
 

 

Україна  

 НАКАЗ 

Линовицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

 

24.12.2019 р.                                                                                           №226  

 

Про підсумки методичної роботи  

у І семестрі 2019 – 2020 н. р. 

 

Науково-методична робота в Линовицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка    

проводиться відповідно до наказу №133 від 04.09.2019 р.                              

„Про організацію методичної роботи у 2019–2020 н.р.”, спрямовується на 

формування у педагогів потреби відповідати високим завданням освітньої 

галузі, запобігти розчаруванню в обраній професії, створити освітньо-

розвивальне середовище, в результаті взаємодії з яким у вчителя з’являється 

готовність до роботи на основі знання сучасних педагогічних технологій, 

розуміння ним своєї індивідуальної сутності. Методична робота спланована, 

заходи відбуваються згідно з планом роботи методичного центру, річних 

планів  роботи методичних об’єднань і підпорядковані розв’язанню  

проблеми закладу «Використання сучасних педагогічних технологій для 

формування життєвих компетентностей учнів».    

          У закладі освіти діє методична рада. Вивчення  особливостей роботи в 

сучасних умовах продовжується на засіданнях постійно діючих семінарів 

„Шлях до досконалості” з проблеми закладу  та „Психолого - педагогічні 

основи організації освітнього процесу”  (керівники Ворожбит С.О., Силенко 

Н.П.).  

           Діють шкільні методичні формування: педагогічний практикум 

вчителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник Силко В.М.); 

школа вдосконалення педагогічної майстерності учителів-словесників  

(керівник  Овчинник А.М.);  методичні об’єднання учителів галузей 

«Суспільствознавство» та «Математика» (керівник  Устюгова М.В.) й 

«Природознавство» (керівник Рудика С.О.);  творча група учителів галузей 

«Мистецтво» та «Здоров’я  і фізична культура» (керівник Комар В.А.); 

методичне об’єднання класних керівників (керівник Доброштан Н.М.).  

        Робота методичних формувань дозволила вчасно надати практичну 

адресну  допомогу молодим вчителям та вихователям.  

Використання сучасних форм роботи продемонстровано на  показових 

уроках – Клим О.Г., Зубань С.В., Лябах Р.В., Рибальченко І.М. та заходах –

Комар В.А., Рішко В.В., Клим О.Г., Свириденко С.М., Величко С.М.,  

Устюгова М.В., Силенко Н.П., Лябах Р.В.,  Овчинник А.М. 



         У І етапі  Всеукраїнському конкурсі „Учитель року” взяла участь 

учитель початкових класів у номінації «Початкова освіта» Гапетченко О.М., 

нагороджена грамотою Прилуцької райдержадміністрації.   

Учителі закладу активно залучаються до проведення районних   та 

шкільних заходів, підвищують свій фаховий рівень шляхом перегляду 

онлайн-вебінарів:  

- Лябах Р.В. взяла участь в журі на виставці ДПМ, провела майстер-клас 

на тему: «Настрій у пейзажі» у рамках районного семінару (брали участь діти 

Прилуцького району в кількості 37 учнів); 

- Комар В.А  - у районному семінарі -  практикумі учителів інформатики, 

на якому провела тренінг «Аналіз предметної області та проектування 

баз даних. Розбір завдань олімпіади з ІКТ третього етапу». 

- Педорич В.М. – вебінари «Онлайн-тести у проектній роботі»,  

«Використання онлайн-тестів у виховній роботі»; 

- Устюгова М.В - вебінар «Проектна діяльність на уроках»; 

- Раєвська Ю.С. – вебінари «Мініпроєкти як альтернатива звичайним 

домашнім завданням», «Вибір теми проектів і досліджень для учнів», 

«Неформальні свята у класі як засіб мотивації учнів до навчання», 

«Корекційні методики роботи з дітьми з особливими  освітніми 

потребами» від освітнього проекту «На Урок»; 

