючих 

сертифікатів.   

 

У 2021-2022 навчальному році підвищив кваліфікацію за наступними напрямками: 

 

курси підвищення кваліфікації ДонОблІППО (дистанційно) 

  «Нова українська школа: перехід на наступний рівень» для вчителів закладів 

загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного 

стандарту базової середньої освіти (інформатична освітня галузь) (60 годин, 

грудень 2021) 

 

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

 «Професійне зростання педагога: нові можливості та інструменти» (15 годин, 

серпень 2021) 

 

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

 Конструктор тестів, схвалений грифом МОН. Надійний інструмент для перевірки 

знань (2 години, сертифікат) 

 Конструктор уроків, схвалений грифом МОН. Сучасний та якісний інструмент для 

навчання (2 години, сертифікат) 

 

Отримав Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою на рівні 

вільного володіння першого ступеня. 

 

Пилипенко Ганна Сергіївна 

Тема самоосвітньої діяльності «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках 

інформатики та математики».  

Учитель активно впроваджує творчі завдання на уроках інформатики в 2-9 класах і 

алгебри та геометрії у 8Б класі. 

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

потенціалу. 

Для уроків інформатики складає разом із учнями завдання творчого характеру 

(наприклад, пізнавальну гру Quiz Time діти вже складають самі та перевіряють знання 

своїх однокласників), застосовує під час вивчення теоретичного матеріалу роботу в 

динамічних групах та парах, надихає учнів до створення творчих проєктів, тематичних 

листівок, інтерактивних вправ, фотовиставок. 



Використовує в роботі різні види інформаційних освітніх технологій (ментальні 

мапи, дошку Miro, вебквести, інтерактивні аркуші Wizer.me, онлайн-сервіси Canva, 

Figma, LearningApps тощо). 

З учнями 7-9-х класів наповнює інформацією та фотозвітами сторінки школи в 

соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм, підтримуючи позитивний імідж школи. 

Під час карантину разом із вчителями інформатики здійснює постійну технічну 

підтримку дистанційного навчання учнів 

Член предметної комісії КПНЗ "Донецька обласна Мала академія наук учнівської 

молоді". 

У 2021-2022 її учні взяли активну участь у весняній олімпіаді на Українському 

освітньому онлайн-порталі для вчителів «На Урок».  

Серед 30 учасників 2, 4-6 класів призові місця посіли 17 школярів: 

І місце - 6 учнів  

(Курбанов Данило 2А, Мацюк Софія 2Б, Корсаков Олександр і Кизим Марія 5Б, Підченко 

Матвій 5В, Костюк Вероніка 6Б) 

ІІ місце – 5 учнів  

(Комлечков Артем 2А, Степаніщев Кирило 5Б, Шуляк Степан і Нудна Олена 5В, 

Кравцова Ірина 6Б) 

ІІІ місце – 6 учнів  

(Темниченко Давид 4В, Склярова Уляна 5В, Гонтарь Анастасія та Гетманенко Єгор 6Б, 

Двоєглазов Святослав і Буйновська Марія 6В) 

Пилипенко Г.С. постійно вдосконалює професійний рівень  – проходить курси 

підвищення кваліфікації, бере участь у семінарах, вебінарах, тренінгах, науково-

практичних конференціях.  

У 2021-2022 навчальному році підвищила кваліфікацію за наступними 

напрямками: 

курси підвищення кваліфікації ДонОблІППО (дистанційно) 

 «Нова українська школа: перехід на наступний рівень» для вчителів закладів 

загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного 

стандарту базової середньої освіти (математична освітня галузь) (60 годин, 

листопад-грудень 2021)  

 «Нова українська школа: перехід на наступний рівень» для вчителів закладів 

загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного 

стандарту базової середньої освіти (інформатична освітня галузь) (60 годин, 

грудень 2021) 

 

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

 «Професійне зростання педагога: нові можливості та інструменти» (15 годин, 

серпень 2021) 

 

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

 Конструктор тестів, схвалений грифом МОН. Надійний інструмент для перевірки 

знань (2 години, сертифікат) 

 Конструктор уроків, схвалений грифом МОН. Сучасний та якісний інструмент для 

навчання (2 години, сертифікат) 

 



Жебчук Олена Андріївна 
 

1. Свідоцтво Донецького ІППО «Розвиток громадянських компетентностей 

школярів під час освітнього процесу в Новій українській школі» 23.09.2021 СПК 

№ 02135804/07393 – 21 (30 год) 

2. Сертифікат Донецького ІППО «Нова українська школа: перехід на наступний 

рівень» (для учителів математики); 29.11.2021 - 05.12.2021, № СПК 02135804/4783-

21, (60 год) 

3. Свідоцтво Донецького ІППО «Організація діяльності на уроці у 5 класі: форми 

роботи при діяльнісному підході» 22.06.2022 СПК № 02135804/01680-22 (6 год) 

4. Підготовка до олімпіади з математики учениці 10-А класу Чернової Єлизавети. 

5. Провела відкритий урок 10-А клас «Степінь із раціональним показником та його 

властивості». 

6. Відвідала відкритий урок 10-Б клас «Найпростіші задачі на побудову перерізів 

куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди» 

7. Прослухала вебінари на сайтах «Всеосвіти», «На урок». 

 

Гойдош Галина Сергіївна 

 
1. Провела відкриті уроки: «Математична вікторина» (математика 5 клас), 

«Математичні лабіринти» (математика 6 клас) 

2. Створила онлайн тести  та отримала за публікації сертифікати (1 штука) на сайті 

освітнього проекту «На Урок».  

3. Брала участь у вебінарах «На Урок» на тему: «Онлайн-тести «НА УРОК» - 

багатофункціональний ресурс для роботи вчителя за будь-яких умов»; 

4. Пройшла онлайн-курс EDERA: «Онлайн-курс для вчителів та керівників шкіл 

про дистанційне навчання» (сертифікат) 

5. Брала участь у онлайн конференціях ДВНЗ Донбаського державного 

педагогiчного унiверситету: 

1. «Настановча on-line конференція з організації виробничої (педагогічної) 

практики в закладах загальної середньої освіти» (22.10.2021р);  

2. «Конференція із залученням стейкхолдерів ОП «Середня освіта (Математика)» 

першого (бакалаврського) РВО» (2.12.2021р.) 

6. Підготувала учнів до Міжнародного освітнього конкурсу «Олімпіс 2021 – 

Осіння сесія» (3 результати першого ступеня, 2 результати другого ступеня) 

(свідоцтво) 

7. Підготувала учнів до Міжнародного освітнього конкурсу «Олімпіс 2022 – 

Весняна сесія» (1 результати першого ступеня, 1 результати другого ступеня, 1 

результат третього ступеня) (свідоцтво) 

 

Фролов Кирило Олегович 
 

1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за темою «Розвиток громадянських 

компетентностей школярів під час проведення освітнього процесу в Новій 

українській школі». 



2. Сертифікат про підвищення кваліфікації за темою «Нова українська школа: 

перехід на наступний рівень». 

3. Сертифікат Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні 

напрями сучасної науки та освіти» з теми «Застосування електронних освітніх 

ресурсів на уроках інформатики». 

4. Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою на рівні вільного 

володіння другого ступеня. 

5. Брав участь в організації шкільних заходів та педрад. 

6. Брав участь в організації та проведенні олімпіад. 

Брав участь у настановчій on-line конференції Донбаського державного педагогічного 

університету з організації виробничої (педагогічної) практики в закладах загальної 

середньої та вищої освіти.  
План роботи методичного об’єднання вчителів математики,  

фізики та інформатики 

на 2022/2023 н.р.  

 
Методична робота в МО –це цілісна, заснована на досягненнях науки, передового 

педагогічного досвіду, та на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система 

взаємопов’язаних мір, дій і заходів. Вона спрямована на всебічне підвищення 

кваліфікації професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток творчого 

потенціалу педагогічного колективу МО в цілому, а в кінцевому результаті на 

вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, 

виховання і розвиток конкретних учнів. 

Робота МО вчителів проводиться відповідно із темою «Компетентністна 

спрямованість освітнього процесу на підвищення якості знань школярів шляхом 

створення сучасного освітнього середовища».  

Метою якої є «формування високоосвіченої, ініціативної суспільно активної 

особистості, спроможної реалізувати себе в різних сферах сучасного суспільства». 

Працюючи за даною темою, МО ставить перед собою наступні завдання: 

 Використання форм, методів, прийомів розвиваючого навчання в педагогічній  

діяльності; 

 Вдосконалення роботи з учнями шляхом використання інноваційних технологій; 

 Здійснення наступності в навчанні дітей початкової школи, середньої та старшої 

ланки. 

  Навчальну діяльність учнів вчителі МО організовують таким чином, щоб вона була 

засобом їх професійної орієнтації та соціалізації. Саме тому надзвичайно актуальним у 

роботі є перехід від репродуктивних методів навчання до дослідницьких. Вчителі 

намагаються захопити учнів творчою роботою; використовують різноманітні форми, 

прийоми педагогічної техніки, інтерактивні технології, впровадження яких викликають 

підвищений інтерес в учнів.  

 Спостерігається позитивна динаміка результатів, що вказує на зростання 

професіоналізму вчителів і вдосконалення педагогічної майстерності. 

Основні завдання МО на 2022-2023 навчальний рік 

 



1. Підвищення науково-теоретичної підготовки учителів дисциплін фізико-

математичного циклу.  

2. Удосконалення методичої підготовки вчителів, підвищення якості навчально-

виховного процесу.  

3. Організація позакласної роботи з предметів: математики, інформатики, фізики.  

4. Організація індивідуальної науково – методичної роботи. 

5. Досягнення високого освітнього рівня, розвиток дитячої обдарованості, 

впровадження нових методик, педагогічних інноваційний технологій. 

6. Пошук нових підходів до оновлення змісту. 

7. Вдосконалення індивідуалізації, диференціації навчально – виховного процесу з 

предметів фізико – математичного циклу. 

8. Підвищення рівня знань, умінь і практичних навичок учнів з предметів фізико-

математичного циклу. 

МО вчителів фізико – математичного циклу вбачає своє завдання в підвищенні 

наукового та методичного рівнів своїх членів, удосконаленні навчально-виховного 

процесу як передумови зростання інтересу школярів до навчання та запобігання низької 

успішності учнів, застосування найрізноманітніших методичних прийомів, які 

відповідають змісту навчального матеріалу і стимулюють пізнавальну діяльність учнів. 

У нових соціальних умовах докорінно змінюються і вимоги до вчителя. Сучасний 

учитель має володіти такими професійно-педагогічними і фаховими вміннями, які були 

б спрямовані не тільки на передачу знань, а й сприяли формуванню особистості учня як 

людини нового типу з гнучким нестандартним мисленням, зі стійкою внутрішньою 

мотивацією, з умінням самореалізації. Методоб'єднання працюватиме над розв'язанням 

цих проблем з метою посилення практичної спрямованості роботи методоб'єднання на 

засіданнях відбуватиметься обмін досвідом між учителями, продовжуватиметься 

взаємовідвідування уроків з подальшим обговоренням. У полі зору методоб'єднання буде 

опрацювання методичних вказівок і рекомендацій МОН України, управління освіти і 

науки, обговорення новинок наукової і методичної літератури, інформацій про 

перспективний педагогічний досвід, упровадження нових педагогічних технологій, 

апробація нових підручників. 

