
 
ОХТИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - Ш СТУПЕНІВ № 1 

ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

 

04.01.2021                                        м.Охтирка                                   № 12-о/д 

 

Про підсумки методичної роботи  

за І семестр 2020-2021 навчального року 
 

            Відповідно до річного плану роботи школи на 2020–2021 навчальний рік 

педагогічний колектив четвертий рік продовжує працювати  над 

загальношкільною методичною проблемою: «Підвищення рівня професійної 

майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування 

ключових компетентностей успішної особистості учня школи». ІІІ-й етап. 

Апробаційно – впроваджувальний (01.09.2020 – 01.09.2021). 

 Зміст діяльності: розроблення й апробація системи діяльності 

навчального закладу та вчителя в процесі реалізації науково – методичної 

проблеми. Практичне дослідження проблеми. 

 Основні завдання: спрямування організації досвіду з реалізації проблеми 

в роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, які мають 

труднощі в роботі над новою проблемою. 

 Мета: визначення ступеня аксіологічного мислення членів педагогічного 

колективу; визначення ступеня готовності вчителів до роботи над проблемою; 

вивчення досвіду роботи вчителів і виявлення труднощів з подальшою їх 

корекцією. 

 Прогнозовані результати: 

- розробка планів роботи методичної ради щодо відбирання матеріалу для 

вирішення поставленого питання; 

- вироблення рекомендацій щодо використання прийомів зміцнення в дітей 

переконання про цінність освіти; 

- подолання в роботі вчителів утруднень, що виникають у процесі 

реалізації науково – методичної проблеми школи. 

 Шляхи реалізації: 

- створення умов для вирішення поставлених завдань: 

- оформлення довідково – інформаційного методичного куточка з 

визначеної науково – методичної проблеми; 

- удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над науково – 

методичною проблемою; 

-  вивчення досвіду роботи педагогів, які працюють над аналогічними 

проблемами; 

 



-  проведення інструктивно–методичних нарад, лекцій, дискусій для 

вчителів, які реалізують окремі аспекти проблеми; 

- удосконалення належного спрямування всіх форм внутрішкільної 

методичної роботи, активізація роботи шкільних методичних об’єднань; 

-  організація наставництва, консультацій для молодих учителів; 

- організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної науково – 

методичної проблеми; 

- аналіз напрацьованого практичного досвіду; 

-  система моніторингових досліджень рівня інноваційної культури 

вчителів – дослідників, навчальних досягнень учнів, тестування дітей і батьків; 

- створення умов і забезпечення ефективної роботи шкільних методичних 

об’єднань;  

- організація взаємовідвідування уроків, вивчення й виконання вчителями 

запропонованих методичних рекомендацій; 

- створення банку інформації щодо впровадження проблеми в навчально – 

виховний процес школи; 

- творчі звіти кращих учителів за результатами роботи над науково – 

методичною проблемою. 

  Управлінська діяльність: 

1. Реалізація моделі управлінської системи в межах науково – методичної 

проблеми школи. 

2. Виявлення нових педагогічних ідей, цікавих методичних знахідок у досвіді 

творчо працюючих учителів з метою поширення досвіду. 

3. Моніторинг професійної компетентності вчителя. 

4. Залучення вчителів до творчого педагогічного пошуку в процесі реалізації 

проблеми школи. 

5. Реалізація моделі психолого – педагогічного супроводу розвитку особистості 

в системі забезпечення індивідуалізації та спеціалізації навчально – виховного 

процесу в умовах інформаційно – освітнього середовища. 

6. Оперативна нарада «Особливості діяльності педагогічного колективу 

впродовж 2017/2018 та 2019/2020 навчальних років в умовах реалізації науково 

– методичної проблеми на ІІІ етапі». 

 Методична робота з педагогічними кадрами та шкільними методичними 

об’єднаннями: 

1. Вивчення досвіду роботи творчих груп учителів. 

2. Робота у шкільних методичних об’єднаннях над адаптацією матеріалу 

програм до новітніх технологій і методик. 

3. Педагогічна конференція «Успіхи роботи педагогічного колективу з 

реалізації методичної проблеми». 

4. Тиждень педагогічної майстерності «старших учителів» та вчителів – 

методистів. 

5. Науково – методичний практикум (взаємовідвідування й аналіз уроків, що 

проводять учителі; проведення відкритих занять, «круглих столів» із 

проблеми). 



6. Підготовка й публікація серії публіцистичних та науково – методичних 

матеріалів щодо основних завдань, ідей та реалізації завдань роботи над 

єдиною науково – методичною темою. 

         Упродовж  І семестру 2020-2021 навчального року педагогічний колектив 

школи продовжив працював над впровадженням Всеукраїнського експерименту 

«Теоретико-методичні засади розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти». З 

метою реалізації даних завдань та розширення можливостей педагоги брали 

участь у Всеукраїнських  науково-практичних конференціях та конкурсах.  

     Свою роботу  організувала також методична рада.  Склад методичної 

ради був затверджений наказом по школі  від 02.09.2020 № 164-о/д. 

       Враховуючи особливості епідемічної ситуації, що склалася у  І семестрі 

2020-2021 навчального року, значну увагу було приділено підвищенню 

методичної та професійної спрямованості педагогів у напрямку дистанційна 

освіта. На виконання наказу ректора Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти від 20.11.2020 № 165-ОД, педагоги 

школи долучилися до  онлайн-курсу «Виклики дистанційної освіти». Під час 

презентації І модулю, 2 грудня 2020 року, директор школи Шульженко І.А.  

поділилася досвідом щодо можливостей та перспектив використання сучасного 

технічного та програмного  забезпечення освітнього процесу. 7 грудня 2020 

року Шульженко Інесса Анатоліївна, директор школи; Мироняк Оксана 

Василівна, учитель англійської мови презентували практичний досвід роботи 

закладу щодо розвитку особистісно-професійної компетентності педагога на ІІ 

Всеукраїнському науково-практичному форумі «СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН».  

          Відповідно до  листів Міністерства освіти і науки від 12.05.2020                            

№ 1/9-241 «Щодо реалізації проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна 

грамотність»,  Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації  від 14.05.2020 № 04.1-13/1994 «Про реалізацію проєкту» заклад 

продовжив участь у Всеукраїнському  проєкті, що направлений на здобуття 

учнями навичок критичного сприйняття інформації, а також інтеграції медійної 

грамотності до програм закладу освіти. 24 грудня 2020 року творча група 

вчителів, які працюють в даному проєкті презентували свої напрацювання на 

онлайн-конференції  для Полтавської та Сумської області (доповідач                   

Гармаш Л.О.). 

 26 вересня 2020 року навчальним закладом було організовано та 

проведено Всеукраїнський  Магістральний міні-EdCаmp Охтирка «Світло 

знань- шлях до успіху», який дав змогу долучити 160 педагогів з різних 

куточків України та залучити експертів. Магістральна (не)конференція  міні-

EdCamp Okhtyrka  проходила на платформі My Own Conference. 

 Під час конференції на педагогів чекали: 

 учасницька галерея на просторах Mural, заповнення паспортів; 

 вітання від команди EdCamp Ukraine; 

 спеціальне звернення від  таємного гостя; 



 об`єднуючі кава-перерви в  нетворкінгу; 

 панельна дискусія; 

 шість експертних  паралелей; 

 учительська паралель; 

 цікаві перерви; 

 спеціальна сесія. 

        Протягом  І семестру 2020-2021 навчального року школа ефективно 

працювала  над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання 

на основі компетентнісного підходу, а саме технологій створення ситуації 

успіху, критичного мислення, інтерактивних технологій, методу проектів. 