- Рудика С.О. - вебінар «Онлайн-ресурси для організації практичної 

роботи з візуальними джерелами інформації» на платформі «На урок»; 

- Овчинник А.М. - вебінари «Розвиваємо емоційний інтелект: 

можливості онлайн-тестів та флеш-карток»,  «Герой літературного 

твору:сучасні прийоми роботи з образом», взяла участь у конкурсі 

«Соняшник-учитель» та Всеукраїнських інтернет-конференціях: 

«Самоосвіта і підвищення кваліфікації вчителя: інструменти та 

підходи»,  «Проєктні методи навчання» на платформі «На урок»; 

- Новицька Л.Б. – вебінар «Педагогічні стратегії налагодження 

дисципліни в дитячо-учнівському середовищі. Подолання агресивних 

проявів» й участь у Всеукраїнських інтернет-конференціях «Проєктні 

методи навчання»,  «Самоосвіта і підвищення кваліфікації вчителя: 

інструменти та підходи» на платформі «На урок»; 

- Мазуренко Л.В. – вебінар «Вибір теми проектів і досліджень для учнів»  

від проекту «На урок»; 

- Волкова Н.І  - вебінар на платформі «Всеосвіта» «Неуспішність учнів. 

Чому їм важко вчитися?»; 

- Практичний психолог Силенко Н.П. разом з учителем інформатики 

Комар В.А. провели тренінг «Безпека в соціальних мережах». 

Власні доробки учителі розміщують на платформах «На урок», 

«Всеосвіта», педагогічній пресі:  

- уроки учителя фізики Педорич Віти Михайлівни «Атомна енергетика 

України. Екологічні проблеми атомної енергетики»,  «Гриби та бактерії», 



«Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів» та 

презентації до них розміщено на платформі «На урок». Нагороджена 

Грамотою за активне поширення власного педагогічного досвіду серед 

спільноти освітян України та Дипломом учасника конкурсу навчальних 

розробок «Фантастична п’ятірка» від освітнього проекту «На урок», є 

прогресивним та активним учителем, що використовує в роботі сучасні 

інтерактивні технології – онлайн-тести «На Урок»; 

- матеріали вчителя біології Рудики С.О. розміщені на освітньому 

порталі «На урок» публікація «Роздатковий матеріал до уроків географії у 7-

му класі», «Підсумковий урок з розділів «Вступ», «Закономірності 

формування природи материків і океанів», презентація уроку "Австралія. 

Географічне положення та дослідження материка";  

- учитель географії Ворожбит С.О. розмістила на освітньому порталі «На 

урок» конспект уроку та презентацію до уроку на тему «Озера, їх типи, 

особливості водного режиму. Водосховища та канали». 

- матеріали учителя української мови й літератури Підлісною Ю В., 

зокрема публікація «Червона калина – символ України»  (виховна година) 

надрукована в журналі «Виховна робота в школі»  №7 Видавничої  групи 

«Основа»; 

- Конспект уроку української мови Овчинник А.М.  «Лексична помилка 

та її умовне позначення», 5 кл. розміщений на сайті «На Урок».  

Учні, вчителі та працівники школи долучилися до програми "Healthy 

Schools: заради здорових і радісних школярів." Це трирічна соціальна 

програма, яка реалізується Центром «Розвиток КСВ» (корпоративної 

соціальної відповідальності) та Mondelēz International Foundation. Складена 

програма дій – програма шкільних активностей, спрямована на набуття та 

засвоєння учнями нових знань про здоровий спосіб життя; популяризацію 

раціонального харчування та концепції “здорового дизайну” рекреацій та 

приміщень де перебувають і харчуються діти; впровадження нових форм 

організації тематичного дозвілля учнів; створення спільноти закладів 

загальної середньої освіти, що популяризують здоровий спосіб життя.  