 

 Тематика засідань методичного об’єднання учителів 

математики,  фізики та інформатики  

на 2022-2023 навчальний рік 

Засідання № 1 (вересень) 
 

Тема:  Обговорення змісту, форт і методів навчання та плану роботи методичного 

об’єднання на 2022-2023 навчальний рік.  
Мета: Визначити пріорітетні напрями в роботі на 2022-2023 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, робота 

за новою програмою НУШ. 

 

Засідання № 2 (листопад) 

 

Тема: Формування предметних компетентностей учнів 

Мета: Проаналізувати результи роботи у вересні за програмою НУШ, визначити шляхи 

удосконалення викладання. 

1. Творча лабораторія "НУШ реалізація програми, шляхи удосконалення 

навчального процесу". 

2. Круглий стіл "Предметні компетентності, шляхи їх формування"  
3. Методичний бюлетень. НУШ. Цікавинки для роботи. 

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

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

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

6. Огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літератури. 

 

Засідання № 3 (січень) 

 

Тема:  Шляхи вдосконалення роботи учителів щодо підвищення ефективності 

в  набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій 

 Мета: Розглянути методи підвищення ефективності уроку, створення умов для 

самореалізацій,  самовдосконалення,  самоосвіти дитини. 

Девіз: “ Справжній учитель не повідомляє істину, а вчить її шукати.” 

 

1. Майстер-клас "Формування освітніх компетентностей у викладанні предметів 

математичного через систему задач". 

2. Творча лабораторія. "НУШ 6 клас. Підготовка до роботи за новою програмою." 
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. Організація повторення на уроках. 

 

Засідання №4 (квітень) 

 

Тема: Місце предметів фізико-математичного циклу в системі шкільної освіти. 

Мета: Звіт про роботу  методичного об’єднання учителів математики, фізики та 

інформатики. Підведення підсумків роботи МО в 2022-2023 н.р. 

 

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 2022 – 2023 н.р., рекомендації та побажання 

щодо роботи МО на 2023 –2024 н.р. 

 

 

Звіт 

про  роботу методичного об’єднання 

вчителів гуманітарного циклу 

за 2021-2022 навчальний рік 
 

У 2021-2022 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. 

1. Публікації (друковані джерела): 

- стаття «Походження назви озера Ріпного»  (альманах «Слобожанщина. 

Погляд у минуле: збірник науково-документальних праць», Житомир, 2021 р.) 

2. Публікації (платформа «Всеосвіта»): 

-  вебквести «Іван Франко – учитель української нації», «М.Вороний «Євшан-

зілля», «Вебквест за українською народною казкою «Летючий корабель»», «Усна 

народна творчість», «Видатний слобожанський поет і драматург ХІХ ст.» 



- перевірочні та контрольні тести з української мови та літератури (5 – 11 кл.) 

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. cтала лауреатом обласного фестивалю  «Шукай краси, 

добра шукай!» у номінації  «Автор підручника», створивши сторінки підручника для 

учнів 10-го класу за моделлю навчання «перевернутий клас» з опорою на принципи 

Таксономії Блума, орієнтацією на потреби учнів (диференціація завдань)  та 

міжпредметною інтеграцією. Учитель Шабанова О.Ф. брала участь у роботі журі 

конкурсів знавців української мови ім. П.Яцика та Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу ім.Т.Шевченка. 

 

  Але вони не зупиняються на досягнутому, систематично працюючи над 

самовдосконаленням та самоосвітою, отримуючи сертифікати, підвищуючи 

кваліфікацію :  

Поволоцька Г.М. 

  

• Сертифікат РН: 02135804/4241-21 «Нова українська школа: перехід на 

наступний рівень» від 06.01.2022, Донецький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» (60 годин) 

• Сертифікат АК 220104 «Прийоми і техніки арт-терапії в кризовому 

консультуванні сім’ї» від 30.01.2022, ГО « Асоціація дитячих та сімейних психологів 

України» (90 годин). 

• Сертифікат ФТ 0104 «Методи фільмотерапії в кризовому консультуванні» від 

30.01.2022, ГО «Інститут  режисованої фільмотерапії та фільмотренінгу»(12 годин). 

• Сертифікат IS 831421від 17.02.2022 «Активізація пізнавальної діяльності 

учнів на уроках української літератури в НУШ», ТОВ «Всеосвіта» Вебінар (дистанційно), 

2 години 

• Сертифікат UQ340285 від 22.02.2022  «Методичний коментар до програм і  

підручників з української мови та літератури для 5 класу НУШ» ТОВ «Всеосвіта» 

Вебінар (дистанційно), 2 години. 

• Сертифікат «Прийоми і техніки арт – терапії в кризовому консультуванні», 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова від 30.01.2022 (84 

години). 

• Сертифікат № 785/22Д «Психологічна підтримка особистості в умовах 

війни» від 06.04.2022 Національна академія педагогічних наук України, Центральний 

інститут післядипломної освіти, ДЗВО « Університет менеджменту освіти», Інститут 

психології імені Г.С.Костюка ( 3 години). 

• Сертифікат № ВА 645232 «Перша психологічна допомога при синдромах 

емоційного вигорання та втоми» від Ізраїльської коаліції травми ITC Trauma_UA , квітень 

2022( 10 годин) 

• Сертифікат «Педагогіка в екстрених ситуаціях» від Команди волонтерів 

німецького товариства «Друзі мистецтва виховання» 22.05.2022 , (24 години) 

• Сертифікат «Терапія супергероїв» від 17.06.2022 Національна психологічна 

асоціація України (4 години). 

• Сертифікат № ОТМЮО-02665 «Можливості YOUTUBE для освіти» від 

29.06.2022  ТОВ « Академія цифрового розвитку» (2 години). 



• Сертифікат «Навички психологічного відновлення» 12/13 липня Національна 

психологічна асоціація України (4 години). 

 

Розповсюдження педагогічного і психологічного досвіду на волонтерських 

засадах: 

• З 29.07 -31.07. 2022 провела Ретрит у таборі для ВПО і волонтерів у м. 

Чернівці. 

• З 09.08.2022 року веду Проєкт « Подолання травми. Техніки зцілення» для 

ВПО міста Вінниці ( термін проведення серпень – жовтень 2022), співпрацюю з відділом 

новітніх технологій, економічних і юридичних наук Вінницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки. 

 

Шабанова О.Ф. 

-  «Школа для всіх» (30 год.), EdEra, сертифікат від 19.09.2021 

- «Осмислені й переосмислені» (15 год.), платформа Prometheus, сертифікат від 

13.09.2021 

- «Нова українська школа: перехід на наступний рівень» (60 год), Донецький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, реєстраційний номер: 

02135804/4255‒21, наказ № 535 Донецького ОБЛІППО від 6 грудня 2021 р. 

 

Ященко Н.О.  
Підвищила кваліфікацію при ДонІППО з теми «Нова українська школа: перехід на 

наступний рівень» (60 год) 

Сулакова О.М. 

-  «Школа для всіх» (30 год.), EdEra, сертифікат від 19.09.2021 

- «Нова українська школа: перехід на наступний рівень» (60 год), Донецький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, реєстраційний номер: 

02135804/4255‒21, наказ № 535 Донецького ОБЛІППО від 6 грудня 2021р. 

- Онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для вчителів та 

керівників шкіл 31.10.2021 (50год.) 

         - Онлайн-курс від EdEra  «Оцінювання без знецінювання» (30год.) 19.10.2021р. 

         - Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрями сучасної 

науки та освіти» при ДДПУ (12 год.) 18-19.05.2022р. 

Рибалко О.О. 

Пройшла курси підвищення кваліфікції «Школа для всіх» від EDERA. 

Горбунова В.П. 

 -«Школа для всіх» Студія онлайн-освіти EdEra Курси 30 год. 09.09.2021 

№2de71646-9eba-45d0-8741-849ff3c50db8 

-Підготовка до інтелектуальних змагань переможців Всеукраїнської олімпіади 

«ВсеосвітаОсінь-2021» «Всеосвіта» Всеукраїнська олімпіада «ВсеосвітаОсінь-

2021»12.10.2021 №RV474139 

- «Конструктор тестів, схвалений грифом МОН.Надійний інструмент для 

Перевірки знань» «Всеосвіта» Вебінар 2год. 03.11.2021 № ОА77240 

-«Конструктор уроків, схвалений грифом МОН.Сучасний та якісний інструмент для 

навчання» «Всеосвіта» Вебінар 2 год.10.11.2021 № НР 320228 

- «Нова українська школа: перехід на наступний рівень» (60 год), Донецький обласний 



інститут післядипломної педагогічної освіти, наказ № 556 Донецького ОБЛІППО від 14 

грудня 2021 р. реєстраційний номер: 02135804/6150‒21 

   -      «НУШ. Українська мова 5 клас: як навчати компетентісно?» ТОВ       

Видавництво «Навчальна книга –Богдан» м.Київ Вебінар 2 год 06.02.2022 

№06022022-0231 

-«Можливості Youtube для освіти» ТОВ «Академія цифрового розвитку» Онлайн тренінг

 2 год.  29.06.2022  ОТМЮО-00755 

 

Фахову компетентність учителів-мовознавців наочно демонструють досягнення 

учнів: 

      Учитель Ященко Н.О.: 
Участь  учнів у осінніх та весняних  олімпіадах сайтів «Всеосвта» і  «На урок» із 

зарубіжної літератури. Сертифікати 1 – 3 ступенів.  

Учитель Рибалко О.О. : 

Учні Оксани Олександрівни мають позитивну динаміку успішності навчальних 

досягнень та результативно беруть  участь в інтернет-конкурсах та олімпіадах: 

• Інтернет-олімпіада «На урок» (37 учасників) 

• Міжнародний освітній конкурс «Олімпіс-2021»(2 учасники з високим 

результатом) 

• Квест-марафон від Всеосвіти до Дня української писемності (68 учасників) 

Учитель Шабанова О.Ф.  

Участь учнів у Всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта Осінь - 2021» з української 

мови, І етап (І місце – Діденко О., Кіщенко Ю., 11 кл., ІІІ місце – Степанищев М., 8 кл.) 

Учитель Горбунова В.П.: 

Учні Горбунової В.П. брали участь у міському етапі ХІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка  та 

посіли призові місця, а саме: Шаламов Іван 8 клас-І місце, Ігнатюк Дмитро 6 клас- ІІ 

місце. 

ІІІ місце в міському конкурсі імені Т.Шевченка посіла учениця 9 – А класу Сергєєва 

Дар’я (листопад, 2021р.) учитель Поволоцька Г.М. 

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 . 

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 упевненість у власній цінності, в тому, 

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

 

 

Аналіз роботи 

ШМО вчителів іноземної мови 

за  2021 – 2022  н.р. та завдання на 2022 – 2023  н.р. 
 

У шкільному  методичному об’єднанні учителів іноземної мови протягом 2021 – 

2022 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 І 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 2021-2022 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 в 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 навичок 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.  

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 мови за 2021 – 2022 н.р. 