Педагоги працювали над вирішенням проблем спрямованості освітнього 

процесу на використання інноваційних технологій, розвиток пізнавальної 

активності учнів, формування особистості учня, його життєвих та навчальних 

компетентностей, розвиток творчих здібностей,  розпочали підготовку  учнів до 

ДПА та ЗНО. 

         У своїй роботі вчителі використовували такі форми роботи як 

взаємовідвідування уроків, майстер-класи, творчі звіти, консультації, 

поєднували групові та індивідуальні форми роботи. 

          Протягом І семестру 2020-2021 навчального року в школі працювали 

психолого–педагогічні консиліуми, діяльність яких сприяла активізації 

науково-методичної роботи в школі. Були проведені наступні засідання: 

адаптація учнів 5-х класів до школи ІІ ступеня; врахування індивідуально–

типологічних особливостей дітей підліткового віку, адаптація учнів 1-х класів   

до навчання у школі, адаптація учнів 8-х класів до навчання в класах з 

поглибленими вивченням предметів, ПМПК – супровід інклюзивного навчання. 

          У школі активно працюють методичні об’єднання вчителів. Всі методичні 

об’єднання  підпорядкували свою роботу цілям та завданням, поставленим 

методичною радою школи. Реалізуючи загальношкільну методичну проблему, 

методичні об’єднання  спрямували свою діяльність у практичне русло. 

  Методичне об’єднання вчителів англійської мови  працює над 

«Використання сучасних інноваційних технологій навчання як засіб 

підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови 

        За звітний період учителі ознайомилися з інструктивно-методичними 

рекомендаціями МОН України щодо вивчення іноземних мов у 2020 – 2021 

навчальному році, додатком до листа Міністерства освіти і науки України від 

11.08.2020 № 1/9-430, Про навчальні плани: наказом Міністерства від 

07.08.2015 № 855 «Про внесення змін до навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів». Опрацювали перелік рекомендованих навчальних 

програм та підручників і посібників на 2020-2021 н. р. Отримували та надавали 

методичні консультації щодо складання календарних планів із врахуванням  

чинників пандемії та дистанційної освіти. Ознайомилися з Рекомендаціями 

щодо викладання іноземних мов у 2020–2021 н. р., опрацювали зміни до 

програм з англійської мови у 2020-2021 н. р., ознайомилися з нормативним 

забезпеченням викладання іноземної мови у НУШ 1-3 класи. 



 Опрацювали критерії оцінювання навчальних досягнень з англійської 

мови, ознайомилися з рекомендаціями щодо підготовки і організації 

проведення міських олімпіад із базових дисциплін 2020 – 2021 н.р.  

         Учителі підготували, учнів 8, 9 та 11 класів, які брали участь у І етапі  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови,  Інтернет- олімпіади та 

конкурсах від видавництва "Лінгвіст", MMPublication , Pearson, Macmillan, 

Oxford,  Longman  та інших Всеукраїнських іграх  з англійської мови "Puzzle, 

Olimpus, Greenwich",«На Урок», «CLEVER». Учитель Мироняк Оксана 

Василівна  залучила  учнів до онлайн конкурсу «Програми культурного обміну  

майбутніх лідерів FLEX для школярів», Бюро у справах освіти і культури 

Державного департаменту США, яка адмініструється в Україні організацією 

Американські Ради з міжнародної освіти ACTR/ACCELS  (American Councils) 

за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України FLEX 

Американських Рад в Україні, керує  євроклубом «PrimeStar»,була експертом із 

проведення онлайн Міні-EdCamp Shevchenkove «Щасливе вчительство – 

успішне учнівство» 19 вересня 2020 року. Є співорганізітором  інноваційної 

педагогічної діяльності в закладі освіти (організація EdCamp, запрошення 

фахових спеціалістів  для проведення тренінгів та майстер класів), волонтерів 

Корпусу Миру, Європейської волонтерської служби):  

 26 вересня у Охтирській ЗОШ І-Ш ступенів №1  відбулася  Магістральна  

(не)конференція  міні-EdCamp Okhtyrka 2020 «СВІТЛО ЗНАНЬ – ШЛЯХ ДО 

УСПІХУ»; 

 подано Формуляр-заявка «З двох зроби три – як організувати 

тристоронню зустріч молоді?» на семінар для вчителів з України, Польщі та 

Німеччини   6 – 10 березня 2020, Кшижова, Польша; 

  заповнено аплікаційну форму  «SEE LEARNING UKRAINE» СЕЕН для 

участі школи у програмі; 

  здійснено поповнення банку педагогічних технологій, використаних і 

можливих для застосування в процесі реалізації проблеми STEM освіти The 

Climate Action  Project of Koen Timmers; 

 запрошено до співпраці волонтерів Бенджаміна Лойджі Benjamin Looijen 

(Нідерланди)та  Eugenio Montalti (Італія).Відбуваються зустрічі із волонтерами 

Margherita Gobbat ( Італія) та Burak Mariner (Турція) (15 грудня 2020 р.). 

       У  закладі реалізуються Всесвітні, Всеукраїнські та регіональні проєкти 

(День Гідності, День толерантності, Всесвітній тиждень грошей, День Європи, 

"Go Camp", всесвітній проєкт «Кліматичні Дії» , День Європейських мов, 

Міжнародний день боротьби з корупцією - Проєкт підтримки організацій 

лідерів у протидії корупції в Україні USAID_ВзаємоДія. 

      Учителі мають високий професіоналізм, роблять значний особистий 

внесок у розбудову якісного освітнього простору школи. Вони  систематично 

підвищую власний професійний розвиток за рахунок участі у курсах  

підвищення кваліфікації  СОІППО, вебінарах та онлайн-конференціях. Так,  

Мироняк О.В. пройшла курси  «Педагогіка партнерства: від взаємодії до 



конструктивної співпраці» СОІППО 08.01.-10.01.2020 р. Серія ПК 02139771  

7940 (30 годин-1 kp ECTC) 

       Учитель  Шандиба Тетяна Віталіївна протягом І семестру долучилася до 

вебінарів від видавництв MM Publication, Dinternal Education 

National Geographic Learning та “На Урок”.  Учні 6-В, 8-Б та 8-В класів взяли 

участь у VII Всеукраїнській інтернет-олімпіаді “На Урок”. Має Подяки за 

активну участь в організації VII Всеукраїнської інтернет- олімпіади  та 

Свідоцтва про підготовку 18 переможців. 

 У жовтні 2020 з учнями 3-Б класу НУШ взяли участь у Всеукраїнському 

конкурсі #SmartJuniorнадихає від  MM Publication та увійшли у п’ятірку 

переможців з проєктною роботою “My Family”, нагороджені сертифікатами та 

подарунками. 

 Учитель  Донець Я.О. забезпечила участь учнів 10-А класу                        

(Чикалова А., Самонов М., Бейзим В.) в  проєктах ENGin. (початок проєкту -

грудень ),  "Art and Creativity" від GoCamp (вересень),  "Dreaming Big " від 

Київстар та GoCamp. (листопад). Має  розробки дидактичних матеріалів, 

розміщених на електронних освітніх платформах учителя. ЇЇ учні є учасниками  

осінньої олімпіади "На Урок". Була модератором під час проведення EdCamp. ЇЇ  

учні  1-А класу  брали участь у челенджі "Вітання від крилатиків".Яна 

Олксіївна -учасник численних вебінарів від Cambridge, Linguist, National 

Geographic, Dinternal, Penpal, На Урок, Всеосвіта, т.д. Має  учня 11-А класу 

учасника  міжнародної онлайн конференції HundEd. Брала участь у 

міжнародному українсько-польському проєкті "Swatka". 