У рамках цієї програми в школі проходив конкурс «Здоровий сімейний 

рецепт» серед учнів 2-11 класів у чотирьох номінаціях: 

• презентація; 

• ментальна карта; 

• фото; 

• відеоролик. 

У номінації «Презентація» було 7 учасників, «Ментальна карта» та 

«Відеоролик» - по 3 учасники, найбільша кількість робіт була в номінації 

«Фото» - 15. 

Гран-Прі у номінації «Презентація» виборов учень 6А класу  Кулик 

Максим із своєю родиною. Перше місце за презентацію шарлотки отримує 

учениця 10 класу Машталап Марина, друге місце –  учениця 9А класу – 

Волкова Вікторія, третє місце – учениця 6Б класу Гулан Олександра.  

Учасниками в даній номінації були Суровська Вікторія (6А клас) та 



Суровська Валерія (10 клас), Силенко Таміла (10 клас), Глеба Ірина (2А 

клас). 

У номінації «Ментальна карта» переможцями стали учні 7 класу за 

виготовлення буклету про користь риби (класний керівник Комар В.А.). 

Друге місце зайняла робота 4А класу – «Рецепт здоров’я» (класний керівник 

Свириденко С.І.), третє місце – робота учнів 11 класу (класний керівник 

Устюгова М.В.). 

Серед номінації «Відеоролик» перше місце посіла робота учня 7 класу 

Галібаренка Артура, друге місце  - робота учня 8Б класу Ворожбита Артема, 

третє місце – відеоролик 4А класу Романченка Ярослава. 

У номінації «Фото» серед учнів початкової школи Гран - Прі отримує 

фото Демʼ янової Вероніки, перше місце – Свириденко Софія, третє місце – 

Глеба Ірина - учні 2А класу. Серед категорії віком 11-16 років перше місце 

виборов учень 6А класу Кучеренко Максим, друге місце – спільна робота 

Ковбича Даніїла (10 клас), Ковбич Анастасії (6А клас), Комара Артура (8Б 

клас). Брали участь такі учні: Галушка  (6А клас), Ковшова Анастасія (6А 

клас), Шарамко Артем (6А клас), Суровська Валерія та Суровська Вікторія 

(10, 6А класи), Філоненко Ліна (2А клас), Тищенко Назар (2А клас), Даценко 

Валерія  (2А клас), Тур Ангеліна (2Б клас), Ковальов Артем (2А клас) , 

Воєводіна Олександра (11 клас). Найактивнішими класами були 2А та 6А.  

Учителі проводять уроки на свіжому повітрі, в шкільному музеї, 

організовують виставки дитячих робіт,  кольоровий та вітамінний тижні, 

челендж «Нова шкільна їдальня», зустрічі з лікарями, екскурсії в різні 

куточки України. Проведені тренінги «Булінг в учнівському середовищі» -  

Силенко Н.П., «Здоровий спосіб життя» - Ворожбит С.О., заняття з кадетами 

та естетами «Я неповторний», організовано акцію по благоустрою території 

школи та спортивного майданчика.  Координатором програми в школі є 

заступник директора з НВР Ворожбит С.О. 

20 учителів  (Силко В.М., Гапетченко О.М., Совершенна Т.І., 

Свириденко С.І., Величко С.М., Клим О.Г.,  Доброштан Н.М., Александров 

А.С., Раєвська Ю.С., Рішко В.В., Підлісна Ю.В., Педорич В.М., Рудика С.О., 

Цурган Н.Д., Овчинник А.М., Лябах Р.В., Комар В.А., Устюгова М.В., 

Силенко Н.П., Волкова Н.І.) провели Всеукраїнський урок добра, завдяки 

чому стали учасниками рекорду України «Наймасовіший урок добра в 

навчальних закладах, проведений впродовж одного дня». 

Ворожбит С.О., Рудика С.О., Устюгова М.В. провели Національний урок 

"Моє майбутнє в Україні" для учнів 9-11 класів. 

Учитель історії Устюгова М.В. та практичний психолог Силенко Н.П. 

