
Звіт про роботу  

спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи №1  

з поглибленим вивченням іноземних мов за 2021-22 н.р. 

    У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив СЗСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов у своїй 

діяльності керувався законами та урядовими рішеннями в галузі освіти, розпорядженнями обласної державної 

адміністрації, Чернігівської міської ради. Діяльність методичної служби школи, педагогічних працівників була 

спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції профільного навчання 

в старшій школі, Державного стандарту початкової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 

20.04.2011р. №462), Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів 

України від 23.11.2011р. № 1392), Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Державних цільових програм у сфері 

освіти, зокрема «Учитель», міської цільової Програми розвитку освіти м. Чернігова «Освіта в житті нашого міста» на 

2017-2021 р.р., Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (Наказ МОН № 641 від 16.06.2015) та 

методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах».  

     Усю методичну роботу було спрямовано на реалізацію міської науково-методичної проблеми «Формування вчителя як 

конкурентоспроможного фахівця в умовах модернізації освітньої галузі». 

  Головне завдання адміністрації школи та методичної ради, як і в попередні роки, –  створити відповідні умови для 

індивідуальної педагогічної діяльності вчителів та продовжити роботу з формування колективу педагогів-дослідників. 

  У школі працювали такі методичні об’єднання: 

 початкових класів – керівник Безручко І.М. 

o   історії та права – керівник Хитрик С.М.. 

o   словесників – керівник  Гончарова О.Ю. 

o   природничих наук – керівник  Шуляк О.О. 



o   інформатики і фізики – керівник Лемешовець А.В. 

o   математичних наук - керівник Дунай С.М. 

o   другої іноземної мови – Капелюш С.В. 

o   учителів технологічного та естетичного циклу – Наумчик О.В. 

o   фізичної культури – Гаєва А.І. 

o   англійської мови 1 - 4 класи  - Басанько М.А. 

o   англійської мови 5 – 7 класи  - Кузуб К.В. 

o   англійської  мови  8 – 9 класи  - Синяк П.О. 

o   англійської мови 10 - 11  класи  - керівник  Клименко О.Г. 

o   класних керівників 5 - 11 класи  - керівник Шевченко Т.І. 

      У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив продовжив  роботу над науково-методичною проблемою 

«Підвищення професійної компетенції педагогів способом упровадження інноваційних форм і методів роботи». 

    Учителі школи ретельно вивчали теорію та методику креативної освіти, проводили дослідження, тренінги, ділилися 

набутим досвідом  під час практичних семінарів. Працюючи над науково-методичною проблемою, педагоги школи  

приділяли значну увагу вивченню педагогічного досвіду як своїх колег, так і вчителів міста та області. У рамках роботи  

вчителі брали участь у семінарах-практикумах та обговорювали  доповіді.  На засіданнях методичних об’єднань були 

розглянуті основні теоретичні аспекти роботи над проблемою. 

 Протягом навчального року педагоги впроваджували в навчально-виховний процес сучасні освітні педагогічні 

технології шляхом проведення нестандартних семінарів, майстер-класів, відкритих уроків; підвищували науково-

методичний рівень, удосконалювали педагогічну майстерність, враховуючи індивідуальні здібності учнів, тісно 

пов’язували вивчення рідної мови, математики та інших предметів з розвитком мовленнєвих і пізнавальних умінь та 



формуванням національної самобутності й духовності школярів, вихованням учня-творця, відповідно до потреб 

суспільства; продовжували формувати життєві компетентності учнів відповідно до ціннісних орієнтирів духовно, 

емоційно, соціально розвинутої особистості; виховували національну свідомість школярів через вивчення національно-

культурних звичаїв та цінностей українського народу; систематично знайомились із сучасними освітніми технологіями і 

впроваджували їх у практику; роботу спрямовували на розвиток в учнів самостійного, критичного й креативного 

мислення, вели індивідуальну роботу з обдарованими учнями. 

     Результати роботи за останні  роки є досить високими. Так, зокрема, за підсумками ЗНО з усіх предметів  школа 

п’ять років поспіль входить у ТОП -200 кращих шкіл України (за версією порталу Osvita.ua): 

  2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

Загальний 

рейтинг серед 

шкіл міста 

2 місце 2 місце 1 місце 2 місце  2 місце 

ТОП серед шкіл 

України 

118 місце 142 місце 61 місце 116 місце  125 місце 

Середній бал 

ЗНО 

165 164,9 171,5 165,4  165.8 

Склали ЗНО 100% 100% 100% 100%  99% 

  



Стабільно успішною є участь команди школи в учнівських предметних олімпіадах  II етапу. Вже 3-й рік поспіль школа 

посідає I місце  серед шкіл міста. 

Навчальний рік Дипломів I ст. Дипломів II ст. Дипломів III ст. Усього 

2017 -2018 10 16 15 41 

2018-2019 11 20 9 40 

2019-2020 11 27 13 51 

2020-2021 Не проводено у зв’язку з 

пандемією 

      

  

У п’ятірку кращих школа входить з переважної більшості предметів: 

Предмет 2017-2018 

н.р.(кількість 

дипломів, місце) 

  

2018-2019 н.р. 