Полупан Наталія Миколаївна 

Працювала в 1 – А, 2 – А, 2 – В, 5 – Б, 6 - Б, 6- В, 7- Б, 7- В, 11 – Б ( 2021 – 2022 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. " Школа для всіх" Онлайн- курс про організацію інклюзивного освітнього 

середовища                                            13.09. 2021 - 30 годин 

2. Вебінари: 

3. 1. " Конструктор уроків, схвалений грифом Мон. Сучасний та якісний 

інструмент для навчання ".          10.11.2021 - 2 години 

4. 2. " Конструктор тестів, схвалений грифом МОН. Надійний інструмент для 

перевірки знань ". 

5. 03.11.2021 - 2 години 

6. Дистанційне підвищення кваліфікації на тему «Нова українська школа: перехід 

на наступний рівень» 60 годин 06.12.2021 р.   Номер 02135804/4931-21 

7.  Проводила онлайн- уроки та використовувала різноманітні форми роботи: 

oнлайн- розфарбовки, онлайн-ігри, завдання interactive worksheets, wordwall 

games для закріплення граматики та лексики;                                                   

тести  Google, На урок,  Всеосвіта,  interactive worksheets, курси Edera,  

вебинари Всеосвіта. 

8. Отримала Сертифікат виданий Полупан Наталія Миколаївна за підготовку 

учнів до участі у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови " Мовознавець " 

2021 Autumn 802/2643 

9. Мої учні з 6б, 7б, 7в брали участь у конкурсах " Гринвіч " та " Мовознавець ". 

 

  Кузнецова Катерина Едуардівна 

               Працювала в 2Б, 4А, 4Б, 4В, 6А, 7А, 8Б, 11А (2021 – 2022 н.р.) 



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

2. Професійне підвищення кваліфікації   

         

№ ПІБ 

учителя 

Назва курсу Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Форма 

провед

ення 

Кіль

кість 

годи

н 

Дата,  № 

сертифік

ата 

1 Кузнецова 

Катерина 

Едуардівн

а 

Свідоцтво. 

Ознайомилася з 

Навчальними 

програмами 

життєвих 

компетентностей 

на онлайн - 

платформі 

Ukrainian English 

Language Teacher 

Learning Platform 

British 

Council 

Онлайн

-курс 

5 год 09.06.202

1 

№18-30-

0850/2 

2 Кузнецова 

Катерина 

Едуардівн

а 

Школа для всіх EdEra Онлайн

-курс 

30 

год 

05.09.202

1 

№6efa0b

56-32cf-

45bc-

ba22-

ef6e0cdd

0e51 

3 Кузнецова 

Катерина 

Едуардівн

а 

Оцінювання без 

знецінювання 

EdEra Онлайн

-курс 

30 

год 

19.10.202

1 

№30c21c

09-8490-

4d5f-

a15b-

75166e32

99db 

       

4 Кузнецова 

Катерина 

Едуардівн

а 

Навчання 

англійської мови 

у новому 

контексті у 5-9 

класах 

Платформа 

nus-

english.com.

ua 

Онлайн

-курс 

10 

год 

21.10.202

1 

№18-30-

0850/3 

5 Кузнецова 

Катерина 

Едуардівн

а 

ІЗІ ЗНО. 

Англійська мова 

EdEra Онлайн

-курс 

30 

год 

24.10.202

1 

№5be7ad

5a8fe743

2d97da04



223807f4

fb 

6 Кузнецова 

Катерина 

Едуардівн

а 

Домедична 

допомога 

EdEra Онлайн

-курс 

3 год 24.10.202

1 

№c77a16

faeed54f2

09603c24

2b30c4ea

1 

7 Кузнецова 

Катерина 

Едуардівн

а 

Про дистанційний 

та змішаний 

формати 

навчання 

EdEra Онлайн

-курс 

50 

год 

24.10.202

1 

№3da28c

cb80c54c

2a8f2984

76c9e08a

7e 

8 Кузнецова 

Катерина 

Едуардівн

а 

Свідоцтво про 

підготовку 4х 

переможців ХІ 

Всеукраїнської 

інтернет-

олімпіади «На 

Урок» з 

Англійської мови 

На Урок   25.11.202

1 

№О-

11230981 

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» 

 

Таскіна Наталія Леонідівна 

Спеціаліст І категорії 

Працювала в 1А, 1Б, 2В, 4А, 4Б, 8А, 8Б, 9Б 

 ( 2021 -2022 н.р.) 

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

діяльності учнів на уроках англійської мови ». 

2. Професійне підвищення кваліфікації              130     годин 



№ ПІБ учителя Назва курсу Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Форма 

проведе

ння 

Кіль

кість 

годи

н 

Дата,  № 

сертифіката 

1 

 

Таскіна Н.Л. Школа для всіх EdEra Онлайн

-курс 

30  09.09.2021 

d4befa93-

43b5-4162-

9fbf-

48ca8226c7f1 

2 Таскіна 

Наталія 

Леонідівна 

Навчання 

англійської мови 

у новому 

контексті у 5-9 

класах 

Платформа 

nus-

english.com.

ua 

Онлайн

-курс 

10 28.10.2021 

18-30-0716/3 

3 Таскіна 

Наталія 

Леонідівна 

Дистанційне 

підвищення 

кваліфікації  

«Нова 

українська 

школа: перехід 

на наступний 

рівень» 

Донобл 

ІППО 

Онлайн

-курс 

60  06.12.2021 р.  

№ 

02135804/494

0-21 

4 Таскіна 

Наталія 

Леонідівна 

Цифрові 

інструменти 

Google для 

освіти 

ТОВ 

«Академія 

цифрового 

розвитку» 

Онлайн

-курс 

30  08.08.2022 

№ GDTfE-

01-14486 

 

3. Дистанційне навчання в 2021- 2022 н.р. 

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

9Б 

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. Власні тести на платформі Google клас 

4. Шкільний координатор конкурсу "Мовознавець". 

5. Член міського туру олімпіади з англійської мови . 

6. Учні брали участь у конкурсах «Мовознавець» Багдасарян Г., «Грінвіч» 

Багдасарян Г., Нудний Є., Колот М., Ореховська Н. 

7. Багдасарян Г. зайняла 1 місці у міській олімпіаді. 

8.  

Поволоцька Наталія Олегівна 

Працювала в 2А, 3Б, 3В, 5А, 6В, 9А, 10Б (англійська мова)  



 ( 2021 -2022 н.р.) 

1. Тема самоосвіти  «Використання інноваційних технологій на уроках англійської 

мови». 

2. Професійне підвищення кваліфікації                92   годин 

№ ПІБ 

учителя 

Назва курсу Суб’єкт 

підвищенн

я 

кваліфікац

ії 

Форма 

проведе

ння 

Кількість 

годин 

Дата,  № 

сертифіка

та 

1 

 

Поволоцьк

а 

Наталія 

Олегівна 

«П’ятірка 

найцікавіших 

ігор для 

сучасного 

уроку іноземної 

мови» 

ТОВ 

“Всеосвіта

” 

 

Вебінар 

(дистан

ційно 

2 години 17.02.202

1, 

АЕ15953

0 

2 Поволоцьк

а 

Наталія 

Олегівна 

« Сучасні 

світові 

практики 

впровадження 

медіаграмотнос

ті на уроках 

англійської 

мови» 

ТОВ 

“Всеосвіта

” 

Вебінар 

(дистан

ційно 

2 години 18.03.202

1, 

ZJ023322 

3 Поволоцьк

а 

Наталія 

Олегівна 

Створюємо 

захопливий 

онлайн - урок 

ТОВ 

“Всеосвіта

” 

Вебінар 

(дистан

ційно 

2 години 11.05.202

1, 

GR42415

8 

 

4 Поволоцьк

а 

Наталія 

Олегівна 

«Розвиток 

громадянських 

компетентносте

й школярів під 

час освітнього 

процесу в Новій 

українській 

школі» 

Донецький 

обл ІППО 

Очна 

(курси) 

30 годин квітень – 

жовтень 

2021 



5 Поволоцьк

а 

Наталія 

Олегівна 

 «Школа для 

всіх» 

підвищила 

рівень рівень 

загальних та 

фахових 

компетентносте

й щодо 

організації 

інклюзивного 

освітнього 

середовища. 

 

EdEra 925b75d

4-b689-

4fae-

b7bf-

e9e8447

910e4 

30 годин 12.09.202

1 

925b75d4

-b689-

4fae-b7bf-

e9e84479

10e4 

6 Поволоцьк

а 

Наталія 

Олегівна 

«Педагогіка в 

екстрених 

ситуаціях» 

Aktion 

Deutschlan

d Hilft 

StarHouse 

очна 24 години 22.05.202

2 

КП –SH 

0025 

7 Поволоцьк

а 

Наталія 

Олегівна 

«Навчальна 

модель 

“Перевернутий 

урок” на уроках 

англійської 

мови в умовах 

НУШ» . 

ТОВ 

“Всеосвіта

” 

Вебінар 

(дистан

ційно 

2 години 16.06.202

2 

HT86850

8 

 

3. Дистанційне навчання в 2021- 2022 н.р. 
Завдання в курси надавала згідно з розкладом занять учнів 2А, 3Б, 3В, 5А, 6В, 

9А, 10Б 

Використовувала наступні форми роботи: 

1.  Відеоуроки на платформі Google клас 

2. Власні тести на платформі Google клас 

3. Навчальні предметні відео з YouТube 

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

5– А, 6– В, 9А, 10Б. 

 

Звіт за 2021-2022 н.р.  

щодо форм робіт у 6-Б, 7-В класах 

та з учнями індивідуальних графіків навчання (7-А, 8-Б і 11-А)  

з англійської мови 

Костюк Ксенії Олександрівни 



Були використані та проведені (разом із періодом дистанційного навчання): 

1. Аудіовправи. 

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

інтерактивні ігри (у т.ч. - пазли); відеопояснення та власні презентації, тести на 

платформі Google клас. 

3. Зворотні зв’язки (відео і аудіо) щодо корекції різних типів помилок та питань 

(напр., через Viber у випадках незрозумілостей). 

4. Індивідуальні консультації та конференції. 

5. Навчальні предметні відеоматеріали, відеоуроки та фільми з YouТube. 

6. Онлайн-уроки. 

7. Оцінювальні, тренувальні тести з багатьох освітніх сайтів «Всеосвіта», «На урок» 

та інш. 

8. Пояснення нових граматичних правил, усіх лексичних та письмових навчальних 

матеріалів. 

9. Роздруковані кольорові матеріали (зображення, конспекти, схеми та таблиці) під 

час пояснення чогось та відкритих уроків. 

10. Творчі проекти. 

 

Кисіль Варвара Михайлівна 

Працювала в 1А, 1Б, 2Б, 5Б, 5В, 8А, 9А, 10А 

 ( 2021 - 2022 н.р.) 

1. Тема самоосвіти  «Соціалізація школярів засобами уроків англійської мови 

та позакласної роботи». 