взяли участь у Дні Всеукраїнського права. 

        Протягом І семестру одинадцять учителів (Волков В.М., Комар В.А., 

Ворожбит С.О., Мазуренко Л.В., Проценко О.П., Вірченко Н.В., Любченко 

Ю.О.) пройшли курсову перепідготовку при ЧОІППО, Гапетченко О.М., 



Силко В.М. - курси підвищення кваліфікації, які здійснюють викладання 

інтегрованого курсу «Мистецтво» в початковій школі відповідно до 

Концепції «Нова українська школа», Силко В.М., Гапетченко О.М., Раєвська 

Ю.С., Совершенна Т.І. – курси для учителів початкової школи відповідно до 

Концепції «Нова українська школа», Ворожбит С.О. -  курси підвищення 

кваліфікації директорів, заступників  із навчально-виховної роботи закладів 

загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа» 

100 здобувачів освіти 2-11 класів під керівництвом 14 учителів (Силко 

В.М., Гапетченко О.М., Підлісна Ю.В., Раєвська Ю.С., Овчинник А.М., 

Волкова Н.І., Ворожбит С.О., Рудика С.О., Педорич В.М., Новицька Л.Б., 

Устюгова М.В., Комар В.А., Силенко Н.П., Зубань С.В.) взяли участь у 

Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з 12 предметів (початкові класи, укр. мова, 

математика, географія, біологія, фізика, хімія, інформатика, англ. мова, , 

історія, зар. літ., основи здоров’я) на платформі «На урок». Отримали 33 

дипломи І ступеня, 36 – дипломів ІІ ступеня, 25 – дипломів ІІІ ступеня,  113 

сертифікатів учасника. 

Учні початкової школи (11 школярів 2-Б класу, 10 учнів 3-А класу та 4 

учні 3-Б кл.) долучилися до участі у Всеукраїнській олімпіаді з укр. мови  

«Всеосвіта. Осінь». 4 учнів нагороджені грамотою за І місце, 5 учнів – за ІІ 

місце , 6 учнів – за ІІІ місце, 10 учнів отримали сертифікат учасника. 

Керівники учителі початкових класів Гапетченко О.М., Совершенна Т.І., 

Раєвська Ю.С. 

10 учнів 2-А класу взяли участь у Всеукраїнському конкурсі 

«Фінансова грамотність» на платформі «На урок». Результати такі: Диплом І 

ст. – 3 учні, Диплом ІІ ст.. – 5 учнів, Диплом ІІІ – 1 учень, Сертифікат – 1 

учень. Керівник учитель початкових класів Силко В.М. 

Учень 6-А  класу (Кучеренко М.) отримав Дипломи ІІ ступеня у 

Всеукраїнських конкурсах «Захисники України» й  «Зимові свята в традиціях 

нашого народу» та Диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі «До Дня 

Гідності та Свободи» від проекту «На урок» (керівник учитель укр.. мови й 

літератури Підлісна Ю.В.). 

Учень 8-Б класу Турковський Богдан під керівництвом учителя 

образотворчого мистецтва Лябах Р.В. взяв участь у Всеукраїнському 

учнівському літературно-мистецькому конкурсі «Стежками каменяра». 

Троє учнів 6-Б класу отримали дипломи за участь у Всеукраїнському 

конкурсі «До Дня Гідності та Свободи» від проекту « На Урок», керівник 

Педорич В.М. Гулан О. отримала диплом І ступеня, Пилипенко А. – диплом 

ІІ ступеня, Маслов С. – диплом ІІІ ступеня. 