(кількість дипломів, 

місце) 

2019-2020 н.р. 

(кількість дипломів, 

місце) 

2020-2021 н.р. (кількість 

дипломів, місце) 



Українська мова 2 д. 2 д. (5 м.) 4 д.(5 м.)   

Англійська мова 8(1 м.) 7 д.(1 м.) 7 д.(1 м.)   

Німецька мова 6(1м.) 6 д.(2 м.) 6 д.(1-2 м.)   

Французька мова 9(1 м.) 10 д.(1м.) 10 д.(1 м.)   

Історія 2  д. 1 д. 4 д.(1-4 м.)   

Географія 2(1 м.) 3 д.(2 м.) 4 д.(4-5 м.)   

Математика 3 д. 2 д.(5 м.) 3 д.   

Інформатика 2(4 м.) 1 д. 1 д.   

Біологія 2(4-5 м.) 2 д.(2 м.) 3 д.(1 м.)   

Хімія 1 д. 3 д.(2 м.) 3 д.(2 м.)   



Фізика 4 д. 3 д.(4 м.) 3 д.(3-4 м.)   

  

За результатами III етапу учнівських предметних олімпіад команда школи 3 роки поспіль посідала I місце серед шкіл 

міста. 

     Атестацію у 2021 році успішно пройшли 27 учителів. На кафедрі іноземних мов у цьому навчальному році дев’ять 

вчителів пройшли атестацію: підвищили кваліфікаційну категорію п’ять вчителів, чотири підтвердили кваліфікаційну 

категорію. 

     Так, Гуринович Н.В. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» також їй було присвоєно 

педагогічне звання «старший учитель». Учитель Макогон Я.М. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічне звання «учитель-методист». Учителі Шелест О.О., Семиліт В.В. та Богачова І.М. підтвердили 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель».  Учителю Саченко О.О. 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Учителям Свириденко Ю.В. та Булах В.О. було 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». Учителю Грабчак К.О. було присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії». 

     Усі вчителі, які атестувались, провели демонстраційні  уроки та мають достатню кількість годин прослуханих 

семінарів, вебінарів та конференцій для проходження атестації. 

     Учителі Шелест О.О., Кузуб К.В., Дементова Р.Б. та Семиліт В.В. отримали свідоцтво TESOL( 120 год.) викладачів 

англійської мови в країнах, де англійська не  є рідною мовою для середньої та старшої школи. 

    Учитель Синяк П.О. брав участь у пілотному проекті “Teaching English in Basic School. Ukraine” від British Council 

(листопад 2020 р. – березень 2021 р.) 



   Свою роботу вчителі кафедри іноземних мов спрямовували на реалізацію та практичне вирішення проблеми школи 

«Підвищення професійної компетенції педагогів способом упровадження інноваційних форм і методів роботи». 

Так, в таблиці вказані науково-методичні проблеми кожного методичного об’єднання, які реалізувалися через призму 

проблеми школи: 

Методичне об’єднання Науково-методична проблема 

1-4-ті класи Підвищення мотивації молодших школярів до вивчення англійської мови. Підвищення 

ефективності навчання молодших школярів через застосування технологій змішаного 

навчання. 

5-7-мі класи Використання технологій змішаного навчання (оф-лайн і он-лайн) з метою 

формування іншомовної комунікативної компетентності та ключових 

компетентностей учнів 5-7 класів СЗСШ №1. 

8-9-ті класи Підвищення ефективності освітнього процесу через застосування сучасних підходів 

до організації освітньої діяльності; безперервне вдосконалення професійного рівня і 

педагогічної майстерності на уроках англійської мови. 



10-11-ті класи Підвищення ефективності освітнього процесу через застосування сучасних підходів 

до організації освітньої діяльності; безперервне вдосконалення професійного рівня і 

педагогічної майстерності на уроках англійської мови. 

Друга іноземна мова Розвиток інтегрованих умінь учнів на уроках французької і німецької мов 

   У 2020– 2021 навчальному році члени МО заслухали та обговорили такі питання: 

1.Освітні програми та Держстандарт навчання іноземної мови у 2020-2021 н. р. 

Особливості організації навчально-виховного процесу з іноземних мов в основній та старшій школі у 2020-2021 н. р. 

(Сіренко І.О.); 

  

2. Правила та вимоги сертифікації вчителів; 

3. Особливості дистанційного навчання. Норми, обсяг домашнього завдання та форми роботи під час дистанційних уроків. 

4. Критерії оцінювання  різних видів діяльності. 

Протягом 2020-2021н. р. на засіданнях МО були проведені семінари, семінари–практикуми, дискусії, круглі столи для 

досягнення практичної реалізації науково-методичних проблем кафедри іноземних мов: 



Дата Вчитель Тема Форма 

заходу 

МО 1-4 класів   

серпень Сіренко І.О. «Організація навчально-виховного процесу у початковій школі на 

2020-2021 н. р» 

семінар 

жовтень Радченко І.Л. «Методика використання віртуальної інтерактивної дошки PADLET в 

освітньому процесі» 

практичне 

заняття 

грудень Сидоренко 

О.О. 