2. Професійне підвищення кваліфікації                79   годин 

Червень 2021 

№ ПІБ учителя Назва курсу Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Форма 

проведе

ння 

Кіль

кість 

годи

н 

Дата,  № 

сертифіката 

1 Кисіль  

Варвара  

Михайлівна 

Навчальні  

програми НУШ 

та Кембриджською 

шкалою життєвих 

компетентностей 

на онлайн-

платформі 

UKRAINIAN 

ENGLISH 

LANGUAGE 

TEACHER 

LEARNING 

PLATFORM 

 онлайн-

платформа 

UKRAINIAN 

ENGLISH 

LANGUAGE 

TEACHER 

LEARNING 

PLATFORM 

НУШ 

Міністерсвто 

освіти і науки 

України 

Онлайн

- курси 

5 30.06.2021 

21-30-0072/1 

2 Кисіль  

Варвара  

Михайлівна 

Курс професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників 

«Навчання 

онлайн-

платформа 

UKRAINIAN 

ENGLISH 

LANGUAGE 

TEACHER 

Онлайн

- курси 

20 30.06.2021 

21-30-0072/2 



англійської мови у 

новому 

контексті у 1-2 

класах» відповідно 

до концепції «Нова 

українська 

школа» 

LEARNING 

PLATFORM 

НУШ 

Міністерсвто 

освіти і науки 

України 

Вересень 2021 

№ ПІБ учителя Назва курсу Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Форма 

проведен

ня 

Кількі

сть 

годин 

Дата,  № 

сертифіката 

1 Кисіль  

Варвара  

Михайлівна 

 

«Школа для всіх» 

EdEra Онлайн-

курс 

30 10/09/2021 

37deb5f7-0f9f-

4a55-a7c2-

aae227c7609b 

Жовтень 2021 
08.10. – 10.10. 2021 Нуш 1-2 кл        24 години  

Пройшла підготовку педагогічних працівників за програмию тренінгу «Професійний 

розвиток учителя англійської мови через рефлексію фахової діяльності» для вчителів 

англійської мови, які викладають у 1.2 класах закладів загальної середньої освіти для 

роботи у умовах Нової української школи. 

Наказ № 346 Донецького ОБЛІППО 

Реєстраційний номер: 02135804/0909-21 

3. Дистанційне навчання в 2021- 2022 н.р. 

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

10А 

Використовувала наступні форми роботи: 

Щотижневі онлайн – уроки згідно з розкладом 

1.  Власні тести на платформі Google клас 

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

3. Навчальні предметні відео з YouТube 

4. Власні аудіо(голосові) записи з поясненням граматичних правил для учнів  

5. Власні аудіо записи з начитаним текстом для учнів  

       4. Суспільна зайнятість: 

  член жюрі  міського туру олімпіади з англійської мови ( 11 клас 

аудіювання) 04.12.2021 

 Куратор Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч» в ЗОШ 

№10 м. Слов`янськ 

 Куратор Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Мовознавець» в 

ЗОШ №10 м. Слов`янськ 

Професійне підвищення кваліфікації Кисіль В.М. 

2019-2020  – 40 годин 



2020-2021 – 56 годин 

2021- 2022 – 79 годин          

Результати ХІ Всеукраїнської  інтернет – олімпіади 

«На Урок» з англійської мови 25.11.2021 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 м.Слов’янськ 

Учні 5, 8,10 класу 

Вчитель Кисіль Варвара Михайлівна 
 

Всього: 41 учень 

Всього дипломів І ступіня: 16 

Всього дипломів ІІ ступіня: 11 

Всього дипломів ІІІ ступіня: 8 

Сертифікати про участь: 6 
 

Учні, які отримали 

диплом  І ступіня 

Учні, які отримали 

диплом ІІ ступіня 

Учні, які отримали 

димплом ІІІ ступіня 

Учні, які отримали 

сертифікат про участь 

Мохнюк Марія Кадубовська Софія Підченко Мітвій Симоненко Артем 

Бондаренко Діана Польська  Марія Лищук Кирило Кисельова Владислава 

Беспалий Нікіта Корсаков Олександр  Ляшов Максим 

Греш Ганна Сапожнікова Марія   

Прасол Анастасія Меркулова Алісія   

Діденко Артем Бєломитцев Євген   

Голощапова Варвара Шеховцев Павло   

Степаніщев Кирило    

Черкашина Таісія    

Нудна Олена    

Коваленко Анна    

11 7 2 3 

 

Учні 8го класу 

Учні, які отримали 

диплом  І ступіня 

Учні, які отримали 

диплом ІІ ступіня 

Учні, які отримали 

димплом ІІІ ступіня 

Учні, які отримали 

сертифікат про 

участь 

Коваленко Марія Бабкіна Анастасія Шаріпов Рінат Никифоров Артем 

Токаренко Влада Шаламов Іван Грігоріадіс Афіна  

Мартусенко Владислав Бєломитцев Ростислав Лучин Роман  

3 3 3 1 

 

Учні 9го класу 

Учні, які отримали 

диплом  І ступіня 

Учні, які отримали 

диплом ІІ ступіня 

Учні, які отримали 

димплом ІІІ ступіня 

Учні, які отримали 

сертифікат про 

участь 

Сидоренко Марія  Сергеєва Даря  

  Літвінова Марія  

1  2  

 

Учні 10го класу 

Учні, які отримали 

диплом  І ступіня 

Учні, які отримали 

диплом ІІ ступіня 

Учні, які отримали 

димплом ІІІ ступіня 

Учні, які отримали 

сертифікат про участь 



Горборукова Дар’я  Чернова Єлизавета Фільчак Нікіта Пучкова Марія 

   Давидчук Наталія 

1 1 1 2 

Подяки, Свідоцтва від директора ТОВ «Освітній проект «На Урок» 

 Перепелиці Д.О. Кисіль Варварі Михайлівні 

Подяка Кисіль Варварі Михайлівні  за активну участь в організації ХІ Всеукраїнської 

інтернет – олімпіади «На Урок» з англійської мови  25.11.2021 від директора ТОВ 

«Освітній проект «На Урок» Перепелиці Д.О. 

Свідоцтво Кисіль Варварі Михайлівні  про підготовку учнів до ХІ Всеукраїнської 

інтернет – олімпіади  «На Урок» з англійської мови  25.11.2021   О – 1212099 

Свідоцтво Кисіль Варварі Михайлівні  про підготовку  3 переможців  ХІ Всеукраїнської 

інтернет – олімпіаді  «На Урок» з англійської мови  25.11.2021   О – 11212134 

Свідоцтво Кисіль Варварі Михайлівні  про підготовку учнів до ХІ Всеукраїнської 

інтернет – олімпіади  «На Урок» з англійської мови  25.11.2021   О – 1212169 

Свідоцтво Кисіль Варварі Михайлівні  про підготовку  3 переможців  ХІ Всеукраїнської 

інтернет – олімпіаді  «На Урок» з англійської мови  25.11.2021   О – 11212169 

Свідоцтво Кисіль Варварі Михайлівні  про підготовку  6 переможців  ХІ Всеукраїнської 

інтернет – олімпіаді  «На Урок» з англійської мови  25.11.2021 О – 11212082 

Свідоцтво Кисіль Варварі Михайлівні  про підготовку учнів до ХІ Всеукраїнської 

інтернет – олімпіади  «На Урок» з англійської мови  25.11.2021   О – 1212032 

Свідоцтво Кисіль Варварі Михайлівні  про підготовку  14 переможців  ХІ 

Всеукраїнської інтернет – олімпіаді  «На Урок» з англійської мови  25.11.2021   О – 

11212032 

Свідоцтво Кисіль Варварі Михайлівні  про підготовку  9 переможців  ХІ Всеукраїнської 

інтернет – олімпіаді  «На Урок» з англійської мови  25.11.2021   О – 11212099 

Свідоцтво Кисіль Варварі Михайлівні  про підготовку учнів до ХІ Всеукраїнської 

інтернет – олімпіади  «На Урок» з англійської мови  25.11.2021   О – 1212134 

Свідоцтво Кисіль Варварі Михайлівні  про підготовку учнів до ХІ Всеукраїнської 

інтернет – олімпіади  «На Урок» з англійської мови  25.11.2021   О – 1212082 

 
 

Результати конкурсу Гринвіч 2021(англійська мова) 24.11.2021 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 

м.Слов’янськ 

Учні 5, 8,10 класу 

Вчитель:  Кисіль Варвара Михайлівна 
Всього: 22 учні 

Срібний  - 3 сертифікати 

Бронзовий – 3 сертифікати  

Сертифікат учасника – 16 учнів 

Клас Учень  Сертифікат  Вчитель 

5 Шеховцев Павло 

Греш Анна 

Нудна Олена 

Голощапова Варвара  

Польська Марія 

Срібний  76 б 

Срібний  76 б 

Срібний 75 б 

Бронзовий 72 б 

Учасник 71 б 

Кисіль В.М. 

Кисіль В.М. 

Кисіль В.М. 

Кисіль В.М. 

Кисіль В.М. 



Прасол Анастасія 

Петрусенко Анастасія 

Черкашина Таісія 

Лищук Кирило 

 

Учасник 71 б 

Учасник 39 б 

Учасник 62 б 

Учасник 60 б 

Кисіль В.М. 

Кисіль В.М. 

Кисіль В.М. 

Кисіль В.М. 

8 Коваленко Марія 

Мартусенко Владислав 

Грігоріадіс Афіна 

Бабкіна Анастасія 

Никифоров Артем 

Шаламов Іван 

Бєломитцев Ростислав 

Токаренко Влада 

Шаріпов Рінат 

Учасник 70 б 

Учасник 67 б 

Учасник 66 б 

Учасник 62 б 

Учасник 59 б 

Учасник 58  б 

Учасник 51 б 

Учасник 49 б 

Учасник 33 б 

Кисіль В.М. 

Кисіль В.М. 

Кисіль В.М. 

Кисіль В.М. 

Кисіль В.М. 

Кисіль В.М. 

Кисіль В.М. 

Кисіль В.М. 

Кисіль В.М. 

 

10 Фільчак Микита 

Пучкова Марія 

Давидчук Наталія 

Вишневська Вероніка 

Бронзовий 73 б 

Бронзовий 72 б 

Учасник 66 б 

Учасник 59 б 

Кисіль В.М. 

Кисіль В.М. 

Кисіль В.М. 

Кисіль В.М. 

 

 

                                                         Висновок 

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

ШМО буде працювати над вирішенням таких завдань у наступному 2022 – 2023  

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  

                         Методичного  об’єднання естетичного  циклу 

                                         у 2021 – 2022 н. р. 

 
У навчально- виховному процесі в 2021-2022 н. р., методичне об’єднання вирішувало  

наступні задачі: 

1.Удосконалення педагогічної майстерності шляхом  

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

 

 2. Пошуку  нових методів, прийомів, інструментарію для проведення уроків.  

3.Вивчення досвіду провідних вчителів та його оновлення, моделювання і пристосування 

до свого предмету. 

 4. Вільного володіння та доцільного використання комп’ютерних технологій на уроках 

для підвищення рівня ефективності викладання предметів в поточному та 

дистанционному форматі. 

5. Удосконалення роботи гуртків, надання їй систематичного, цілеспрямованого 

характеру, направленого на розвиток творчої особистості   

  6.  Коригування роботи по підготовці учнів до олімпіад, конкурсів, оглядів на всіх 

рівнях, у тому числі і дистанційних. 