Вихованці учителя математики Новицької Л.Б. Кучеренко Максим (6-А 

кл.) та Процан Артем (7 кл.) навчаються у обласній школі «Юний 

математик», учень 8Б класу Доброштан Іван - слухач Західноукраїнської 



заочної математичної школи при Тернопільському національному 

педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (ЗЗМШ).                                                     

         У школі поглиблено вивчається українська мова (8-Б клас, учитель 

Волкова Н.І. та 9-А класи – Підлісна Ю.В.).  Навчання учнів 10-11 класів 

проводиться за технологічним профілем. Читаються курси за вибором: 

«Каліграфія» (3-4 кл.), «Логіка» та факультативний курс з української мови 

(5 кл.), «Рівний-рівному» 8-А, 8-Б кл.), «Етика» (5-6 кл.), «Культура 

мовлення. Стилістичні особливості морфології» - факультативний курс з 

української мови, «У колі літературних героїв» -  факультативний курс із 

зарубіжної літератури (6-А, 6-Б кл.), «Зелений пакет» (8-А). 

         Змістовні заходи проведені учнями та учителями в рамках тематичних 

тижнів рідної мови й писемності, географії й природознавства, Дня Здоров’я, 

Дня пам’яті жертв Голодомору,  Дня Збройних Сил, Міжнародного дня 

писемності та мови, Всеукраїнського тижня права, Національному радіо 

диктанті єдності, акції  «16 днів гендерної рівності». 

 Організовано пройшли шкільні предметні олімпіади, у яких взяли 

участь 46 учнів. Але у ІІ турі предметних олімпіад школа не змогла прийняти 

участі. 

У ІІ етапі Х  мовно - літературного  конкурсу  ім. Т. Шевченка взяли 

участь шестеро учасників: Суровська Вікторія (6-А кл.), Процан Артема (7 

кл.), Залевська  Дарія (8Б кл.), Савенок Уляна (5 кл.), Свириденко Анна (9-А 

кл.), Бурдюг Вікторія (9Б кл.) - керівники Підлісна Ю.В., Волкова Н.І., 

Овчинник А.М. Залевська  Дарія та Бурдюг Вікторія були учасниками ІІІ 

(обласного) туру (керівники Волкова Н.І., Овчинник А.М.).   

У ІІ етапі XХ  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика брали участь десятеро учнів: Оленченко Назарій (3-А кл.), Комар 

Евеліна (4-А кл.), Свириденко Роман (4-Б кл.), Кулик Максим (6-А кл.), 

Процан Артем (7 кл.), Свириденко Анна (9-А кл.), Савенок Уляна (5 кл.), 

Доброштан Іван (8-Б кл.), Силенко Таміла (10 кл.), , Воєводіна Олександра 

(11 клас). Їх готували Свириденко  С.І., Величко С.М., Совершенна Т.І.,  

Волкова Н.І., Підлісна Ю.В., Овчинник А.М. Процан Артем, Доброштан Іван, 

Силенко Таміла були учасниками ІІІ (обласного) туру (керівники Волкова 

Н.І., Овчинник А.М., Підлісна Ю.В.).   

Учні школи активно брали участь у спортивних змаганнях: обласному 

турнірі з футболу серед учнів 8-11 кл., районному кросі до дня 

фізкультурника. 

Згідно Плану заходів щодо активізації патріотично-виховної роботи  

учні школи активно залучалися до організації та проведення різноманітних 

заходів. 



          Організація методичної роботи передбачає внутрішкільний контроль, 

який здійснюється згідно розробленого графіка. Проведені зрізи знань, 

семестрові контрольні роботи; перевіряються журнали; контролюється 

виконання навчальних планів і програм.  Систематично проводяться 

оперативні наради з актуальних питань організації освітнього процесу. 

        На засіданнях педагогічної ради, крім традиційних питань, розглянуті 

такі: «Впровадження сучасних прийомів навчання в процесі викладання 

географії та природознавства», «Методика і техніка використання ІКТ під час 

освітнього процесу», «Стан індивідуального навчання та робота соціально-

психологічної служби.  

 На нарадах при директору розглядалися питання «Міжпредметні 

зв’язки на уроках української мови» та «Стан викладання образотворчого 

мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» у початковій школі». 