«Ігрова діяльність на уроках англійської мови у початковій школі.  

Аналіз інтернет-ресурсів» 

майстер-

клас 

березень Басанько 

М.І., Булах 

В.О. 

«Використання інтерактивних онлайн-вправ LEARNINGAPPS та 

використання онлайн інструменту QUIZLET» 

семінар- 

практикум 

квітень Басанько М.І. «Створення  інтерактивних вправ на сайті  LIVEWORKSHEETS та 

використання їх під час дистанційного навчання  молодших школярів» 

практичне 

заняття 



квітень Басанько М.І. «Практики та підходи до дистанційного навчання». з досвіду 

роботи 

МО 5,6,7-х класів 

жовтень   «Ефективне використання онлайн ресурсів та платформ для 

викладання англійської мови підліткам в умовах дистанційного 

навчання» 

«Інтернет сервіси для створення навчального контенту» 

“My English Lab- solution for anytime, anywhere learning” 

  

круглий 

стіл 

березень Бурменко 

В.В. 

«Можливості  та переваги використання мультимедійного ресурсу  

Padlet com.» під час дистанційного навчання в школі» 

засідання 

МО 

травень   «Підведення підсумків роботи у 2021-2022 н. р. та планування 

подальшої діяльності.» 

засідання 

МО 



МО 8-9-х класів 

листопад Балюра-Єрко 

Н.О 

«Інтеграція медіа-освіти в сучасній школі при навчанні англійської 

мови» 

семінар- 

практикум 

лютий Cаченко О.О. «Розвиток навичок усного продукування учнів середньої школи» 

  

семінар- 

практикум 

квітень Синяк П.О. «Використання засобів мережі Інтернет для формування мовно-

мовленнєвої компетенції учнів середньої та старшої школи» 

  

семінар- 

практикум 

МО 10-11 класи 

вересень Сіренко І.О. «Критичне мислення як необхідна умова для оволодіння іноземною 

мовою»                                                                                                                     

семінар- 

практикум 

жовтень Семиліт В.В. «Навчання граматики з використанням «grammar animations” 

(«граматичних анімацій») на основі підручника Focus.» 

семінар- 

практикум 



грудень Семиліт В.В. «Особливості використання різних сайтів на основі підручника Oxford 

Exam Trainer.» 

семінар- 

практикум 

лютий Сіренко І.О. 

  

«Майстерня професійного вдосконалення. Підвищення 

компетентності вчителя з підготовки учнів до розв’язування тестових 

завдань ДПА та ЗНО» 

  

семінар- 

практикум 

квітень Клименко 

О.Г. 

«Формування медіа грамотності на матеріалах та за допомогою засобів 

масової інформації кінцева мета якої критичне сприйняття медіа 

повідомлень» 

семінар- 

практикум 

МО друга іноземна мова 

жовтень Свириденко 

Ю.В. 

  

«Комунікативний підхід у навчанні граматики французької мови» майстер-

клас 

листопад Данильченко 

Л.Ю. 

«Інтегроване навчання як спосіб розвитку творчих здібностей учнів» майстер-

клас 



березень Капелюш 

С.В., 

Богачова 

І.М., 

Гуринович 

Н.В. 

«Плюси і мінуси дистанційного навчання» круглий 

стіл 

березень Ерліх А.О. «Досвід роботи з padlet дошкою» майстер-

клас 

березень Макогон 

Я.М. 

«Досвід роботи на платформі Zoom» з досвіду 

роботи 

березень Макогон 

Я.М. 

«Методи контролю на   уроках» з досвіду 

роботи 

  

Протягом навчального року вчителі кафедри іноземних мов брали участь у методичних заходах (вебінарах, семінарах-

практикумах, практичних заняттях, дискусіях, круглих столах):  

   



 

Дата                Тема Форма заходу   

вересень 
«Конкурентно спроможність  студентів. 

Результати  педагогічної  практики. Готовність 

студентів до педагогічної діяльності» 

zoom конференція   

30.03.2021 
 Розвиток лексичної компетентності учнів з 

допомогою потенціалу сучасних автентичних 

аудіоматеріалів. 

  

онлайн конференція Олена Міходуй, методист 

Dinternal Education 

12.04.2021 
“CSB – certify your communication skills to 

brighten up your future”. 

онлайн тренінг Юлія Киянець, провідний 

спеціалістом із 

дистанційного навчання, 

менеджер  проекту 

CERTIPORT 



12.05.2021 
“Invest in yourself, Upgrade our skills, Boost your 

teaching career.” 

онлайн семінар Олена Щур, досвідчений 

викладач англійської мови, 

тренер курсів СЕLTA, TKT 

та PROTEACH 

09.03.2021 
“Helping young learner teachers talk to parents” 

онлайн семінар Maryna Ovechko. 

15.03.2021 
“Формування компетентностей педагога та 

технологій навчання”. 

Всеукраїнська 

наукова онлайн 

конференція 

ATOMSHUB 

23.03.2021 
“Helping teachers talk to parents”. 

онлайн семінар Maryna Ovechko. 

27.03.2021 
“Методика та ігрові техніки на уроках 

іноземних мов”. 