 Чумак Наталія Сергіївна   за I семестр 2020 -2021н.р. прослухала 

вебінари: 

- “Best ways to engage young learners”. MM Publications ELT Consultant in 

Ukraine; 

- “How to Achieve the Best Results with Quick Minds for Ukraine.”Cambridge 

University Press;  

- “Use of English. Online and offline preparation”National Geographic Learning 

Webinar“Practical Ideas for Lesson Planning”.National  Geographic  Learning; 

- What Makes an Ordinary Teacher Extraordinary ”; 

- SR Teaching and Learning.       

 Учителі Яковенко Н.В. та Чумак Н.С. за І семестр 2020–2021 н. р. 

пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації з «Медіаграмотність: 

практичні навички» онлайн курс Prometheus (листопад 2020 р.).Брали участь в 

EdCamp Охтирка 2020 «Світло знань- шлях до успіху» Яковенко Н.В. пройшла 

онлайн  курси НУШ, прослухала вебінари: 

- «Формування навичок майбутнього на уроках англійської мови»; 

- «Вебінар Macmillan English : Time management tips for teachers»; 

- «10 Professional Practices».« Вебінар National Geographic Learning; 

-  The magic of reading: using stories to promote literacy and learning»; 

- «Дистанційні та психологічні ігри в сучасному освітньому процесі»; 

 Копил Ірина Олександрівна учитель опрацьовувала фахову літературу  



(Bitish Council, TED, «На урок», Всеосвіта) та пройшла курси на платформі 

Prometheus –“Дизайн мислення у школі”(29.09.2020)  та  “ Медіаграмотність : 

практичні навички”(30.09.2020). 

Учителі шкільного об`єднання суспільно-гуманітарних наук працюють над 

науково-методичною проблемою «Формування компетентнісного підходу у 

викладанні предметів суспільно -гуманітарних наук». Метою роботи 

словесників є створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу 

кожного учня та його самореалізації в освітньому процесі. Педагоги володіють 

різноманітними методами та прийомами навчання, чутливо реагують на 

виклики часу, їм властивий високий рівень самоорганізації та самодисципліни, 

бачення близьких і далеких освітніх перспектив навчання й виховання дітей, 

залучають дітей до участі в різноманітних заходах.                                                                                                 

 Одним із пріоритетних напрямків сучасної освіти вважається розвиток 

інтелектуальних і творчих здібностей, природної обдарованості учнів, 

формування в них творчого потенціалу.Дієвим методом виявлення, підтримки 

та розвитку обдарованих дітей є проведення учнівських олімпіад, під час яких 

учні не тільки поглиблюють знання з предметів, а й мають можливість 

розвивати інтелект, ерудицію, уміння спілкуватись. З огляду на це вчителі 

Балюк Л.І., Биковська Т.Г., Вашева Г.А., Гармаш Л.О., Грицай Ж.М., Дубович 

І.М., Журавель Л.Б., Смага М.В. залучають учнів до участі у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах з української мови та літератури, історії, правознавства, 

Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. 

  Велику увагу педагоги приділяють розвиткові творчих здібностей учнів, 

створенню сприятливих умов для самореалізації,  отримання творчого продукту 

інтелектуальної діяльності. З цією метою залучають дітей до різноманітних 

заходів.  Учні 10-А класу Марущак Назар та Мартищенко Дар’я (учитель 

Журавель Л.Б.) взяли участь в конкурсі мовних плакатів до Дня писемності та 

мови, організованому ФБ-спільнотою.                                                                                                       

 Учителі Балюк Л.І., Вашева Г.А., Демешко Л.С., Дубович І.М.,                  

Журавель Л.Б., Смага М.В. підготували учасників міського літературного 

конкурсу серед дітей та молоді «Мрії про майбутнє»: Рожко Станіслав              

(5-А клас), Бутиріна Софія (5-А клас), Троценко Поліна (5-Б клас),                     

Кірієнко Владислав (6-В клас), Пастернак Карина (7-А клас), Батюк Вероніка 

(8-Б клас), Вашева Марія (8-Б клас), Мірошніченко Єкатерина  (8-Б клас), 

Коріненко Андрій  (8-В клас), Міхєєва Аліса (9-А клас), Бейзим Вікторія (10-А 

клас), Мотренко Аста (10-А клас), Чикалова Анна (10-Аклас), Смага Марія              

(11-А клас).                                     

 У I міському (відбірковому) етапі XXIII літературного конкурсу «Проба 

пера» взяли участь Коваленко Маргарита, учениця 5-А класу, Рожко Станіслав, 

учень 5-А класу (учитель Балюк Л.І.), Цвик Софія, учениця 5-А класу, 

Троценко Поліна, учениця 5-Б класу (учитель Журавель Л.Б.), Гмиря 

Олександра, учениця 6-В класу (учитель Дубович І.М.), Пастернак Катерина, 

учениця 7-А класу (учитель Вашева Г.А.), Мороз Поліна,  учениця 7-Б класу 

(учитель Балюк Л.І.), Вашева Марія, учениця 8-Б класу (учитель                         

Демешко Л.С.), Коріненко Андрій, учень 8-В класу, Міхєєва Аліса, учениця 9-А 



класу, Якимова Ада, учениця 9-Б класу (учитель  Смага М.В.), Бейзим Вікторія, 

учениця 10-А класу, Чикалова Анна, учениця 10-А класу (учитель                 

Балюк Л.І.), Смага Марія, учениця 11-А класу (учитель Смага М.В.), Грізун 

Анна, учениця 11-Б (учитель Биковська Т.Г.). 

 У Всеукраїнському учнівському літературно-мистецькому конкурсі 

«Стежками Каменяра» взяли участь Коріненко Андрій, учень 8-В класу, 

Кузнєцова Діана, учениця 9-Б класу, Смага Марія, учениця 11-А класу (учитель 

Смага М.В.). 

 У Всеукраїнському конкурсі до Дня української писемності та мови 

«Слово до слова» від проєкту «На Урок» взяв участь 21 учень 6-А, 7-А, 7-В,             

8-А, 8-В класу. Дипломи I ступеня отримали 19 учнів, II - 4, III - 7, сертифікат 

учасника - 8. Учителі Вашева Г.А. та Смага М.В. отримали подяки за 

підготовку учнів до конкурсу. 

 У Всеукраїнському дистанційному конкурсі авторської прози та поезії 

«ЯwriterR» Батюк Вероніка учениця 8-Б класу, посіла I місце в номінації 

«Проза» (учитель Демешко Л.С.). 

 Учні 6-А, 7-А, 7-В, 8-А, 8-Б, 8-В, 10-А, 11-А класів були активними 

учасниками інтернет-олімпіад та конкурсів від проєктів «На Урок» та 

«Всеосвіта».  

 У VII Всеукраїнській  інтернет-олімпіаді «На Урок» з української мови та 

літератури  взяло участь 70 учнів. Дипломи I ступеня отримали 10 учнів, II - 9, 

III - 12, сертифікат учасника - 39. Учителі Журавель Л.Б. та Смага М.В. 

отримали подяки за активну участь в організації олімпіади та свідоцтво про 

підготовку переможців. 

 Учителі Демешко Л.С., Журавель Л.Б. отримали подяки за активну участь 

у проведенні олімпіад та свідоцтва про підготовку переможців у VІІ 

Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» із зарубіжної літератури (Осінь 

2020, Зима 2020).   

 У Всеукраїнській дистанційній олімпіаді з української мови «Всеосвіта 

Осінь – 2020» взяло участь 44 учні. Дипломи I ступеня отримали 18 учнів, II - 8, 

III - 14, сертифікат учасника - 4. Учитель Смага М.В. отримала подяку за 

активну участь у проведенні олімпіад та свідоцтва про підготовку переможців. 