 На педагогічних читаннях з теми «Впровадження ідей оптимального 

управління творчістю у закладах загальної середньої освіти й удосконалення 

на цій основі ефективності сучасного уроку» досвідом роботи поділилися 

учителі Підлісна Ю.В., Рудика С.О., Клим О.Г., Ворожбит С.О., Овчинник 

А.М., Волкова Н.І.   

Проведено семінар-практикум «Шукати, аналізувати, систематизувати. 

Секрети роботи вчителя з інформацією» (Ворожбит С.О.) та практичне 

заняття «Використання хмарних сервісів в освіті» (Комар В.А.). 

       Проводиться вивчення системи роботи учителів, які атестуються: 

Проценка О.П., Ворожбит С.О., Мазуренко Л.В. 

        Плани роботи методичних формувань, виконуються. Всі заплановані 

заходи проведені на належному рівні.   

            Виходячи з вищесказаного, 

 

НАКАЗУЮ: 

   1. Вважати заходи з підвищення педагогічного, психологічного, 

методичного та фахового рівнів педагогічних працівників школи за І семестр 

виконаними. 

            2. Заступнику директора школи Ворожбит С.О. систематично 

спрямовувати методичну роботу на всебічний розвиток особистості педагога, 

формування його громадянської зрілості й активності, творчих здібностей, 

ініціативи, самостійності та інших особистих якостей, необхідних для 

виконання професійних обов’язків. 

            3. Керівникам методичних об’єднань ширше ознайомлювати колег з 

науковою організацією праці, з передовим педагогічним досвідом, 

інноваційними технологіями. 

           4. Заступнику директора школи з виховної роботи Доброштан Н. М. 

систематично спрямовувати роботу на всебічний розвиток особистості 

педагога, формування його громадянської зрілості й активності, ініціативи, 

творчих здібностей. 



            5. Керівникам шкільних методичних об’єднань до 10.01.2020 року 

провести детальний аналіз результативності роботи МО і внести відповідні 

корективи у планування на ІІ семестр навчального року, дооформити 

протоколи засідань. 

           6. Вчителям-предметникам постійно працювати над підвищенням 

рівня самоосвіти. 

           7. Відзначити учителя початкових класів Гапетченко О.М.  за участьу І 

етапі Всеукраїнського конкурсу „Учитель року-2020” в номінації «Початкова 

освіта» . 

            8. Відзначити роботу учителів-словесників Овчинник А.М., Волкової 

Н.І., Підлісної за належну підготовку учнів до мовно-літературного конкурсу 

ім. Т. Шевченка та учителів початкових класів Свириденко  С.І., Величко 

С.М., Совершенну Т.І за належну підготовку учнів до мовного конкурсу ім.. 

П. Яцика. 

   9. Відзначити роботу Овчинник А.М., Ворожбит С.О., Лябах Р.В., 

Рудики С.О., Комар В.А., Педорич В.М. Раєвської Ю.С., Новицької Л.Б., 

Підлісної Ю.В., Волкової Н.І., Мазуренко Л.В., Устюгової М.В. за 

поширення власного досвіту та активну участь у  фахових конкурсах, 

конференціях, вебінарах та майстер-класах. 

            10. Відзначити роботу учителів початкової освіти Силко В.М., 

Гапетченко О.М., Совершенної Т.І., Клим О.Г., Свириденко С.І., Рішко В.В.,  

педагога-організатора Александрова А.С., практичного психолога Силенко 

Н.П.,  за залучення учнів до участі в інтернет-олімпіадах, конкурсах, акцій. 

            11. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на 

заступника директора школи з навчально - виховної роботи Ворожбит С.О. 

 

Директор  школи                                        В.І. Кобець 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Ворожбит С.О.                          Силко В.М. 

Устюгова М.В.                           Доброштан Н.М. 

Комар В.А.                                 Овчинник А.М.  

Рудика С.О.                                   
 

 

 