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

      До складу МО входить 6 вчителів закладу середньої освіти: фізичної   культури   

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

(спеціаліст вищої категорії, «Старший учитель»), 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. 

 Курси підвищення кваліфікації за темою: «Нова українська школа: перехід на 

наступний рівень» для вчителів фізичної культури інноваційного освітнього проєкту 

Всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного 

забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного 

стандарту базової середньої освіти» - 30 годин. Листопад – 2021 р. 

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

футболу) серед команд 10,13,17 шкіл. – 12.10.2021 



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

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

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

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

 

Кордонець О.М. 

Курси підвищення кваліфікації – Сертифікат НУШ 

Третє місце «Шкіряний м'яч», 8 клас – жовтень 2022 

 

 Данилов С.М. 
Курси підвищення кваліфікації – Сертифікати НУШ  

Участь в олімпіаді з трудового навчання: 

Перше місце - Міщенко Аркадій,11клас (міський етап) 

Переможець – Міщенко Аркадій,11клас (обласний етап) 

 

Ігнатенко О.М. 

Курси підвищення кваліфікації за темою: «Нова українська школа: перехід на 

наступний рівень», 5-11 (12)кл. Сертифікат - 02135804/439921, наказ 53 від 05.12.2021.  

60 годин. 

1.Міський етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір»: 

Переможець Філіппенко Катерина,  9-А клас. 

2.Міська виставка-конкурс робіт з декоративно-ужиткого мистецтва «Новорічна 

композиція»: 

Дипломант та переможець Кіщенко Юлія, 11-Б клас.  

 

Киркач Г.І. 

Курси підвищення кваліфікації за темою «Розвиток громадянських компетентностей 

школярів під час освітнього процесу в Новій українській школі»-30 годин. Сертифікат. 

23.09.2021. 

     1.15-й творчий конкурс «Сіверський Донець-очима молоді» 2021                                           

     2. Міський конкурс малюнків «Зимові візерунки» 

     3. Конкурс малюнків «Справедливий суд очима дітей» 

     4. Конкурс тематичних малюнків до Дня Українського Добровольця 

     5. Конкурс малюнків «Збережімо грунт рідної України», приурочений до      

Міжнародного дня грунтів. 

     6. Міський етап акції до Дня захисників і захисниць «Тобі, Захисник» 

     7.Онлайн-конкурс малюнків «Твої права» 

     8.Міський етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

 

Новак Е.В. 



Курси підвищення кваліфікації за темою:  
1.«Розвиток громадянських компетентностей школярів під час освітнього процесу в 

Новій українській школі»-30 годин. Сертифікат. 23.09.2021. СПК №02135804/07395-21   

ІППО 

2. «Навчання мистецтва у Новій українській школі»-15 годин. Сертифікат. 19.01.2022 

НАПН України 

3. «Цифрові технології у викладанні мистецтва в 5 класах на засадах НУШ»-30 годин. 

Сертифікат.14.02.2022  №14.02.2022-1003  НАПН України 

Авторська публікація на сайті «Всеосвіта» (методична  розробка) Свідоцтво. 

14.10.2021 

Обласний вокальний конкурс «З Україною в серці» - I місце. Грамота. Вокальний 

ансамбль «Соловейко» 7-10 класи ЗОШ№10. 

Участь учнів 8-х класів в ХI Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з мистецтва:  

      I місце  

8-А: Бречко В, Грігоріадіс А, Коваленко М, Колот М, Нудний Є, Токаренко В, Шаламов 

І. Дипломи I ступеня 

      II місце: Ремез І, Смоквін М. Дипломи II ступеня 

      III місце: Камінський О, Кулакова Т, Мартусенко В, Шаріпов Р. Дипломи III 

ступеня 

      I місце  

 8-Б: Багдасарян Г, Довгопола П, Кирилова Р, Малишенко Д, Ореховська Н, Столяров І, 

Степаніщев М. Дипломи I ступеня 

     Подяка за активну участь в організації ХI Всеукраїнської інтернет-олімпіади з 

мистецтва 25.11.2021 

Свідоцтво про підготовку учнів до ХI Всеукраїнської інтернет-олімпіади з мистецтва  

Cвідоцтво № О-1166027   25.11.2021 

Свідоцтво про підготовку 13 переможців 8-А кл. до ХI Всеукраїнської інтернет-

олімпіади з мистецтва  Cвідоцтво № О-11166027   25.11.2021 

Свідоцтво про підготовку 7 переможців 8-Б кл. до ХI Всеукраїнської інтернет-

олімпіади з мистецтва  Cвідоцтво № О-11262998  25.11.2021 

Вебінар на сайті «Всеосвіта»- «Створюємо квести та вебквести для роботи в класі та на 

дистанційному навчанні», брала участь.  08.11.2021 

Вебінар на сайті «Всеосвіта» - «Конструктор уроків, створений грифом МОН», брала 

участь. 10.11.2021 

Виступ на педраді, січень 2022 

Конференція «Навчання в 5-6 класах НУШ», переглянула  11.08.2022 

     Вчителі методичного об'єднання  приділяють особливу увагу патріотичному, 

естетичному, духовному вихованню нового покоління, формуванню у нього  культурних 

цінностей.  

Головною метою своєї діяльності вважають розкриття творчого потенціалу кожної 

дитини. 

Пріоритетні напрямки: 

 

⁕  Підтримувати творчість і самостійність 



 Виховувати в учнів особисті якості, які спрямовані на збереження  здоров’я; 

 Використовувати активні форми уроку: урок-екскурсія, урок-подорож, урок-змагання, 

урок-виставка, урок-казка, театральний урок, урок-концерт. 

⁕  Мотивувати учнів до участі в олімпіадах, змаганнях, конкурсах 

⁕  Удосконалювати новітні форми і методи роботи, які сприяють досягненню мети. 

⁕   Систематично підвищувати свій професійний рівень шляхом саморозвитку, брати 

участь у вебінарах, конференціях, майстер – класах, тренінгах.       

 

Аналіз роботи 

шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-

природничого циклу 

за 2021-2022 навчальний рік  
 

У 2021/2022 навчальному році методичне об’єднання вчителів суспільно-природничого 

циклу спрямувало роботу реалізацію педагогічної теми навчального закладу «Освітні 

стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства на засадах 

компетентнісного підходу» та методичної теми методичного об’єднання вчителів 

суспільно-природничого циклу «Організаційні та методичні особливості викладання 

історії, природознавства, географії, хімії, біології, основ здоров’я для успішної 

соціалізації особистості в громадському суспільстві» 

Навчання предметів суспільно-природничого циклу (історії, хімії, основ здоров’я, 

природознавства, географії, біології)  здійснюється за навчальними  програмами 

Міністерства освіти і науки України. Застосовувались наступні способи впровадження 

проблеми методичного об’єднання: 

- використання форм і методів організації навчальної діяльності, орієнтовані на 

конкретного вчителя (ярмарки педагогічних ідей, конкурси, «круглі столи» та інше), 

- створення атмосфери зацікавленості кожного педагога , 

- підтримки вчителя в його бажанні знаходити власну методику викладання на уроці, 

- самовдосконалення та саморозвиток педагога (участь у різноманітних конкурсах, друк 

методичних розробок, проведення відкритих уроків, позакласні заходи, тощо). 

-формування компетентної особистості учня, його світогляду, розвиток його здібностей 

та обдарувань. 

-розвиток пізнавальних інтересів, творчих та інтелектуальних здібностей, практичних 

навичок учнів. 

-активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках з використанням інноваційних 

технологій ,елементів інтерактивного навчання. 

-удосконалення форм і методів індивідуальної роботи з учнями.. 

-забезпечення подальшого становлення особистості учня, умови для його самореалізації 

та розкриття індивідуальних здібностей. 

-підвищення ефективності самостійної навчальної діяльності учнів у процесі вивчення 

наук суспільно-природничого циклу , впровадження в практику роботи сучасних ІКТ, 

можливостей інтернету. 



-впровадження ефективних форм роботи з обдарованими дітьми. 

Робота методичного об’єднання була спрямована на удосконалення методичної 

підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. 

Діяльність ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи школи. 

До складу МО входить 8  вчителів:  

1. Федосюк Лариса Федорівна - вчитель історії (спеціаліст вищої категорії, вчитель-

методист),  

2. Дудочкіна Юлія Миколаївна- вчитель історії (спеціаліст першої категорії),  

3. Бочарова Ганна Олександрівна- вчитель географії (спеціаліст другої категорії),  

4. Тетьора Наталія Леонідівна – вчитель хімії та географії (спеціаліст першої 

категорії),   

5. Дзюба Ірина Олександрівна – вчитель хімії,  

6. Бухаліна Олена Костянтинівна – вчитель основ здоров’я (спеціаліст вищої 

категорії)   

7. Киркач Ганна Іванівна – вчитель природознавства та основ здоров’я (спеціаліст 

другої категорії),  

8. Ляшко Ольга Вікторівна – вчитель основ здоров’я та захисту Вітчизни (спеціаліст 

першої категорії). 

Розв’язуючи проблеми освіти, вчителі спрямовували навчально-виховну роботу на 

відродження національної свідомості, формування духовності учнів. Для цього 

знаходили найоптимальніші засоби навчання, використовували такі основні типи 

діяльності на уроці: 

-ігрова та предметно-практична діяльність: діалог, інсценізація, елементи народознавства 

тощо; 

- спілкування у формі діалогів, створення розмовних, проблемних ситуацій;       

- дослідницька, пошукова діяльність; 

- використання інноваційних технологій, 

- застосування інтерактивних методик навчання; 

Цікаво проводили вчителі нетрадиційні за формою уроки, вікторини, диспути, конкурси, 

заочні екскурсії, інтегровані уроки, уроки-діалоги, гра «Хто під маскою?» та ін. 

Активно брали участь у роботі міської та обласної творчих груп (майстерень), є 

активними учасниками під час проведення міських та обласних олімпіад та конкурсів 

різних рівнів: голови журі, члени журі та оргкомітету. 

Для всебічного розвитку особистості учня та розвитку його творчого потенціалу кожен 

учитель ШМО намагався використовувати якомога більше нестандартних форм та 

методів роботи на уроці, залучити якомога більше учнів класу для роботи над творчими 

завданнями на уроці і позаурочних заходах .  

Вчителі МО продовжували індивідуальну роботу з обдарованими та здібними учнями, з 

підготовки їх до участі у міських олімпіадах та інтелектуальних конкурсах. Працювали 

над розвитком креативних здібностей, створювали ситуації успіху та умови до 

самореалізації дітей. Найбільшу увагу вчителі приділяли активізації самоосвіти учнів 

через систему різнопланових творчих завдань, що сприяють розвиткові здібностей та 

обдарувань школярів. 

                                               ОБЛІК РОБОТИ ЗА РІК 

                            ВЧИТЕЛІВ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ 



 

                                Федосюк Лариса Федорівна 

При проведенні уроків використовує технології інтерактивного навчання, розвитку 

критичного мислення, інформаційно-комунікаційні технології. 

З метою «занурення» учнів у вивчення теми використовую прийоми, що створюють 

проблемні ситуації, викликають у дітей здивування, захоплення, інтерес до змісту нової 

інформації та процесу її отримання.   