 У Всеукраїнській дистанційній олімпіаді з української мови «Всеосвіта 

Зима – 2020-2021» взяло участь 116 учнів. Дипломи II ступеня отримали 7 

учнів, III - 9, сертифікат учасника - 87. Учитель Смага М.В. отримала подяку за 

активну участь у проведенні олімпіад та свідоцтва про підготовку переможців. 

Учениця 8-Б класу Сталинська Анна-Марія стала учасницею 

Всеукраїнського фестивалю мистецтва «Військові обереги від Святого 

Миколая» (учитель Демешко Л.С.).                                                                      

 Учителі Балюк Л.І., Биковська Т.Г., Вашева Г.А., Демешко Л.С.,                     

Дубович І.М., Журавель Л.Б., Смага М.В. взяли участь  у Всеукраїнському  

конкурсі фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник-учитель 

2020» й отримали Дипломи ІІ-ІІІ ступеня та сертифікати учасників. 

 З метою підвищення фахової майстерності учителі постійно слідкують за 

новими програмами та методичними посібниками з предмета та суміжних 



областей знань, вивчають методичну та загально – педагогічну літературу, 

практичний досвід колег.  

 За звітний період Журавель Л.Б. переглянула вебінари на освітній 

платформі «На Урок»: «Активізація та зосередження уваги учнів покоління Z», 

«Вивчення української мови та літератури за допомогою соцмереж», «Як 

розвивати емоційний інтелект учнів на уроках літератури». Успішно пройшла 

6-годинний курс «Цифрові навички для вчителів» на Національній онлайн-

планформі з цифрової грамотності. 

 Учні 10-А класу вяли участь у Всеукраїнській олімпіаді з української 

мови «Олімпус 2020-Осіння сесія» (учитель  Балюк Л.І.). 

 Лоцкіна А.В. пройшла онлайн-курс "Освітні інструменти критичного 

мислення" (Prometheus). 

 Дубович І.М. переглянула вебінари на освітній платформі «На Урок»: 

«Сторітелінг: вчимося розповідати історії як письменники», «Як розвивати 

емоційний інтелект учнів на уроках літератури». 

 Учителі Балюк Л.І., Биковська Т.Г., Грицай Ж.М., Демешко Л.С.,                

Дубович І.М., Журавель Л.Б., Смага М.В. долучилися до спільноти 

відповідального вчительства та взяли  участь у Магістральній учительській 

(не)конференції EdCamp Охтирка 2020 «Світло знань – шлях до успіху» та 

отримали посвідки про участь. А Вашева Г.А. та Гармаш Л.О. були 

модераторками цієї (не)конференції. 

 Вашева Г.А. поповнює й систематизує матеріальну базу кабінету 

української мови та літератури. Член обласної творчої групи.                      

Галина Анатоліївна працює над упровадженням інфо-медійної грамотності на 

уроках української мови та літератури. Активна учасниця  проекту «Вивчай та 

розрізняй». 

 Грицай Ж.М. надіслала розробку уроку з історії на тему «Природно-

географічні умови Балканського півострова. Мінойська та Ахейська палацові 

цивілізації» (6 клас) на сайт «Всеосвіта». Отримала сертифікат про 

проходження онлайн-курсу «Про дистанційний та змішаний формати 

навчання» на платформі ЕDERA. 

 Гармаш Л.О. взяла участь в Обласному онлайн-семінарі «Інтеграція 

змісту соціогуманітарних і природничих навчальних предметів у Новій 

українській школі». Вона виступили із доповіддю на тему: «Інтегрований курс 

«Громадянська освіта» та його значення в дослідженні учнями важливих 

суспільних понять» . 

 Балюк Л. І. пройшла курси підвищення кваліфікації  при Сумському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (дистанційні). 

Упродовж 1-го семестру 2020-2021 н. р. вчителі кафедри природничих 

наук працювали над проблемою шкільного методичного об’єднання 

природничих наук: «Вибір форм і методів організації уроків природничого 

циклу в умовах дистанційного і змішаного навчання для реалізації 

компетентнісного підходу до навчання». Вчителі кафедри систематично брали 

участь у різноманітних освітянських заходах  на рівні школи, міста, області, 

загальнонаціональному. Знайомились і впроваджували в своїй діяльності 



передовий досвід своїх колег, що дало можливість підняти їх професійний 

рівень. 

Вчителі кафедри здійснювали методично-наукову робота та самоосвітня 

діяльність у різних напрямках:  

1. Рубан О.А. - взяла участь у вебінарах  для вчителів хімії Сумської 

області за темою «Актуальні питання навчання хімії в закладах загальної 

середньої освіти в 2020-2021 навчальному році» (КЗ СОІППО, 08.09.20.) та  

участь в обласному  вебінарі «Ключові уміння 21-го століття»( 15.09.20 ); 

- здійснювала роботу в  обласній творчій групі «Дидактико-методичне 

забезпечення викладання хімії за Державним стандартом базової і повної 

загальної середньої освіти 2011 року». Засідання членів обласної творчої групи 

вчителів хімії, присвячене розгляду та аналізу розроблених тестових завдань з 

хімії для учнів 11 класів» (КЗ СОІППО, 21.09.20); 

- взяла участь у науково-практичному онлайн-семінарі для вчителів хімії 

за темою «Готовність учителів хімії до реалізації практичної складової 

програми з хімії та підготовки учнів до інтелектуальних змагань» (КЗ СОІППО, 

16.11.20). 

2. Зайка І.М. – пройшла навчання на національній онлайн-платформа 

EdEra, де опанувала курси «Академічна доброчесність»(05.10.2020), «Права 

людини в освітньому просторі» (05.10.2020), «Домедична допомога», «Ключові 

уміння 21-го століття» (29.11.2020); курс « Критичне мислення для освітян» на 

національні платформі Prometheus( 14.12.2020); 

  - взяла участь у роботі обласного методичного марафону «Організований  

початок 2020-2021 навчального року: компетентнісно-інтегрований підхід» у 

формі веб-трансляції (25 серпня 2020 року ); обласному онлайн-семінарі 

«Підготовка учнів до ЗНО: особливості читання та практичного використання 

топографічних карт» (12.11.2020 , СОІППО); 

-конференції «Навчальний рік 2020-2021: виклики та можливості» 

(19.08.2020 НаУрок); 

- вебінарах: «Формування комунікативних навичок у дітей з особливими 

освітніми потребами» (НаУрок,24.09.2020); «Оновлені умови організації 

дистанційного навчання у ЗЗСО: механізми  та технології» (Всеосвіта, 

07.12.2020). 

3. Марченко І.Б.- взяла участь у наступних освітянських заходах: 

- конференції «Навчальний рік 2020-2021: виклики та можливості» (19 

серпня 2020 «НА Урок»); 

- обласному методичному марафоні «Організований початок 2020-

2021 навчального року: компетентнісно-інтегрований підхід» у формі веб-

трансляції (25 серпня 2020 року ); 

 - конференції «STEM STEAM STREAM: від концепції до практичного 

втілення »(17 жовтня 2020 «НА Урок»); 

- вебінарі «Використання онлайн-тестів під час дистанційного 

навчання»(03.11 2020 «На Урок»); 



- обласному онлайн-семінарі «Підготовка учнів до ЗНО: особливості 

читання та практичного використання топографічних карт» (12.11.2020 на базі 

СОІППО. 

4. Якименко І.М. – пройшла навчання на національній онлайн-платформа 

з цифрової грамотності ДІЯ (17.09.2020) за що отримала електронний 

сертифікат «Інтерактивне навчання: інструменти та технології для цікавих 

уроків». 