Всеукраїнська 

наукова конференція 

ІППО 



30.03.2021 
“Розвиток лексичної компетентності учнів з 

допомогою потенціалу сучасних автентичних 

аудіоматеріалів”. 

Семінар Dinternal Education 

18-

19.04.2021 “Якісна співпраця в освітньому середовищі”, 

“Інновація з нуля”. 

Всеукраїнська 

практична онлайн 

конференція 

 I Teacher освіта 

12.03.2021 
“Teacher Development with Cambridge Exams.” 

онлайн семінар Maryna Ovechko. 

  

Протягом навчального року учителі кафедри іноземних мов брали участь у вебінарах від видавництв National Geographic 

Learning, MM Publications, Cambridge University Press, цикл вебінарів видавництва «Ранок», вебінари від Dinternal 

Education, прослухали Інтернет-марафони. 

 На кафедрі іноземних мов у 2020-2021 н .р. проведено такі демонстраційні уроки: 

Дата ПІБ учителя 
Клас Тема 



18.09.2020 н. р. 

  

 Макогон Я.М. 

  

  

11-б 
«Етимологія предметів, що ми 

використовуємо у щоденному житті» 

05.10.2021 н.р. 

  

Балюра-Єрко Н.О., 

Іваніна І.О., Чуб 

А.А. 

8 класи «Англійська мова у кіберпросторі» 

16.11.2020 н. р. Синяк П.О., 

Войнова Н.А., 

Саченко О.О. 

9 класи «Подорожуючи Великобританією» 

 25.11.2020 н. р. 

  

Свириденко Ю.В. 

  

8-в «Покупки» 

 07.02.2021 н. р. 

  

Богачова І.М. 

  

5-д «Французький сніданок» 



16.02.2021 н. р. 

  

Гуринович Н.В. 

  
7-б 

«Екскурсія історичними місцями Києва» 

  

16.02.2021 н. р. 

  

Саченко О.О. 

  
9-а 

«Катастрофи та нещасні випадки» 

27.02. 2021 н. р. 
Булах В.О 

3-а «Що ти вмієш робити?» 

29.02.2021 н. р. 
Грабчак К.Ю. 

  

4-в 
«Життя сто років тому» 

05.05.2020 н. р. 
Семиліт В.В. 

10-б 
«Подорож Києвом» 

 

Демонстраційні заходи, які були проведені на кафедрі англійської мови до Дня Європейських мов: 

  

П.І.Б. Дата Клас Назва 



Онищенко В.В. 

Радченко І.Л. 

Затворницька Ю.Ю. 

24.09 

( по групам) 

1 клас Пригоди з Вінні Пухом 

Сидоренко О.С. 23.09 

  

2 клас Where are you from? 

Командна гра 

Бут Т.М. 23.09 

  

2 клас At the Zoo 

Басанько М.А. 

Булах В.О. 

23.09 

( по групам) 

3 клас Урок–розвага “Travelling around Europe” 

Фурса Н.С. 25.09 

  

4 клас Friends around the world 

Урок-розвага 

Затворницька Ю.Ю. 25.09 4 клас Подорож Еллі по світу 



Грабчак К.О. 25.09 4 клас Подорож країнами світу 

Дементова Р.Б., 

Сахно О.В., Завалій 

М.М. 

24.09 

( по групам) 

5 класи Fun lesson “We learn European languages “ 

Зуйок Г.М., Кузуб  

К.В., Шумей В.В. 

25.09 

( по групах) 

6 класи Проектна робота 

“ Famous sportsmen speaking languages” 

Манойленко Т.В., 

Найда І.М. 

25.09 

(по групах) 

7 класи Fun lesson 

 “ Amazing Europe” 

Чуб А.А. 26.09 

(по групах) 

8 класи Урок-дискусія "Англійська мова та сучасний технологічний 

світ" 

Балюра-Єрко Н.О., 

Іваніна І.О. 

26.09 

(по групах) 

8 класи Вікторина “Європейські країни” 

  



Войнова Н.А., 

Саченко О.О., 

Синяк П.О. 

26.09 

(по групах) 

9 класи Урок-лекція “Europe: from WWII to today’s European Union” 

(+ дискусія) 

  

Заходи, проведені  вчителями  німецької і  французької мов  до 

Дня Європейських мов: 

П.І.Б. Дата Клас Назва 

Гуринович Н.В. 

  

24.09 7-Б 
Вчити чи не вчити мови? 

Макогон Я.М. 25.09 5-А,Б Лінгвістичне стажування. 

Європа стає ближчою. 

 Богачова І.М. 

  

25.09 5-Г,Д Вітання європейськими 

мовами. 



Свириденко Ю.В. 25.09 10-Б Французька мова в світі. 

Капелюш С.В 23.09 11-В Німеччина-це суперкраїна 

Данильченко Л.Ю. 

  

23.09 11-В Іноземні мови в 21 ст.-це актуально? 

Ерліх А.О. 

  

25.09 10 -Б ,В,А 

  

Хочемо в Європу-вчимо іноземні мови. 

Ерліх А.О. 

Тесленко В.В. 