Використовує навчальні презентації, фрагменти фільмів інші відео матеріали, 

наочності, фото на слайді або відео фрагмент, музичний твір, інтерактивні вправи: 

«мікрофон», «мозковий штурм», «мікрофон», «асоціативний кущ» тощо. 

Під час роботи на уроках всесвітньої історії використовує відеофільми (або їх 

частини) з проекту проект  «Країна» каналу Інтер – Війна 1941-1945рр. Переглядаючи 

певний відеоматеріал, учень може перевірити його за історичними документами, 

архівними дослідженнями і зробити самостійно висновки. 

Результатом роботи над проблемою є: 

- зростання активності учнів на уроці, підвищення їх рівня знань. Знання учнів не є 

однаковими і різняться по глибині, оперативності, рівневі осмислення.  Саме ці риси 

знань формуються в результаті активного мислення; 

- розвиток самостійності мислення дітей, прагнення їх застосовувати в нових ситуаціях; 

 Разом з вчителем історії Дудочкіною Ю.М. провели уроки пам’яті, присвячені трагічним 

сторінкам історії нашого народу «Бабин Яр - не забути». З метою вивчення історії рідного 

краю разом з учнями 10а та 11а відвідали Слов’янський краєзнавчий музей. 

Пройшла курси пiдвищення квалiфiкацiї з теми; «Розвиток громадянських 

компетентностей школярів під час освітнього процесу в Новій українській школі».   

Займалась підготовкою учнів до олімпіади з історії, на якій учень Нудний Єгор учень 8 

класу посів 4 місце (1-3 місця не було), а Найдьонов Богдан – 9 місце. 

  

                           Дудочкіна Юлія Миколаївна 

Під час уроків історії використовує різні види інтерактивної діяльності. Сучасні 

методи навчання невідривні від інформаційних технологій. Для підвищення 

ефективності уроку використовую навчальні презентації, фрагменти фільмів, інші 

відеоматеріали. Використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє 

суттєво поглибити зміст матеріалу, практичні вміння та навички школярів у пошуку, 

аналізі, узагальненні інформації. Цей процес охоплює й роботу самих учнів: вони беруть 

безпосередню участь у підготовці начального матеріалу (самостійне складання учнями 

тестових завдань, розробка гри «хто під маскою?», підготовка до інтерв’ю з історичною 

особою) 



У своїй практиці використовує  створені спеціально для конкретних уроків 

мультимедійні конспекти-презентації, що містять короткий текст, основні терміни і 

поняття, малюнки, відеофрагменти, схеми і графіки, цифрові фото або просто 

відскановані ілюстрації. З їх допомогою можна просто й наочно представити свій виступ 

на уроці, конференції або позакласному заході.  

Для підвищення своєї педагогічної діяльності пройшла курси:  

1. «Нова українська школа: перехід на наступний рівень». 

2. «Розвиток громадянських компетентностей школярів під час освітнього процесу в 

Новій українській школі». 

3. «Школа для всіх». 

Брала участь у вебінарах «Всеосвіта» на тему:  

1. «Проблеми сучасної шкільної історичної освіти в Україні: витоки та перспективи» 

2. «Готуємося до викладання нового інтегрованого курсу “Україна і світ. Вступ до 

історії та громадянської освіти». 

3. “Хронологічна і просторова компетентності в курсі «Україна і світ. Вступ до історії 

та громадянської освіти»” 

 

Упродовж  усього навчального року проводила курси з підготовки до ЗНО. 

Добровольська Євгенія учениця 11 класу під час складання НМТ отримала найкращий 

результат – 200 балів. 

 

Брала участь у складі обласної групи  творчої лабораторії «Методика вебквесту 

(пізнавальної гри) як інноваційна освітня технологія» та  в розробці завдань вебквесту з 

правознавства. Матеріали роботи розміщенні на сайті ІППО.  

Займалась підготовкою учнів до олімпіади з історії, на якій учениця 10 класу 

Радкевич Софія посіла 7 місце (1-3 місця не було), а учениця  11 класу Глушек Анна 7 

місце.  

 

                Землянська Юлія Олександрівна 
             Пройшла курси «Школа для всіх» 8.09.2021, «Зелене світло для Землі» 

20.10.2021, «Оцінювання без знецінювання» 20.10.2021. 

             Брала участь у  конференціях На Урок «Організація освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання», «Виховання та розвиток успішної особистості».  

             Була співорганізатором загальношкільних заходів «Шкільний малинник 2022» та 

«Зелене подвір’я». 

             У рамках проекту « Учитель року 2021-2022» провела проектні уроки  з тем 

«Аромат здоров’я», «Біологічна зброя та біотероризм», «Тварини рекордсмени», «Як 

утворюються перлини», а також відкритий онлайн-урок з теми «Дихальні рухи».  

            Разом з учнями 5-В класу провели профілактичний загальношкільний захід 

«Зупинемо СНІД доки він не зупинив нас» 

           1-30 листопада 2021 року організувала участь учнів Слов’янської ЗОШ $10 у 

міжнародному освітньому конкурсі «Олімпіс 2021 – осіння сесія» 



          Займалась підготовкою учнів до олімпіади з біології , на якій учениця 8 класу 

Багдасарян Ганна 9 місце, ученик 10 класу Кобцев Михайло 8 місце, учениця 11 класу 

Діденко Олександра 6 місце. 

  

                              Бухаліна Олена Костянтинівна 

Провела заходи з основ безпеки життєдіяльності : 

1. випуск тематичної шкільної газети учнями 9 класів – протипожежна безпека; 

2. пізнавальний конкурс «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати» для 8 

класів; 

3. перегляд учнями 7 класів соціальної реклами з формування навичок здорового 

способу життя; 

4. перегляд з учнями 6 класів презентацій про здоровий спосіб життя; 

5. виготовлення з учнями 5 класів листівок « Мої права та обов’язки» 

             Учні брали участь у міському етапі Всеукраїнського фестиваля дитячої  та 

юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі «Здоров’я кожного - 

відповідальність»; у проєкті «Здоров'я без сорому» (лекції «Здоров’я без сорому»); у 

проєкті «Незалежній Країні – Незалежну Молодь!» ( профілактика шкідливих звичок) 

            Провели благодійну акцію «Монетки дітям» з Національним Банком України 

та благодійним фондом «Таблеточки». Метою цієї акції був збір монет номіналом 25 

копійок, які вийшли з обігу, та спрямування їх на допомогу онкохворим дітям. 

Пройшла курси підвищення кваліфікації:  

1. « Формування світоглядних основ та компетенцій з безпеки життєдіяльності: від 

учня до вчителя»; 

2. « Нова українська школа: перехід на наступний рівень»  

 

                Тетьора Наталія Леонідівна, Дзюба Ірина Олександрівна.    

          На уроках хімії разом с Дзюбою  І.А. та географії ми використовуємо активні форми 

пізнавальної діяльності: проблемні питання, проблемні ситуації (розвивають критичне 

мислення); використання різних форм навчальної роботи (групові, індивідуальні, парні, 

і ін.).   

          Застосування нетрадиційних форм проведення уроків (проектні заняття, урок-

змагання, урок-семінар, урок-віртуальна екскурсія, інтегрований урок); використання 

ігрових форм; використання дидактичних засобів (тести, термінологічні кросворди і ін.); 

дослідницька діяльність. Способи створення проблемних ситуацій:  

- повідомлення нового факту, який суперечить наявним знанням; 

- виявлення різних властивостей у речовин, що належать до однієї  групи  або типу; 

- виявлення подібних властивостей у речовин, що належать до  різних груп і класів; 

- демонстрація  подвійності властивостей   сполук; 

- пропозиція розв'язати експериментальне завдання; 

- розв'язання нестандартних хімічних завдань; 



- представлення  життєвих явищ, які учні не можуть пояснити на основі наявних 

знань. 

             Лабораторні, практичні роботи є методами ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

УЧНІВ.  Дослідження може проводитися з метою отримання нових знань, узагальнення, 

набуття вмінь застосовувати отримані знання, вивчення конкретних речовин, явищ, 

процесів. 

              При розв’язанні ситуаційних задач учні одержують завдання знайти  зв'язок між 

навчальним матеріалом і явищами, з якими вони зустрічаються в побуті й у природі 

             Реалізується практична спрямованість предмета. Підвищенню активної 

пізнавальної діяльності учнів сприяє включення в навчальний процес розрахункових і 

якісних завдань із нестандартним розв'язанням (завдання на суміші, логічні завдання на 

переходи з використанням літерних позначень і ін.) а також виконання вправ на 

складання завдань і різноманітних способів їх розв'язання.  

            Ефективним є застосування на уроках ЕЛЕМЕНТІВ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ: 

-Моделювання ситуацій; 

-Метод аналогії, емпатії, асоціації. 

Багато уваги присвятили підготовці учнів до ДПА та ЗНО, проведенню повторення 

навчального матеріалу. А свідченням цього є досягнення їхніх вихованців в олімпіаді з 

географії: 

1. Безверха Ангеліна, учениця 7 класу – 1 місце; 

2. Коваленко Марія, учениця 8 класу – 1 місце; 

3. Літвінова Марія, учениця 9 класу – 6 місце; 

4. Радкевич Софія, учениця 10 класу – 2 місце; 

5. Добровольська Євгенія, учениця 11 класу – 2 місце; 

Олімпіада з хімії:  

1. Нудний Єгор, ученик 8 класу – 2 місце; 

2. Максудова Марина, учениця 9 класу – 6 місце; 

3. Радкевич Софія, учениця 10 класу – 5 місце; 

4. Діденко Олександра, учениця 11 класу – 4 місце; 

Вчителі займалися самоосвітньою діяльністю за обраними темами, брали участь у 

різноманітних інтернет-вебінарах, онлайн-курсах: 

Тетьора Наталія Леонідівна пройшла курси «Нова українська школа: перехід на 

наступний рівень». 

Дзюба Ірина Олександрівна брала участь у вебінарах: 

29.07.2022р. "Інтернет - ресурси для створення завдань для уроків природничої освітньої 

галузі". 

25.07.2022р. " Використання віртуальної лабораторії Go- Lab на уроках біології та хімії". 

                                       Ляшко Ольга Вікторівна 

            Упродовж 2021-2022 н.р. вчитель продовжувала роботу над навчально-

методичним забезпеченням дисципліни; відпрацьовувала уміння  учнів доцільного 

використання набутих знань у різних життєвих ситуаціях. 



             Працювала над темою самоосвіти - «Компетентнісний підхід до уроку як засіб 

зорієнтованого навчання на розкриття, розвиток і реалізацію життєвих навичок, 

потрібних особистості».   

             Формуючи навички безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я,   

крім традиційних методів та прийомів застосовує інноваційні  технології, інтерактивні 

форми  проведення уроку: урок гра з елементами квесту «Вогонь наш друг, та не завжди, 

чекати можна і біди». Також уроки – тренінги, на яких використовую методи мозкового 

штурму, відкритий мікрофон, рольові та ситуаційні ігри, дискусію, інтерв’ю, роботу в 

малих групах, парах, аналіз ситуацій, рефлексію, а також метод проектів " Бережімо 

життя і здоров'я дітей" . В процесі роботи поєднує індивідуальні, фронтальні та групові 

методи роботи, використовую завдання творчого та проблемного характеру.  