5. Грицай Л.І. - пройшла онлайн- курс на EdEra  за темою «З учнями про 

освіту і кар’єру». 

Взяла участь у роботі  вебінарів: 

- «Згуртованість дитячого колективу та роботи з батьками в умовах 

дистанційного та змішаного навчання», Всеосвіта, 07.12.2020. 

- «Ефективна цифрова взаємодія з учнями в умовах дистанційного 

навчання. Онлайн – ресурси для урізноманітнення освітнього процесу», 

Всеосвіта, 10.11.2020. 

   Усі вчителі кафедри були активними учасниками EdСamp Охтирка 

«СВІТЛО ЗНАНЬ – ШЛЯХ ДО УСПІХУ!» (26.09.2020). 66 учнів школи взяли 

участь у Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок осінній 2020» 

(результати очікуємо у січні 2021).   

  Учні 9-х класів під керівництвом Марченко І.Б. взяли участь у ІV 

Всеукраїнській  Інтернет-олімпіаді «На урок» з біології та географії (листопад, 

2020) та були нагородженні  дипломами різного гатунку, а учитель подяками за 

активну участь в організації Всеукраїнської Інтернет - олімпіаді «На урок». 

Також учні  9-Б (керівник Марченко І.Б) взяли участь у Всеукраїнському 

конкурсі «Наука – це цікаво!» від проекту «НА Урок» та НТУ«ХПІ». 

Вчителі методичного об’єднання продовжили роботу по поширенню 

власного професійного  досвіду шляхом друкування на сторінках методичних 

сайтів.  

 1. Якименко І.М. опублікувала на сайті «Всеосвіта» контрольна роботу 

«Різноманітність тварин. Безхребетні». 

 2.Зайка І.М. оприлюднила  на сайті «НаУрок» методичні матеріали: 

 1) «Календарне планування з природознавства, 5 клас, для учнів з 

особливими освітніми потребами» (06.10.2020); 

2) «Критерії оцінювання тематичних контрольних робіт з географії та 

біології» ( 07.10.2020). 

3. Грицай Л.І - опублікувала конспект уроку за темою «Вуглеводи: будова 

й біологічна роль» для 10 класу («Всеосвіта»). 

4. Рубан О.А. - оприлюднила роботи:  

1) Завдання-кросенс з теми «Види хімічного зв’язку» («Всеосвіта»);  

2) Урок хімії «Виконання тренувальних вправ з теми «Хімічний зв'язок і 

будова речовини» («Всеосвіта»). 

Вчитель Рубан О.А. також  поділилася своїми методичними знахідками з 

колегами під час  проведення відкритого урок у 10-А класі на тему «Фенол: 

склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості» ( 09.12.2020). 



Протягом I семестру 2020–2021 н.р. вчителі художньо-естетичного циклу 

та технологій працювали над темою «Використання IКТ на уроках художньо-

естетичного циклу та технологій». На своїх уроках педагоги постійно 

застосовували IКТ, використовуючи програми Microsoft PowerPoint 

(презентації), MyPaint (художнє малювання), QR-Code Reader (для зчитування 

зашифрованої інформації, що надається в підручнику з предмета) (під час 

роботи на уроці); Audacity, Adobe Audition (аудіоредактори), Movavi Video 

Editor, VSDC Free Video Editor (відеоредактори) (при підготовці до уроків); 

Microsoft Publisher (буклети, бюлетені, швидкі публікації, паперові моделі, 

листівки і т.д.) (творче д/з.);  відеохостинг YouTube (відематаріали до теми 

уроку(під час викладання нового матеріалу).   

Учителі підвищували свою фахову майстерність, брали участь у низці 

заходів шкільного, міського та всеукраїнського рівнів. 

Так протягом  І семестру Голод В. Г. підвищував фахову майстерність 

через перегляд вебінарів на сайті «На урок»: «Лайфхаки для ключових умінь 

педагога ХХІ століття», «Компетентнісний та інтегральний підходи до 

викладання технологій і трудового навчання». 

Голод В.Г. провів І (шкільний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

трудового навчання. 

Віктор Григорович створив наглядні посібники-стенди: «Державна 

символіка» (листопад 2020 р.), «Правила безпечної праці в столярних, 

слюсарних та комбінованих майстернях» (листопад 2020 р.), «Техніка безпеки в 

майстерні» (грудень 2020 р.). 

Учитель трудового навчання Лапаєва С.В. підвищувала фахову 

майстерність через перегляд вебінарів на сайті «На урок»: «Викладання 

трудового навчання в умовах карантину»,  «Інтернет-ресурси для корисного 

навчання», підвищувала кваліфікацію, узявши участь у регіональній (не) 

конференції для шкільних педагогів у форматі EdCamp «Світло знань – шлях до 

успіху» та отримала сертифікат.  

Учителька провела І (шкільний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з трудового навчання. 

Лапаєва С.В. стала переможницею І (зонального) туру конкурсу «Учитель 

року» в номінації «Трудове навчання». 

Також Світлана Володимирівна долучилася до привітань учителів із 

професійним святом, виготовивши сувеніри; узяла участь в акції «Привітаємо 

воїнів АТО з Новорічними святами» (виготовлення учнями листівок та оберегу 

- ляльки-мотанки «Янгол»); допомогла в оформленні новорічної фотозони. 

Учитель образотворчого мистецтва та мистецтва Небитова Ю.В. 

підвищувала фахову майстерність через перегляд вебінарів на платформі 

«Всеосвіта»: «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під 

час карантину», «Креативні ідеї створення онлайн-тестів на «Всеосвіті» та їх 

практичне застосування в навчанні», «Екологічність у контексті дбайливого 

ставлення до здоров’я»; перегляд онлайн-вебінару «Початок роботи у MS 

Teams: інтерфейс програми та можливості для викладачів».   



Юлія Віталіївна узяла участь у регіональній (не) конференції для 

шкільних педагогів у форматі EdCamp «Світло знань – шлях до успіху» та 

пройшла онлайн-курси на платформі Prometheus «Медіаграмотність: практичні 

навички». 

 Учні Небитової Ю.В. взяли участь у міському конкурсі малюнку/плакату 

на тему «СНІД – небезпека наших днів» (ІІІ місце, ІІ вікова категорія, Шульц 

Стефан, 11-Б клас). 

Учитель музичного мистецтва Приходько В.І. також  підвищувала свою 

фахову майстерність через перегляд вебінарів на платформі «Всеосвіта»: 

«Інтерактив і креативність в освіті: як через гру зацікавити дітей знаннями», 

«Творчий підхід до навчання. Лепбук як засіб ефективного всебічного розвитку 

учнів», «Електронні «Мої класи» як сучасна альтернатива якісному 

оцінюванню»; узяла участь у регіональній (не) конференції для шкільних 

педагогів у форматі EdCamp «Світло знань – шлях до успіху» та пройшла 

онлайн-курси на платформі Prometheus «Критичне мислення для освітян».  

Приходько В.І. підготувала своїх вихованців до участі у фестивалях-

конкурсах: «Міжрегіональний фестиваль-конкурс «Водограй талантів 2020», 

що відбувся 18.11.2020 в Сумах, у якому дует «Смайлики» у складі Бабенко К. 

та Ромашка О., (4-Б) виборов I місце; Єфремова В. (7-В) – II місце; 

«Міжнародний фестиваль-конкурс «Парад зірок», 20.11.2020, м.Харків - дует 

«Смайлики» – Гран-прі; «Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «KYIV 

ART FEST», 21.11.2020, м.Київ - дует «Смайлики» – Гран-прі; «Всеукраїнський 

фестиваль мистецтв «Військові обереги від Святого Миколая» /дистанційний 

формат/ (ансамбль «Пролісок» (конкурс триває)).  