25.09 

  

8 -В,А,Г,Б 

  

Знайомимось з німецькомовними країнами 

ближче. Урок-квест. 

Соболєва М.І. 24.09 6-Г Вчити іноземні мови-це круто. 

Онищенко В.В. 

Тесленко В.В. 

23.09 5-Д,Г,В,Б,А Свято Алфавіту 



  

         Наприкінці навчального року на паралелі 1-х класів був проведений урок – розвага  “ABC Party”. 

Цього навчального року учні захищали свої науково-дослідницькі робіти на Всеукраїнському етапі МАН . 

Учениця 11-А класу Попова Софія  посіла IІІ місце  на ІІІ етапі МАН з французької мови з теми «Маніпулятивні тактики 

тексту франкомовних політичних промов ( на прикладі інавгураційних промов Ніколя Саркозі та  Еммануеля  Макрона)» 

(керівник Свириденко Ю.В.). 

Дослідницька робота з англійської мови «Особливості реалізації персуазивної стратегії в англомовному просвітницькому 

дискурсі( на матеріалі промов про захист навколишнього середовища TED Talks)» учениці 11-А класу, Фоменко Марії 

(керівник Гришко Ю.В.) отримала диплом ІІІ ступеня на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук України. 

Згідно річного плану школи на всіх паралелях були проведені усі заплановані адміністрацією школи зрізи знань та їх 

результати були проаналізовані та узагальнені наказами по школі. 

У жовтні 2020 н. р. на паралелях 8-11-х класів були проведені олімпіади з англійської, німецької та французької мов, 

результати яких були відображені у наказах по школі. 

У цьому навчальному році учні школи брали участь у відбірковому турі програми FLEX для навчання у Сполучених 

Штатах Америки. Борис Надія, учениця 10-Б класу( вчитель Семиліт В.В.), стала переможецею 2019 року для учнів з 

обмеженими фізичними можливостями та в зв’язку з карантинними обмеженнями буде мати можливість  навчатися в 

США наступного навчального року. Переможецею цього року стала Коваль Марія, учениця 10-Б класу (вчитель Семиліт 

В.В.) 



Адміністрацією школи була організована здача іспитів  Cambridge Exams     на різні рівні. У березні 2021 н. р. тест 

здавало дванадцять учнів –  на рівень B2 здало десять учнів, на рівень В1 -один учень та  на рівень А2- один учень. У 

травні 2021 н. р. тест здавало двадцять дев’ять учнів на рівні Starter,Movers, Fliers та KET. 

  

 Кафедрою учителів-словесників проведено всі засідання МО згідно з планом роботи ( у тому числі й онлайн): 

1. Планування роботи методичного об’єднання на навчальний рік. 

2. Про роботу з обдарованими дітьми. 

3. Особливості роботи з розвитку зв’язного мовлення на уроках української мови, української літератури та зарубіжної 

літератури. 

4. Креативна компетентність учителя – запорука гармонійного розвитку творчої особистості. 

Тематика й результативність роботи над методичними темами 

№ ПІБ учителя Методична тема Результати роботи 

(форми звіту: виступ на МО, 

семінари, майстер-клас, презентація 

досвіду тощо) 



1 Алексєєнко Людмила 

Іванівна 

Використання лінгвістичних ігор на уроках 

української мови 

Виступ на МО 

2 Горваль Світлана 

Вікторівна 

Розвиток творчих здібностей учнів в умовах 

особистісно зорієнтованого навчання 

Презентація досвіду 

Виступ на МО 

3 Гончарова Олена 

Юріївна 

Формування мотивації до самостійної пізнавальної 

діяльності на уроках зарубіжної літератури 

Виступ на МО 

4 Зінченко Вікторія 

Володимирівна 

Організація творчої співпраці вчителя та учнів з 

елементами особистісно орієнтованого навчання 

як засіб підвищення рівня ефективності 

навчального процесу, рівня знань і формування 

особистісних компетенцій учнів 

Виступ на МО 



5 Корольова Олена 

Василівна 

Розвиток критичного мислення на уроках 

зарубіжної літератури 

Виступ на МО 

6 Корсакова Лідія 

Федорівна 

Акмеологічний підхід у виборі прийомів, засобів 

навчання на уроках української мови й літератури 

Виступ на МО 

7 Маслова Людмила 

Миколаївна 

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках мови 

та літератури 

Виступ на МО 

8 Немеш Світлана 

Михайлівна 

Формування комунікативної компетенції учнів на 

уроках української мови і літератури 

Виступ на МО 

9 Одуло Олена 

Михайлівна 

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках 

української мови і літератури 

Презентація досвіду 

Виступ на МО 



10 Харченко Лариса 

Михайлівна 

Активізація пізнавальної діяльності учнів на 

уроках української мови та зарубіжної літератури 

Виступ на МО 

11 Чеховська Людмила 

Іванівна 

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках 

української мови та літератури через емоційне 

виховання 

Презентація досвіду 

12 Чубченко Людмила 

Миколаївна 

Формування морально-етичних цінностей шляхом 

проблемного методу на уроках зарубіжної літератури 

Виступ на МО 

  

  

  

Відкриті уроки, заходи та їх результативність 



№ ПІБ учителя Рівень 

(шкільний, 

міський, 

обласний) 

Кількість відкритих 

уроків, 

заходів 

Класи Кількість вчителів, які 

відвідали уроки 

Відгуки 

1 Одуло О. М. міський 1 5 В 7 На високому рівні 

2 Горваль С. В. міський 1 7 А 6 На високому рівні 

  

Тематика відкритих уроків 

№ Дата Тема ПІБ учителя 

1 10.02.2021 Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі Одуло О. М. 