Невимушена, творча атмосфера уроку сприяє активному діалогу між всіма учнями. 

Намагається працювати диференційовано, розвивати навички роботи з різними 

джерелами інформації.  Особливу увагу звертає на формування вмінь щодо складання 

алгоритму дій у випадку конкретної екстремальної ситуації, чи у випадку надання 

самодопомоги, або взаємодопомоги  потерпілому.  

 

           Аналіз роботи  ШМО свідчить, що за минулий навчальний рік підвищився 

теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага 

до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і 

методів. 

         У процесі роботи виправдали себе такі форми як індивідуальна і групова робота, 

робота із обдарованими та слабо встигаючими учнями, корекція знань учнів на основі 

діагностичної діяльності вчителя, формування особистості учня на основі якісної освіти, 

його творчих можливостей та самовдосконалення, вирішення педагогічних ситуацій і 

завдань.Однак поряд з позитивними результатами в роботі МО є ряд недоліків: 

· немає значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними 

наочними посібниками; 

· недостатньо уваги приділялось роботі з обдарованими дітьми; 

· недостатня робота з дітьми по залученню їх до участі у різноманітних конкурсах. 

           Разом з тим, в роботі шкільного методичного об’єднання вчителів  суспільно-

гуманітарних дисциплін слід звернути увагу на систематизацію та поширення власного 

досвіду роботи шляхом  активізації участі у міських семінарах, друку у педагогічній пресі 

та засобах масової інформації. Треба поширювати інформацію про класні та шкільні події 

на сторінках щкільного сайту. Звернути увагу на створення власних блогів.  Недостатньо 

уваги приділялось індивідуальній роботі з обдарованими дітьми і – як наслідок - 

відсутність переможців міських олімпіад з історії та біології, відсутні роботи в МАН; 

більше уваги приділяти веденню документації. 

         На 2022-2023 навчальний рік вчителі – члени МО ставлять перед собою 

наступні завдання: 



1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання предметів суспільно-

природничого циклу 

2. Забезпечити науково - методичний підхід у підготовці учнів до ЗНО. 

3. Приділяти увагу проведенню на кожному уроці тестування « Крок до ЗНО». 

4. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо підходити до кожного 

уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки. 

5. Регулярно проводити огляд новинок методичної літератури та періодичних видань. 

6. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі 

здібності учнів. 

7. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з невстигаючими учнями. 

8. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до 

рідної мови, історії , повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу. 

9 . По-максимуму використовувати комп’ютерні технології на уроках. 

10. Проводити відкриті уроки та заходи по предмету для обміну досвідом. 

Аналіз роботи педагогів, членів МО, дає підстави зробити висновок, що роботу МО 

можна вважати задовільною. 

План роботи методичного об`єднання на 2022-2023 н. р. 

 

1 засідання  

1. Обговорення методичних рекомендацій  викладання суспільствознавчих та 

природничих  дисциплін  на 2022-2023 н. р. 

2. Особливості викладання предметів суспільно-гуманітарного напрямку в умовах 

карантину та війни викладання онлайн-уроків. 

3. Затвердження календарно-тематичних планів 2022-2023 н. р. 

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

5. Планування роботи на 2022-2023 н. 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 2021-2022 н.р. 
     У минулому навчальному році вихователі ГПД працювали над реалізацією 

цілей, позначених 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 4 вихователів: Пожитько Ю.С., Данилова М.О., 

Іванова М.І., - вчителі, які працювали цього року вихователями за сумісництвом; 

Ляшко О.В.- вихователь, яка має першу категорію.  

    У своїй роботі вихователі під час проведення самопідготовки використовували 

методи інтерактивного навчання (Асоціативний кущ, Сенкан, Кластер, 

Виключення «зайвого», логічні ланцюжки, Кошик ідей), знайомили учнів з 

різними джерелами здобуття інформації. Це допомогло вихованцям навчитися 

слухати іншу людину, дозволило реалізувати ідею співробітництва, самостійно  

виконувати домашні завдання, розвивати творчу уяву і образне мислення, 

збагачувати словниковий запас, особливо при написанні творів, спростило пошук 

образних порівнянь та виразів. Також використовувалася технологія  «лепбук», що 

надає можливість залучити дітей до навчального процесу цікавим і творчим 

способом, який вчить їх збирати, аналізувати, сортувати інформацію. 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: «Цікаве навчання» з метою 

формування мотиваційної платформи у навчанні молодших школярів. (Бесіди: «Як 

навчитися читати швидко» -вих. Ляшко О.В., «Книжка-друг і порадник» - вих. 

Данилова М.О.) 

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

сприяли вправи з логіки, розгадування загадок і цікаві 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. («Таємниці мешканців морів і океанів» 

- вих. Ляшко О.В., творча година: «Дивовижний світ»–вих. Іванова М І., «Наші 

сусіди по планеті»- вих. Пожитько Ю.С., пізнавальний журнал: «Чарівний світ 

метеликів» - вих.ПожитькоЮ.С.)         Сумісно зі студією образотворчого мистецтва 



ЗОШ№10 , Донецького центру творчості вихователі проводили творчі заняття , на 

яких вихованці вчилися передавати свої почуття і емоції за допомогою образів і 

кольорів. Виховні заходи: «Кольори веселки» -вих. Пожитько Ю.С., «Українські 

вишиванки» -вих. Іванова М.І., майстер- клас з ліплення: «В гості до Зими»-

вих.ЛяшкоО.В. - 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», «Корисна і 

шкідлива їжа» - вих. ДаниловаМ.О.. 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: «Правила поведінки під час небезпеки» - вих. Ляшко О.В., 

бесіда: «Шкільна дипломатія», «Школа ввічливості:- А як би вчинив ти?» - вих. 

Пожитько Ю.С., виховна година: «Правила пішохода», «Казка вчить - це не дива, 

або знай свої права» – вих. Данилова М.О., година спілкування: «Права дітей. 

Завітай-но до нас, казка, навчи доброму, будь ласка!» - вих.ЛяшкоО.В.. 

   З метою формування дружніх стосунків у дитячому колективі проведена низка 

заходів: спортивно-розважальна програма: «Забави козачат на сучасний лад» - вих. 

ЛяшкоО.В., квест «Новорічні пригоди!» - вих.ПожитькоЮ.С..  

    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» - 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. (Година спілкування: «Український віночок»-

вих.ЛяшкоО.В.,     літературно-музична композиція: «Там бере початок Україна, 

де росте біля хати калина»- вих.ІвановаМ.І.) 

    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: «Перлини України»- вих. Ляшко О.В., виховна година: 



«Ми - діти твої, Україно!»- вих. Іванова М.І., « Консурс ерудитів - моя Україна»  - 

вих. Данилова М.О.. 

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

проведення прикрашали яскравими декораціями, виготовленими разом з дітьми; 

використовувався музичний супровід і ІКТ. 

    Все 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 31 травня 2022 року в школі навчалося 716 учнів,  430  учнів  атестовано, 286 

учнів перших -четвертих класів  не атестувались.  

Отримали:         - Свідоцтв з відзнакою – 0 

- Свідоцтв звичайного зразка  –  54 

- Свідоцтв звичайного зразка (екстерни)  – 1   

- Атестатів з відзнакою - 5 

- Атестатів звичайного зразка   – 43 

- Атестатів звичайного зразка ( екстерни) – 0 

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: 

9 клас – 1 учень. 

 

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 

7, 9, 10 кл. мають інтерес до вивчення технологій, інформатики,  української мови та іноземних 

мов. 

Враховуючи бажання батьків, індивідуальні психологічні здібності, рівень пізнавальної 

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

вивченням інформатики та технологій. 

 

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. 2021-2022н.р. 

Похвальних листів -91 Похвальних листів - 

86 

Похвальних листів - 

61 

Похвальних листів 

-  

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

грамот -2 

 

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 - 

        2021-2022 н.р. 3 2 

 

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

 

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 2021-2022 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 2021-2022 навчальному році повинні були 

атестуватися 10 педагогів, що відповідало річному плану атестації. Фактично атестовано 6 

педагогів( узв’язку з військовими діями, атестація І рівня перенесена на наступний навчальний рік): 

 З метою підтвердження кваліфікаційної категорії –5 чол.  

 З метою підвищення категорії – 5 чол. 

 З метою присвоєння педагогічного звання «учитель-методист» – 2 чол. 

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



 Позачергово  атестувалося -  1 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. 

 Індивідуальні консультації з педпрацівниками, які атестуються; 

 Вивчення системи роботи вчителів закладу загальної середньої освіти у вигляді 

фронтального контролю (відвідування уроків, позакласних заходів, вивчення документації, 

моніторинг навчальних досягнень учнів, участь уконкурсах «Серія відкритих уроків», 

«Творча лабораторія вчителів»; презентація тем з самоосвіти; узагальнення педагогічного 

досвіду; участь у роботі шкільних та міських предметних методичних об’єднань, участь у 

Всеукраїнських, обласних, міських конкурсах, вебінарах.).  

Згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників України були видані 

накази: 

 Про створення атестаційної комісії у 2021-2022 навчальному році (№172     від 02 .09.2021 

р.) 

 Про результати атестації педагогічних працівників у 2021 – 2022 навчальному році (№ 9-

к/тр    від 23.03.2022 р.) 

 Про результати атестації педагогічних працівників у 2021– 2022 навчальному році (№ 13  

від 12.04.2022 р. )   

  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 

1.  Бакун  Тетяна  Василівна 16.03.2022 перша 

2.  Кордонець Олег Миколайович перенесено вища, старший учитель 

3.  Землянська Юлія Олександрівна 16.03.2022 перша 

4.  Ігнатенко Оксана Миколаївна 16.03.2022 перша 

5.  Баштинська Тетяна Петрівна перенесено вища, старший учитель 

6.  Пожитько Юлія Сергіївна перенесено вища, методист   

7.  Поволоцька Наталія Олегівна 16.03.2022 друга 

8.  Бочарова Ганна Олександрівна 16.03.2022 перша 

9.  Шабанова Олена Федорівна перенесено вища, методист 

10.  Оліфіренко Тетяна Вікторівна 16.03.2022 друга 



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 

7. Таскіна Наталія Леонідівна, голова ПК 

 

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 

2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. 

Атестовано – 13 педагогів Атестовано – 6 педагогів 

Підтверджено: 

Вища категорія – 4 

Учитель- методист -3 

І категорія –2 

ІІ категорія – 1 

Підтверджено: 

Вища категорія – 0 

І категорія –2 

ІІ категорія – 1 

Підвищено : 

І категорія –3 

ІІ категорія – 1 

Вища – 0 

 

Підвищено : 

І категорія –2 

ІІ категорія – 1 

Вища – 0 

 

Відповідність займаній посаді -2 Відповідність займаній посаді -0 

Перенесено термін атестації -0 Перенесено термін атестації -4 

 

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). 

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 2022/2023 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. Реалізацію принципу наступності й перспективності між дошкільною та початковою 

загальною освітою, школами І та II ступенів, базовою та повною середньою освітою. 