 Віра Іванівна разом з учнями молодших класів підготувала музичні 

привітання до Новорічних свят. 

 Учителі художньо-естетичного циклу та технологій постійно 

вдосконалюють навички користування можливостями платформи Microsoft 

Teams, працюють над зміцненням матеріально-технічної бази навчальних 

кабінетів, систематично знайомляться з новинками методичної літератури.  

У І семестрі 2020-2021 навчального року вчителі початкових класів 

працювали над вирішенням науково-методичної проблеми «Креативна освіта 

для розвитку творчої інноваційної особистості» та «Реалізація Державного 

стандарту початкової освіти шляхом формування інноваційної культури 

педагога, життєвокомпетентної особистості». Для розкриття особистісних 

ресурсів учнів та вчителів і забезпечення їх реалізації шляхом використання 

інформаційно-комунікативних технологій, здійснювалось шляхом розв`язання 

таких задач: 

1. В області інформаційно-комунікативних технологій -  збагачувати знаннями і 

уміннями кожного педагога. 

2 .Створення умов для формування самоосвітньої компетентності учнів. 

3. Розвиток креативної освіти для розвитку творчої інноваційної особистості. 

4. Використання інформаційно-комунікативних технологій для творчої 

самореалізації вчителя і учня. 

      Засідання МО проводилося щокварталу. Проведено 2 засідання, на яких 



розглянуті питання атестації, розвитку творчого потенціалу та креативності 

учня, впровадження інноваційних форм діяльності педагогічного колективу, 

співпраця з батьками, результати роботи з обдарованими дітьми. 

        У зв’язку з епідемією коронавірусу та запровадженням карантинних 

обмежень, учителі початкових класів продовжують опановувати форми та 

методи  дистанційного навчання. 

      Вони не тільки дають навчальні матеріали школярам, а й допомагають та 

здійснюють моніторинг успішності. Свідома та відповідальна робота вчителя 

під час дистанційного навчання напряму відображається на роботі учня. 

     Учні початкових класів разом з учителями брали  участь у 

Всеукраїнський інтерактивних конкурсах: «Колосок» - 46 учнів, «Кенгуру» - 86 

учнів, «Бобер» - 54 учні. 

 Брали участь в інтернет олімпіаді з предметів початкової школи - 72учні; 

інтернет - олімпіаді «На Урок» з предметів початкової школи - 27 учнів 

(Требухова О. М., Мих А.А., Кривич О.В., Приходько Н.Г., Борисенко Л.Г.); 

інтернет – олімпіаді «На Урок» з математики – 58 учнів (Мих А.А.,                        

Кривич О.В., Требухова О. М., Приходько Н.Г., Борисенко Л.Г.); інтернет – 

олімпіаді «На Урок» з курсу «Я досліджую світ» - 19 учнів (Кривич О.В., 

Требухова О. М., Мих А.А.). 

      Участь у Всеукраїнській предметній олімпіаді «Олімпус» (осіння сесія 

2020, 2 учні – дипломи І ступеня) (Приходько Н.Г.). 

      Обласний літературний конкурс «Проба пера» (Громак Ж.Д., Мих А.А., 

Приходько Н.Г., Весненко О.М., Воронько Т.О., Кривоколіско Т.О.,                

Борисенко Л.Г.). 

      Участь у флешмобі «НУШ дружня школа. Хочу до НУШ» (Мих А.А.). 

      Учні брали участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка 

«Охорона праці очима дітей» (Кривоколіско Т.А.). 

      Міський літературний конкурс серед дітей та молоді «Мрії про майбутнє»  

(Громак Ж.Д., Приходько Н.Г., Борисенко Л.Г., Воронько Т.О.). 

      Участь в обласній соціально-просвітницькій онлайн-акції «Дякую 

тобі, лікарю!» (Громак Ж.Д., Приходько Н.Г., Борисенко Л.Г.). 

      Участь у танцювальному конкурсі #ЗДОРОВОТАНЦЮЮ від 

ЮНІСЕФ Україна (Приходько Н.Г., Мих А.А.). 

      Учні та вчителі брали активну участь  у челенджі Healthyschools заради 

здорових і радісних школярів. 

      Учителі знайомилися з новинками психолого-педагогічної та методичної 

літератури, підвищували свій фаховий рівень, пройшли курси підвищення 

кваліфікації: 

- Антикризовий національний онлайн - EdCamp 2020 (Воронько Т.О., 

Требухова О.М.); 

- Дизайн мислення в школі (Prometheus) (Громак Ж.Д., Кулініч Н.М.,                   

Воронько Т.О., Требухова О.М.); 

-   Критичне мислення для освітян (Prometheus) (Требухова О.М.); 

- Онлайн – курси «Бери й роби» (EdEra) (Кривич О.В., Воронько Т.О., 

Требухова О.М.); 



- Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця № 2«Перезавантаження: 

зміст і форма» (Кривич О.В.); 

- Розвиток успішної особистості дитини в освітньому процесі через ігри 

(«Всеосвіта») Огнівенко С.А.; 

      Участь у Регіональній (не)конференції для шкільних педагогів. 

Магістральний міні-ЕдКемп Охтирка.«Світло знань- шлях до успіху» 

(Борисенко Л.Г., Приходько Н.Г., Мирошніченко О.М., Кривоколіско Т.А., 

Кривич О.В., Мих А.А.,Хилько Л.Б.) 

- Онлайн-толока EdCamp Ukraine для розуму і серця. #3 Нові сили й 

ідеї - для нового навчального року (Приходько Н.Г.); 

     Учителі початкових класів брали участь у вебінарах: 

- вебінар на сайті «Всеосвіта» на тему «Фінансова грамотність в НУШ: 

проблеми і рішення» (Громак Ж.Д.); 

- вебінар на сайті «Всеосвіта» на тему «Ігри та завдання для формування 

мовленнєвої компетентності НУШ2 (Громак Ж.Д.); 

-  вебінар на сайті «На урок» «Способи вирішення проблем взаємодії з дитиною 

засобами казкотворчості» (Мельник-Мотренко Л.М.); 

 - вебінар на сайті «Всеосвіта» на тему «Мотивація учнів шляхом власних  

досягнень вчителя» (Мельник-Мотренко Л.М.); 

- участь у вебінарі «Розвиток уваги на різних вікових етапах. Порушення 

уваги».(Всеосвіта) (Весненко О.М.) ; 

- участь у вебінарі « Новітні підходи до навчання: скетчноутінг та комікси для 

учнів початкових класів (і не тільки) » (На Урок) (Весненко О.М.); 

- участь  у вебінарі «Адаптація дитини. Новий колектив» («Всеосвіта»)                 

Кулініч Н.М.; 

- участь у вебінарі «Проблеми дисципліни у освітньому процесі» («Всеосвіта») 

Кулініч Н.М.; 

- проекти у початковій школі. Методика планування та реалізація. Проект 

«Банківська система» («Всеосвіта») Огнівенко С.А.; 

- ефективна цифрова взаємодія з учнями в умовах дистанційного 

навчання»(«Всеосвіта») Огнівенко С.А.; 

- Як розвивати сильне мислення у дітей» («Всеосвіта») Огнівенко С.А. 

 Требухова О.М. прослухала вебінари: 

- Вміння будувати причинно-наслідкові звязки і основні положення та ігрові 

практики; 

- Нові можливості для розвитку мотивації учнів завдяки впровадження 

нагороджених матеріалів у освітньому процесі.  