2 11.02.2021 Ступені порівняння прислівників Горваль С. В. 

  



Заходи до Дня української писемності та рідної мови  

№ ПІБ учителя Клас Дата Тема заходу 

1 Маслова Л.М. 9-ті кл. 05.11.2020 Година спілкування «Наш скарб – рідна мова» 

2 Маслова Л.М. 9-ті кл. 09.11.2020 Тематичний урок «Плекаймо рідне слово» 

3 Маслова Л.М. 9-ті кл. 22.02.2021 Година спілкування «Бринить, чарує рідна мова» 

4 Корсакова Л.Ф. 8-мі кл.   Відеолекторій «Історія української писемності» 

5 Корсакова Л.Ф. 8-мі кл.   Мова – це душа народу, а народ без мови – не народ 

6 Корсакова Л.Ф. 10-ті кл.   Перегляд мультимедійної презентації «Життєпис Преподобного 

Нестора літописця» 

  



7 Харченко Л.М. 5-А,Б 23.02.2021 Свято рідної мови «Мова – диво калинове» 

8 Одуло О.М. 5-ті кл.   Виготовлення лепбуків «Цікаві факти про українську мову» 

9 Алексєєнко Л.І. 6-ті кл. 10.11.2020 Конкурс «Криниця мудрості» 

10 Алексєєнко Л.І. 6-ті кл.   Усний журнал «Мова – скарбниця духовності народу» 

11 Алексєєнко Л.І. 6-ті кл.   Творчій конкурс юних поетів «Мовою віршів малює осінь» 

12 Зінченко В.В. 11-ті кл. 08.09 Бесіда «Краща мова єднання – це українська» 

13 Зінченко В.В. 11-ті кл. 09.11 Тематична бесіда «Єдиний скарб у тебе – рідна мова» 



14 Зінченко В.В. 5-ті кл. 10.11 Тематичний навчальний диктант «Наша мова – диво калинове» 

15. Чеховська Л.І. 11-ті кл. 10.11 Урок- історична подорож « Доля рідної мови» 

  

Заходи до Шевченківських днів (9 –15 березня) 

  

№ ПІБ учителя Клас Дата Тема заходу 

1 Одуло О.М. 5-ті кл. 14.03 Випуск стінгазет до Дня народження Т.Г.Шевченка 

2 Одуло О.М. 5-ті кл. 15.03 Участь у конкурсі «Йдемо стежками до Тараса» 

3 Корсакова Л.Ф. 8-мі кл. 12.03 Презентація «Шевченків Буквар» 



4 Корсакова Л.Ф. 8-мі кл. 12.03 Проєкт «Пам’ятники Тарасові Шевченку у світі» 

5 Горваль С. В. 7-мі кл. 15.03 Бесіда «Феномен Т.Шевченка» 

6 Немеш С.М. 5-А 

5-Б 

18.03 Літературний журнал «Я так її, я так люблю мою 

Україну убогу..» 

7 Маслова Л.М. 9-ті кл. 12.03 Інтелектуальна гра «Юні шевченкознавці» 

8 Зінченко В.В. 11-ті кл. 25.02 Участь у шкільному конкурсі читців. 

Оформлення стіннівок, присвячених Т.Шевченку 

«Лунай, прекрасна наша мова» 

9 Зінченко В.В. 5-ті кл. 15.03 Тематична бесіда, присвячена пам’яті Шевченка 

«Окраса України» 

10 Чеховська Л.І. 11-ті кл. 15.03 Усний журнал «Невідомий Шевченко» 

 



У зв’язку з COVID-19 деякі заплановані заходи не були проведені, а решта були проведені дистанційно. 

 Лютий – конкурс виразного читання «Ідемо стежками до Тараса…» 

Заходи до тижня зарубіжної літератури 

Квітень 2021 

№ ПІБ учителя Клас Дата Тема заходу 

1 Гончарова О.Ю. 5-ті кл. 06.04.21 Урок-роздум «Бути Лю-Ди-Но-Ю» 

2 Гончарова О.Ю. 9-ті кл. 09.04.21 Презентація «Шукай себе, доки не зустрінеш» (Життєвий 

вибір героїв реалістичних творів ХІХ ст.). Виконувалося 

за бажанням. 

                                                                             Виховні  заходи 

№ ПІБ учителя Клас Дата Тема заходу 

1 Харченко Л. М. 8-мі 09.10 Літературна гра «Гортаючи сторінки прочитаних книг» 



2 Харченко Л. М. 8-мі 14.05 Дискусія «Чи потрібні нині ДонКіхоти?» 