      5. Запровадження  системи організації освітнього процесу, що відповідає         сучасним 

тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям соціалізації 

особистості демократичного суспільства. 

     6. Розробка та впровадження моделі  освітнього середовища, що сприяє процесу соціалізації 

та формуванню громадської активності учнів. 

7. Підготовка педагогів до інновацій через удосконалення самоосвіти, підвищення 

професійної майстерності. 

8. Розробка рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу щодо  реалізації проблеми 

закладу загальної середньої освіти. 

                 Про підсумки виховної роботи у 2021-2022 навчальному році 

В 2021-2022 навчальному році виховна робота здійснювалася відповідно до 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання, «Основних орієнтирів 

виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України», методичних рекомендацій МОН України, 

Департаменту науки і освіти Донецької облдержадміністрації. 

Основними завданнями у 2021-2022 навчальному році були: 

1. Сприяння набуттю дітьми патріотичного досвіду на з метою   готовності до участі в 

процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в 

життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, 

органами влади, спроможності   та захищати права людини, готовності взяти на себе 

відповідальність на основі розвитку учнівського самоврядування в закладі, використання 

нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху. 

2. Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій. 

3. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії із закладом. 

4.Оптимізація змісту і форм виховного процесу. 

Впродовж навчального року проведено традиційні заходи: 



1.15-й творчий конкурс «Сіверський Донець – очима молоді» 2021 

2. Конкурі-виставка робіт юних фотоаматорів   «З любов’ю до мого міста » 

3.Міський відкритий  фестиваль - конкурс  української пісні «З Україною в серці» 

4.Спортивно –  пізнавальному захід  «КВЕСТ. Спортивний школярик» 

5.І етап міського конкурсу відеороликів - візитівок «Національне виховання – майбутнє 

держави» 

6.Міській етап акції до Дня захисників і захисниць «Тобі захисник» 

7.Міський конкурс малюнків «Зимові візерунки». 

8.Дитячій благодійна акція «Відкрийте серця!» 

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

10.Міський етап  Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція»   

11. Проект «Здоров'я без сорому». Лекції «Здоров’я без сорому» 

12. Конкурс малюнків « Справедливий суд очима дітей» 

13. ІІ Міжнародний  урок доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин», 

присвячений  Всесвітньому дню захисту тварин 

14. Благодійна акція «Монетки дітям» Національного Банку України та благодійного 

фонду «Таблеточки» 

15. Міський етап змагань «Веселі старти» 

16. Фотовиставка до Дня Соборності України 

«Україна – це ми!»  «Схід і Захід разом»  

17.  Конкурс тематичних малюнків до Дня Українського Добровольця 

18.  Конкурс малюнків  «Збережімо ґрунт рідної України», приурочений до 

Міжнародного для ґрунтів  

19. Мотиваційного онлайн-урок з профорієнтації «Твоя суперпрофесія».  

міському етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно- 

ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». 

 20. Тренінг "Національно-патріотичне виховання в умовах прикордоння" 

 21.Міський етап Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості та юнацької 

творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі «Здоров’я кожного - відповідальність». 

22.Участь у проекті «Незалежній Країні – Незалежну Молодь!»                                              ( 

профілактика шкідливих звичок) 

23. І етап (міського) обласного конкурсу відеороликів-візитівок (презентацій) з 

національного виховання «Національне виховання – майбутнє держави». 

          Питання реалізації Концепції національно-патріотичного виховання молоді 

розглянуто на засіданні методичного об’єднання класних керівників. 

   Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велась відповідно до: 

статей 43, 50 Конституції України; Закону України «Про освіту», стаття 26; кодексу 

законів про працю України, статті 2, 10, 13; Закону України «Про охорону праці», статті 

6, 7, 10, 15, 19, 25; наказів Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001р. 

Проводилася систематична робота із попередження дитячого травматизму та пропаганди 

здорового способу життя. З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу перед початком  навчального року 

видано відповідні накази, розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці 

для всіх учасників освітнього процесу. У наявності журнали реєстрації інструктажів з 

учнями та вчителями.  Відповідно до «Типового положення про організацію навчання з 

питань охорони праці» проводилось навчання з питань охорони праці, техніки безпеки, 



пожежної безпеки, тощо. Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, 

дистанційного навчання, у побуті й громадських місцях, на вулиці, тощо обговорювались 

на батьківських зборах, висвітлено на сайті школи та в соціальних мережах. 

     З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічного 

колективу з формування правової культури та попередження правопорушень, у річному 

плані роботи школи передбачались заходи з профілактики правопорушень та правового 

виховання серед учнів. 

Основна мета роботи школи в цьому напрямку - координація зусиль педагогічного 

колективу, запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним 

керівникам, батькам; охорона прав дитини. Практичним психологом школи 

здійснювалась  систематична підтримка  дітей із соціально незахищених категорій, 

розроблено план індивідуальної роботи з учнями, які потребують особливої уваги, 

проведено діагностування класних колективів,  анкетування, індивідуальні консультації 

та бесіди.  

З метою профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну 

середню освіту» з певними учнями та їх батьками систематично проводилася 

індивідуальна робота.  

З метою забезпечення відповідності діяльності педагогів та вихованців державним 

стандартам та надання допомоги вчителям у підвищенні рівня виховної роботи, в школі 

систематично здійснювався контроль за виховною роботою. 

Аналізуючи стан виховної роботи школи, варто зазначити, що пріоритетними 

напрямками роботи на сучасному етапі є: 

-    виховання патріотизму, громадянських якостей особистості; 

- збереження морального, фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління; 

- використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та в 

навчально-виховному процесі школи; 

- розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей. 
 

 

 

План роботи 

над єдиною методичною проблемою: 
 Освітні стратегії соціалізації особистості  громадянського                      

суспільства на засадах  компетентнісного підходу 

МЕТА: 
Створення інноваційного освітнього середовища як умову інтеграції шкільної освіти у світовий 

освітній простір;  формування ключових життєвих компетентностей школярів, досягнення такого 

рівня особистостої зрілості, який би дозволив випускникам бути готовими до свідомого 

самовизначення з урахуванням не тільки своїх нахилів і здібностей, але й інтересів суспільства 
ЗАВДАННЯ: 

 запровадження  системи організації освітнього процесу, що відповідає сучасним тенденціям 
розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям соціалізації особистості 
демократичного суспільства; 

 розробка та впровадження моделі  освітнього середовища, що сприяє процесу соціалізації та 
формуванню громадської активності учнів; 



 підготовка педагогів до інновацій через удосконалення самоосвіти, підвищення професійної 
майстерності; 

 розробка рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу щодо  реалізації проблеми 
закладу загальної середньої освіти. 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 
успішна реалізація основних принципів навчання й виховання соціально компетентної 

особистості, збагачення освітнього процесу інноваційними  формами та методами. 
 

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; 
 удосконалення належного спрямування всіх форм внутрішкільної методичної роботи, 

активізація роботи шкільних методичних об’єднань; 
 організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної методичної проблеми; 
 розробка творчими групами основних положень, рекомендацій, заходів, технологій, найбільш 

ефективних у роботі закладу загальної середньої освіти; 
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 проекти 
 

« Знання – велика сила»: 

Куратор проекту заступник директора навчально-виховного закладу  

з навчально-виховної роботи. 

1. Англійська мова -  10.11.2022 – 21.10.2022 

  (відповідальна керівник ШМО Кузнецова К.Е.) 

2. Фізична культура – 06.03 -17.03. 2023 

 (відповідальні Курочка В.П., Кордонець О.М.) 

 
 

                                 Навчально-виховні проекти 
 

 1. «Квест» - куратор проекту педагог-організатор Бухаліна О.К. (травень  2023) 

 2. Бізнес-гра – організатор Дудочкіна Ю.М. (протягом року) 

         3. Зірки майбутнього - куратор проекту педагог-організатор  

Бухаліна О.К. (квітень 2023) 



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 з охорони праці  24.04.2023 -28.04.2023 
 

Класноузагальнюючий контроль : 

9 клас – 28.11.2022 - 09.12.2022 

10 клас – 16.01.2023- 27.01.2023 

Оглядовий контроль : 

11 клас – 20.02.2023 – 24.02.2023 

Фронтальний контроль : 

 

     1. Англійська мова -  10.11.2022 – 21.10.2022 

         2. Фізична культура – 06.03.2023 -17.03. 2023 

 
 

Педконсиліуми з адаптації: 

1 класи –31.10.2022 – 04.11.2022 

5 класи – 21.11.2022 – 25.11.2022 

10 клас – 23.01.2023- 27.01.2023. 
 

Круглий стіл 17.04.2023– 21.04.2023  

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 – 10.10.2022– 14.10.2022 
 

 Заступник директора навчально-виховного закладу з навчально-виховної 

роботи Сулакова О.М. 
 

ІІ семестр – 20.02.2023– 24.02.2023 
 

Заступник директора навчально-виховного закладу з виховної роботи Федосюк 

Л.Ф. 
 

Звіти: 
 

1. Лист обліку роботи вчителя закладу загальної середньої освіти за 2022 – 2023 н.р. 

19.05.2023– 23.05.2023 

2. Звіт про роботу ШМО за 2022 – 2023 н.р. 

(електронний варіант) 

                                                         15.05.2023 – 19.05.2023 
 

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 2022– 2023 н. р. : 

 

1. Баштинська Т.П. 

2. Кордонець О.М. 

3. Шабанова О.Ф. 

4. Пожитько Ю.С. 

5. Рульова Н.Г. 

6. Жебчук О.А 

7. Ященко Н.О. 

8. Пилипенко Вл.Ю. 

9. Бухаліна О.К. 

10. Полупан Н.М. 

11. Данилов С.М. 

12. Данилова М.О. 

13. Ніколаєва Ю.В. 

14. Стариченко М.Ю. 

15. Баканова І.Ю. 

16. Киркач Г.О. 

17. Шаульська А.О. 

18. Ломакіна Г.І. 

19. Дудочкіна Ю.М. 

 

Молоді спеціалісти, які мають педстаж 2 роки ( позачергово). 

 

Класні керівники. 

 



 
 

 

 

  

 

 

Затвердити шкільні методичні об’єднання, призначити керівників: 

 Початкових класів                 – 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. 
 

Клас  Прізвище, ім’я, по батькові 

1а Баканова І.В. 

2а Фельчак О.О. 

2б Баштинська Т.П. 

3а Коротун І.В. 

3б Кобцева Н.С. 

3в Ніколаєва Ю.В. 

4а Данилова М.О. 

4б Ратушна І.Є. 

4в Пожитько Ю.С. 

5а Таскіна Н.Л. 

5б Бухаліна О.К. 

5в Стариченко М.Ю. 

6а Фролов К.О. 

6б Шабанова О.Ф. 

6в Землянська Ю.О. 

7а Гойдош Г.С. 

7б Горбунова В.П. 

8а Кузнецова К.Е. 

8б Бочарова Г.О. 

8в Ященко Н.О. 

9а Кисіль В.М. 

9б Пилипенко Г.С. 

10а Пилипенко В.Ю. 

11а Дудочкіна Ю.М. 

11б Поволоцька Н.О. 