 Хилько Л.Г. прослухала вебінари : 

-  «Дистанційне навчання за допомогою Class Dojo для учителів , учнів та 

їх батьків»; 

-  « Читання на канікулах. Як заохотити дітей»; 

-  « Ігри та вправи на розвиток сприймання в початкових класах НУШ»; 

-  « Компетентнісний підхід у початковому навчанні математики учнів з 

порушеннями інтелектуального розвитку»; 

-  « ПоСКРАМимо або як все встигнути і нічого не забути»; 



-   «Нові можливості для розвитку мотивації учнів завдяки впровадженню 

нагородних матеріалів у освітній процес»; 

- « Доповнена реальність в освіті»; 

-  Онлайн – марафон « Траєкторія розвитку сучасного педагога». 

   Воронько Т.О. прослухала вебінари: 

- Дидактико-методичні засади роботи за освітньою програмою «Світ чекає 

крилатих»; 

- Особливості навчання математики, української мови, всесвіту, хендмей 

мистецтва, образотворчого мистецтва у 3 класах за освітньою програмою 

«Світ чекає крилатих»; 

- Вміння будувати причинно-наслідкові зв’язки й основні положення та ігрові 

практики; 

- Нові можливості для розвитку мотивації учнів завдяки впровадження 

нагороджених матеріалів у освітньому процесі. 

     Мирошніченко О.М. прослухала вебінари («На Урок»):  

- «Використання можливостей для дистанційного навчання»; «Виховання та 

розвиток успішної особистості»; 

- «Оцінювання само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і 

не тільки».  

  Вебінар «Урок-подорож: ідеї для дистанційного навчання»                     

(Приходько Н.Г.) 

       Борисенко Л.Г. прослухала вебінари «На урок»: 

- «Друге дихання в дистанційному навчанні: узагальнення та нові ідеї»; 

- «Проєктна діяльність в умовах дистанційного навчання та карантину»; 

- «Використання сервісу ZOOM для проведення дистанційних занять»; 

- «Ігрові методики для розвитку мовлення» («Всеосвіта»). 

   Кривич О.В. взяла  участь у конференціях: 

- Міжнародна науково-практична онлайн конференція: Педагогічні інновації 

та інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку; 

-  Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Особливості 

сучасного освітнього середовища. Онлайн інструменти та ресурси викладача. 

НУШ». 

- Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Педагог 

майбутнього. Практичні навички та інструменти». 

- Міжнародна наукова онлайн конференція. «Практика навчання в умовах 2020 

– 2021 року. Сучасна методологія педагога. Інклюзія». 

      Публікації на сайті «Всеосвіта» Требухової О.М. : 

- Діагностична робота з теми: «Робота з мовними одиницями». 

- Діагностична робота з теми:» Рослини в природних і штучних середовищах». 

- Діагностична робота з теми: «Величини». 

     Публікації на сайті «Всеосвіта» Кривич О.В.: 

- презентація. Дидактична гра «Перевір»; 

- гра «Знайди пропущену букву». 

     Публікації на Методичному порталі: 



-  «Контрольна робота №3. Природознавство «Природа материків і океанів»  

(Приходько Н.Г).  

     Публікації на сайті «Всеосвіта» Воронько Т.О.: 

- розробка уроку математика 3 клас на тему: «Куля і сфера. Конус. Циліндр і 

конус. Календарний день – день футболу»; 

- презентація до уроку українська мова на тему «Числівник». 

     У процесі роботи методоб’єднання, виправдали себе такі форми як 

моделювання уроків, індивідуальна та групова робота з обдарованими та 

слабовстигаючими учнями, підвищення мотивації до навчання, вирішення 

педагогічних ситуацій і завдань, розробка та обговорення диференційованих 

завдань з української мови й математики, огляд новинок педагогічної та 

методичної літератури. 

У  І семестрі 2020–2021 навчальному році робота методичного 

об’єднання вчителів математики, фізики, інформатики працює над проблемою 

«Творчий підхід до організації навчально–виховної роботи на уроках 

математики, фізики, інформатики, метою якого є  всебічний розвиток 

особистості учня на основі підвищення  рівня  його зацікавленості та мотивації 

навчання». 

 Учителі точних наук 26.09.2020 брали участь у Регіональній 

(не)конференції для шкільних педагогів Магістральний міні-EdCamp Okhtyrka 

за темою «Світло знань – шлях до успіху» м. Охтирка, Сумська обл., Україна. 

Учителі інформатики  надавали технічну підтримку. 

Учителі інформатики брали участь: 

- у вебінарі на тему : «Можливості інтеграції Spike Prime у шкільну програму з 

фізики та інформатики» ( грудень); 

- у навчальному вебінарі щодо знайомства з можливостями хмарних сервісів 

для організації дистанційного навчання «Початок та практика роботи у 

Microsoft Teams»(листопад).  

 Учителі інформатики  також провели заняття  «Про безпеку дітей в 

Інтернеті (жовтень): 

 Участь у Всеукраїнських конкурсах : 

    Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності 

«Бобер» (100 учасників), листопад.  Конкурс «Кенгуру» –2 учні (5 кл.                   

Малікіна Л.І.). 

 25.11.2020 Кулик Н.І., Пасішна О.М., Полуйко В.О., Малікіна Л.І. 

отримали подяку за активну участь в організації VІІ Всеукраїнської інтернет-

олімпіади «На урок»(Осінь 2020) з математики. (68 учасників). 

 Малікіна Л.І. розмістила  методичний матеріал на сайті vseosvita.ua - 

урок «Розв’язування задач за допомогою складання пропорцій» ( грудень  

2020). 

Проведено уроків, виховних годин 

(кількість) 

Охоплено учнів ( осіб) 

5-8 кл. 9-11 кл. 5-8 кл. 9-11 кл. 

10 уроків 7 уроків 293 188 



19.09.2020 Полуйко В.О. взяла участь у Всеукраїнській інтернет-

конференції «На урок»: «Змішане навчання: очікування та досвід 

упровадження». 

25.09.2020 Полуйко В.О. отримала свідоцтво про публікацію методичної 

розробки: конспект уроку з геометрії для 8 класу на тему «Паралелограм. 

Властивості паралелограма» на сайті vseosvita.ua. 

08.12.2020 Полуйко В.О. завершила онлайн-курси «Про дистанційний та 

змішаний формати навчання» розрахований на 50 годин і отримала сертифікат. 

Вчителі фізики провели  предметний тиждень ( листопад) 

Кулик Н.І. була членом регіонального журі «Вчитель року», номінація 

математика. 

        Протягом I семестру 2020–2021 н.р. учителі  кафедри фізично- 

валеологічних  знань та  «Захисту України» працювали над темою «Сучасні 

підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в школі». 

        Методичну майстерність вчителі фізичної культури, основ здоров’я та 

Захист України підвищували шляхом участі у роботі методичного об’єднання, 

науково – методичних та психолого – педагогічних семінарах, шляхом 

самоосвіти, впроваджували їх під час проведення уроків, виховних заходів, 

звітувались про свою роботу на засіданнях ШМО, брали участь у шкільних та 

міських заходах. У рамках одного із засідань м/о було проведено методичну 

кав’ярню «Аналіз власної діяльності з наступним узагальненням». Вчителі 

ділилися досвідом роботи з цього питання. Кращі елементи методики, що 

застосовувалися кожним учителем фіксувалися всіма педагогами та бралися на 

замітку.   

 Учитель основ здоров’я Єрмоленко Надія Іванівна протягом І семестру 

2020-2021 н.р. працювала над методичною проблемою «Формування 

пізнавальної активності учнів на уроках природничого циклу».  

 Велику увагу учитель приділяє роботі з здібними та обдарованими 

дітьми. Її учні є активними учасниками VІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади із 

основ здоров’я «На урок». Вчитель отримала свідоцтва про підготовку учнів до 

олімпіади з основ здоров’я та іменні подяки. 