3 Харченко Л. М. 11-А 18.05 «Театр – життя, актори в ньому – люди» 

4 Гончарова О. Ю. 

  

  

10-ті кл. 

  

06.05 

  

«Творець живе у кожного з нас…» (Закони версифікації. 

Стилізація віршованого твору) 

5 Корольова О. В. 7-мі кл. 24.05 «А в нього свій магічний талмуд…» Урок-концерт до 80-річчя 

поета-пісняра Боба Ділана. (Прослуховування пісень, читання 

віршів) 

6 Маслова Л.М. 9-ті кл. 18.09 «П.Куліш – видатний діяч української культури» 

7 Горваль С.В. 7-А 25.02 Виховна година, присвячена 150-й річниці з дня народження Лесі 

Українки «І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись» 



8 Горваль С.В. 7-мі кл. 26.02 Віртуальна подорож до музею Лесі Українки 

9 Горваль С.В. 7-мі кл. 28.02 Тематичний диктант «Наша Леся» 

10 Алексєєнко Л. І. 6-ті кл. 26.02 До 150-річчя Лесі Українки. Літературно-музикальна композиція 

«Біла чайка України» 

11 Одуло О. М. 5-ті кл. 25.02 Учнівські проекти «Лесине слово у вічність» 

12 Одуло О. М. 5-ті кл. 26.02 Виставка дитячих творів «Лесин дивосвіт». (Шкільна бібліотека) 

13 Одуло О. М. 5-ті кл. 06.10 Історична подорож «Тих днів не меркне слава» (До Дня козацтва) 

14 Одуло О. М. 5-В травень «Літературний квест» (Бібліотека ім. Довженка) 



15 Корсакова Л. Ф. 8-мі кл. 25.0204 Урок позакласного читання до 150-річчя з дня народження Лесі 

Українки «Рядки, що зачепили душу» 

16 Маслова Л.М. 9-ті кл. 25.02 Літературна година до 150-річчя з дня народження Лесі Українки 

«Я маю в серці, що не вмирає…» 

17 Немеш С.М. 5-А 

5-Б 

04.03 «Масляною хвалилися – млинців об’їлися» 

18 Чубченко Л.М. 5-Д,Г 04.03 Ерудит-гра «Не поспішайте розлучатись з казкою» 

19 Чубченко Л.М. 6-ті кл. 06.04 Літературна гра «Знавці зарубіжної літератури» 

20 Зінченко В.В. 11-ті кл. 27.01 Бесіда до дня народження П.Тичини «П.Тичина: розп’яття на 

хресті слави» 



21 Зінченко В.В. 11-ті кл. 25.02 Бесіда, присвячена пам’яті Лесі Українки «Сором – хилитися і 

долі коритися». Написання тематичного диктанту 

22 Зінченко В.В. 5-ті кл. 26.02 Тематична бесіда, присвячена пам’яті Лесі Українки «Щоб не 

плакать, я сміялась» 

23 Чеховська Л.І. 11-ті кл. 25.02 Усний журнал. Дочка Прометея. Зразок жіночності й мужності. 

  

Учителями 11-х класів Чеховською Л.І. і Зінченко В.В. проведено   тестування учнів 11-х класів з української мови і 

літератури, що стало підсумковим етапом їх підготовки до складання ЗНО -2021.  

         Учителі кафедри інформатики і фізики взяли участь у семінарах: 

Дата Тема ПІБ учителя Примітка 

20.03.2021 «Сучасна інформатика. Дистанційний формат. 

Досвід. Реалії» 

Усі вчителі кфедри ЗОШ №3 



23.03.2021 «Сучасні інноваційні технології при викладанні 

фізики». 

Лемешовець А.В. ЗОШ №28 

Квітень 2021 «Про наповнення та оформлення сайтів 

дистанційної освіти» 

Лемешовець А.В. ЦПР 

  

Учителі кафедри брали участь і отримали перемогу  в конкурсі «ITalent» в номінації «Саунд-дизайн» (Фокіна Д.В.), а 

також брали участь у проведенні вебінарів, педагогічних конференцій, тренінгів тощо. Проведено ряд позакласних заходів 

для учнів: 

Дата Тема ПІБ учителя 

Лютий 2021 Всеукраїнський Інженерний тиждень (фізика), 7-8 кл. Лемешовець А.В. 

25.05.2021 Позакласний захід для учнів 6 класів «Острів скарбів» Мацвейко Л.Е. 

  Всеукраїнський інтернет-конкурс «Безпечний інтернет», 3, 5, 7, 9 кл. Лемешовець А.В. 

Фокіна Д.В. 



  Всеукраїнський інтернет-конкурс до 20-ї річниці акції «День без мобільного 

телефона», 3, 5, 7, 9 кл. 

Лемешовець А.В. 

Фокіна Д.В. 

  Всеукраїнська інтернет-олімпіада з інформатики на онлайн-платформі « На 

Урок» 

Лемешовець А.В. 

Фокіна Д.В. 

27.05.2021 Квест для учнів 5 кл. «Знавець Scratch» Клецун Т.В. 

08.11.2020-01.-

6.2021 

Міжнародний конкурс «Бебрас-2020» Клецун Т.В. 