Узяла участь у Всеукраїнському науково-практичному онлайн-семінарі 

на тему: «STEM освіта: ресурси та перспективи розвитку в 2020-2021 

навчальному році» (№ SG382129), 4 години/0,12 кредиту ЄКТС. 

Брала участь в онланй-вебінарах: «Соціальні ролі в класному колективі: 

як допомогти дитині знайти своє місце серед однолітків» (30.09.2020), Агресія у 

дітей та підлітків. Причини виникнення  а алгоритм дій» (26.11.2020), «Що 

варто знати кожному про ВІЛ: толерантність та безпека»(01.12.2020), 

«Конкуренція VS колаборація що обрати» (16.12.2020). 

Надія Іванівна опублікувала власні матеріали на сайті «Всеосвіта» 

«Самооцінка і здоров’я. Види самооцінки. Формування адекватної самооцінки» 

та отримала свідоцтво (NL 96772 від 16.12.2020), а також був надрукований 

виховний тематичний захід «СНІД. Знати, щоб жити». (OP404849 від 

16.12.2020).  



Вчитель Захисту України Карєв Сергій Євгенійович продовжував 

працювати над методичною проблемою: «Освітня готовність юнаків до захисту 

Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій». Брав участь у педрадах, 

засіданнях методичних об’єднань, а саме: 

1) 26.08.2020 – участь у педраді про підсумки 2019-2020 н.р. та завдання 

педагогічного колективу на новий , 2020-2021 н.р.; 

2) 08.09.2020 – участь у засіданні міського методичного об’єднання 

вчителів кафедри фізично-валеологічних наук і захисту України щодо 

календарно-тематичного планування на 2020-2021 н.р.;  

3)19.10.2020 – участь у роботі наради при директору «Про внутрішній 

контроль якості освіти за «Абеткою для директора»  Рекомендації до побудови 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої 

освіти; Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Рекомендації до 

побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної 

середньої освіти. – Київ, Державна служба якості освіти, 2019 - 240 с.  

4) 10.12.2020 - участь у педраді «Формування ключових компетентностей 

НУШ». 

04.12.2020 – учитель Карєв С.Є. давав відкриті уроки в 10-А та10-Б 

класах на тему: «Тактична підготовка. Порядок дій у складі бойових груп»; 

участь у педагогічному марафоні «Я атестуюсь». 

 Також Карєв С.Є.  брав участь у вебінарах, онлайн-семінарах: 

25.08.2020 – вебінар методиста з національно-патріотичної роботи та 

викладання предмета «Захист України» СОІППО  Сукачової Н.М. ; 

21.10.2020 - заняття в кабінеті інформаційно-комунікативних технологій 

школи «Початок роботи у MS Teams: інтерфейс програми та можливості 

викладання». 

23.11.2020 – обласний онлайн-семінар «Формування предметної 

компетентності учнів у розділі «Основи цивільного захисту» оновленої 

навчальної Програми предмету «Захист України». 

Вчитель фізичної культури Сідельник Сергій Миколайович протягом 

року працював над темою: «Розвиток фізичних якостей у різні періоди вікового 

розвитку школярів».  Сідельник С.М. 11.11.2020 брав участь в обласному 

спортивно-масовому онлайн заході серед учнів закладів освіти Сумської 

області «Мій друг – активний рух» та  у проєкті Healthy Schools: заради 

здорових і радісних дітей. 

 Учитель фізичної культури Єременко Євген Олександрович протягом І 

семестру  2020-2021 н.р. пройшов онлайн курс prometheus «Нова Фізична 

Культура -  Баскетбол». Опублікував на сайті vseosvita методичну розробку – 

план-конспект уроку для 2 класу «Школа розвитку фізичних якостей».  

З учнями школи Ігнатченко Антоном (4-Б) і Олійник Максимом (10-Б) 

підготував відео матеріали для участі в обласному спортивно-масовому онлайн 

заході «Мій друг – Активний рух!». 

Разом з учнями школи Єременко Є.О. брав участь у спортивному 

челенджі «Healthy Schools» заради здорових і радісних школярів. 



Вчитель фізичної культури Наумов Сергій Васильович протягом року 

працював над темою «Розвиток фізичних якостей на уроках фізичної 

культури».  

26.09.2020 брав участь у Регіональній (не)конференції для шкільних 

педагогів Магістральний міні-EdCamp Okhtyrka за темою «Світло знань – шлях 

до успіху» м. Охтирка, Сумська обл., Україна. 

11.11.2020 брав участь в обласному спортивно-масовому онлайн заході 

серед учнів закладів освіти Сумської області «Мій друг – активний рух». 

08.12.2020 завершив онлайн курс «Про дистанційний та змішаний формати 

навчання» розрахований на 50 годин і отримав сертифікат. 

Наумов С.В. брав участь у проєкті Healthy Schools: заради здорових і 

радісних дітей. 

Учитель фізичної культури Копил В’ячеслав Вікторович брав активну 

участь у спортивному житті школи, у проєкті Healthy Schools: заради здорових і 

радісних дітей.  

Протягом І семестру вчитель постійно обмінювався досвідом з колегами 

інших міст, за допомогою YouTube  каналу.  

За час І семестру стаціонарного та дистанційного навчання здійснював 

розробки теоретичних завдань, тестових завдань з фахового предмету, вправи 

для виконання в домашніх умовах, розробки комплексів для розвитку фізичних 

якостей. 

           План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом  І 

семестру 2020-2021 навчального року був виконаний. Однак у здійсненні 

методичної роботи мали місце окремі недоліки: 

 окремі учителі недостатньо працювали з обдарованими учнями, не 

залучали їх до участі в альтернативних олімпіадах, що проводилися онлайн; 

 педагоги залишаються інертними до участі в конкурсі педагогічної 

майстерності «Учитель року»; 

 керівниками предметних комісій не налагоджено роботу з випуску 

методичних рекомендацій учителям; 

 педагоги не достатньо висвітлюють свої надбання у педагогічних 

виданнях. 

 На підставі зазначеного, керуючись завданнями, які стоять перед 

педагогічним колективом на  ІІ семестр 2020-2021 навчального року, з метою 

підвищення ефективності методичної роботи, удосконалення змісту і форм 

методичної роботи по підвищенню науково-теоретичного рівня і професійної 

майстерності педагогічних кадрів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати стан методичної роботи за І семестр 2020-2021 навчального 

року  задовільним. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кучер Ю.О.: 



1) Створити необхідні умови для діяльності методичних підрозділів, 

координації їх роботи, сприяти активізації роботи ШМК над науково-

методичною проблемою, упродовж 2020-2021 навчального року. 

2) Виявляти нові педагогічні ідеї, цікаві методичні знахідки у досвіді 

творчо працюючих учителів з метою поширення досвіду, урпродовж 2020-2021 

навчального року. 

3) Залучати учителів до творчого педагогічного пошуку в процесі 

реалізації проблеми школи, постійно. 

3. Керівникам шкільних методичних об’єднань  Громак Ж.Д.,                   

Демешко Л.С., Зайці І.М., Кулик Н.І.,  Мироняк О.В., Приходько В.І., 

Сідельнику С.М.:  

1) На засіданні методичних об’єднань обговорити питання щодо 

посилення роботи з обдарованими учнями, січень 2021. 

2) Активізувати роботу щодо публікації педагогами методичного доробку 

на сторінках фахових газет та журналів, упродовж 2020-2021 навчального року. 

3) Сприяти участі учителів у конкурсах педагогічної майстерності, 

постійно. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з навчально – виховної роботи  Кучер Ю.О. 

 

Директор школи                                                                  І.А. Шульженко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