Фокіна Д.В. 

Мацвейко Л.Е. 

25.05.202—

01.06.2021 

Конкурс-презентація для 6 кл.  «Що для мене дистанційне навчання?» Клецун Т.В. 

  

01.05.-

27.05.2021 

Вікторина «Цікава інформатика» для учнів 3, 5 кл. Фокіна Д.В. 



02.10.2020 Квест « Детективи» для учнів 3, 5, 9 кл. Фокіна Д.В. 

05-08.10.2020 Конкурс «Наука – це цікаво» для учнів 7-9 кл. Фокіна Д.В. 

Лемешовець А.В. 

  

Травень 2021 Всеукраїнський конкурс «STOP боулінг!» для учнів 3, 5, 7, 9 кл. Фокіна Д.В. 

Лемешовець А.В. 

  

Квітень-

травень 2021 

Весняна олімпіада  з інформатики від платформи «На Урок» для учнів 3,5,9 кл. Фокіна Д.В. 

  

07.05.2021 Всеукраїнський конкурс «Безпечний інтернет 2.0» для учнів 3,5,7,9 кл. Фокіна Д.В. 

Лемешовець А.В. 

  



Березень 2021 Всеукраїнський конкурс «Година Землі» для 3,5,7,9 кл. Фокіна Д.В. 

Лемешовець А.В. 

Квітень 2021 Всеукраїнський конкурс «Як це працює?» для учнів 3,5,7,9 кл. Фокіна Д.В. 

Лемешовець А.В 

Грудень 2020 Всеукраїнський конкурс «Безпечний інтернет» для учнів 3і 5 кл. Фокіна Д.В. 

  

Жовтень 2020 Олімпіада з інформатики «На Урок» для учнів 3,5,9 кл. Фокіна Д.В. 

  

14.05.2021 Інформатичні дебати для учнів  9-х класів Фокіна Д.В. 

   Учителі інформатики й фізики під час навчання з використанням дистанційних технологій широко впроваджували 

інноваційні технології , використовуючи сервіси: 

Iearningapps/com;  Kahool.com;  plickers.com;   classtime. com;  Studio. Code.org;  Codecombat;   wizer.me; blockly-games. 

appspot. com. 

    Учні школи брали участь у XIV міському конкурсі учнівської комп’ютерної творчості і мають такі досягнення: 



1)    Онопрієнко Лариса, 5-Б клас – I місце в категорії «Комп’ютерна презентація», 5-8 кл. (уч. Клецун Т.В.); 

2)    Древа Роман, 3-Б клас  - III місце в категорії «Комп’ютерна презентація» (уч. Фокіна Д.В.): 

3)    Ільїна Владислава, 5-А клас - III місце в категорії «3Д-модель», 5-8 кл.(уч. Фокіна Д.В.); 

4)    Бунак Валерія - III місце в категорії «Комп’ютерна графіка», 9-11 кл. (уч. Фокіна Д.В.). 

  Усі вчителі інформатики протягом навчального року проводили майстер-класи для вчителів школи: 

-         наповнення сайту в умовах дистанційного навчання; 

-         використання ZOOM для проведення онлайн-уроків; 

-         робота з електронними щоденниками. 

  Також учителі інформатики взяли участь у конкурсі на отримання 3Д-принтера, брали участь в його збірці й разом 

з учнями запровадили друк моделей. 

Було розроблено інструкції для вчителів «Використання та розміщення матеріалів на Google сайті», «Використання 

програми ZOOM», «Використання сервісів Google». 

     Учителі фізики та інформатики узяли участь у заходах Академії Cisco, провели уроки цікавих експериментів для учнів 

3-10 класів тощо. 

     Протягом 2020-2021навчального року вчителі фізичної культури мають ряд  досягнень. Збірні команди нашої школи 

виступали на міських  змаганнях: 

      1.Зі спортивного орієнтування - І місце(дівчата) та І місце (хлопці). 

      2.Із шахів -  Ш місце. 



  Учителі МО фізичної культури постійно й наполегливо працюють над підвищенням фахової майстерності, 

регулярно взаємовідвідують уроки та спортивно-масові заходи, ознайомлюються з новою педагогічною та методичною 

літературою («Завучу. Усе для роботи» – комплект та «Фізична культура у школі»), розглядають актуальні питання 

сучасної шкільної освіти на засіданнях МО, беруть участь в семінарах НМЦ управління освіти, завжди працюють над 

поповненням спортивного залу нестандартним обладнанням (спортивні степи, гантелі з пластикових пляшок, бар’єри, 

коробки для м’ячів, набивні м’ячі та м’ячі для метання) та самотужки ремонтують м’ячі (шиємо, латаємо). 

  Учителі кафедр початкової освіти, природничих наук, математики, історії, технологій і мистецтва провели всі 

засідання МО згідно з планом роботи, виховні заходи проведено за той період, коли навчання не було дистанційним. Ряд 

виховних заходів з об’єктивних причин перенесено на наступний навчальний рік. Методичну роботу на наступний рік 

слід спрямувати на викорінення недоліків та забезпечення високої якості освіти. 

 

 

 

 


