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         Методична робота з педагогічними працівниками в 2016-2017 навчального 

року була спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню 

освіту», «Про освіту», «Про мови», «Про позашкільну освіту», Національної 

доктрини розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, 

Державного стандарту освіти та інших нормативних документів, передбачених 

чинним законодавством, на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає 

систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на 

впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, 

інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду. 

         Педагогічний колектив школи нараховує 40 працівників. З них вищу 

кваліфікаційну категорію  мають 32 учителі, І категорію – 4, ІІ категорію – 3, 

спеціаліст – 1. Мають педагогічне звання  «учитель-методист» - 18, «старший 

учитель» - 12. 

 
 

        Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в розділі 

річного плану «Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої 

освіти» та наказі по школі від 31.08.2016 р. № 123. 

         Педагогічний колектив школи працював над єдиною методичною 

проблемою «Формування  життєвоспроможної особистості школяра шляхом 

впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій навчання» 

(практичний етап – 4 рік) та  виконанням таких завдань:  

 забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, 

запитів особистості, потреб міста і держави; 

  забезпечення спрямованості НВР на розвиток умінь і навичок особистості, 

застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, 

успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до 

колективної діяльності та самоосвіти шляхом застосування  особистісно 

зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів; 

 реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у 

зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової 

загальної середньої освіти; 
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 упровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на 

розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на 

задоволення її потреб у самовдосконаленні; 

 створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками 

результативної самоосвітньої діяльності, в центрі якої проектування та 

організація сучасного уроку; 

 дотримання державних вимог до рівня  загальноосвітньої підготовки учнів 

за рахунок чіткого використання Критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень; 

 посилення здоров’язберігаючого аспекту НВП шляхом активного 

використання  здоров’язберігаючих технологій; 

 сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; 

активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на 

розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих 

здібностей; 

 підвищення рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з 

метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів; 

 створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до НВП; 

 активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з 

урахуванням особливих потреб учнів пільгових категорій та підлітків 

девіантної поведінки; 

 формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння 

єдності й цілісності України, виховання патріотизму, та активної 

громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та 

рідного міста; 

 посилення контролю за викладанням предмета «Захист Вітчизни», 

сприяння формуванню знань старшокласників про задачі Збройних Сил 

України, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки; 

 розвиток соціального партнерства навчального закладу із вищими 

навчальними закладами щодо розвитку обдарованості учнівської молоді; 

 соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання 

обдарованої молоді; 

 сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через 

впровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та 

профільного навчання; 

 стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів 

учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій; 

 посилення контролю за проведенням роботи щодо профілактики 

правопорушень та запобігання дитячого травматизму серед учнівської 

молоді; 

 оптимізація співпраці педагогів та батьків школи; 

 забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх 

учасників НВП; 

 психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації 

співробітників закладу; 

 оптимізація практичної  психолого-педагогічної допомоги батькам; 

 психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості; 



 зміцнення матеріально-технічної бази закладу. 

         Головна мета здійснення науково-методичної роботи – це зростання 

професійної майстерності педагогічного колективу загалом і кожного зокрема. 

Найважливіші принципи, на основі яких здійснюємо науково-методичну роботу 

в школі, - системність, зв'язок із життям, актуальність, науковість, наступність, 

творчий характер, урахування особливостей, диференційований підхід до 

вчителів, пошук найважливіших, пріоритетних проблем і напрямів підвищення 

кваліфікації та форм роботи з учителями.        

       Основні форми методичної роботи з педагогічними працівниками школи - 

педагогічна рада, методична рада, методичні об'єднання вчителів-предметників, 

наставництво, методичне об'єднання класних керівників, школа вищої 

педагогічної майстерності, психолого-педагогічний семінар, інструктивно-

методичні наради, науково-практичні семінари, самоосвіта, індивідуальне 

консультування, наставництво. 

       Особливу роль у системі науково-методичної роботи відіграє діяльність   

методичної ради. Члени ради організовують і координують методичну роботу: 

розглядають на своїх засіданнях важливі питання навчально-виховного процесу, 

затверджують плани роботи методичних об’єднань, розглядають питання 

педагогічної майстерності, вивчення і впровадження педагогічного досвіду, 

інноваційних технологій, результативність форм методичної роботи. На 

засіданнях затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими 

працюють ШМО. 

       На засідання педагогічної  ради школи розглядалися такі питання: 

Серпень  

 Про підсумки роботи педагогічного колективу за 2015- 2016 н.р. та 

завдання на новий  навчальний  рік 

 Затвердження річного плану роботи школи на 2016-2017 н.р. 

 Затвердження структури 2016-2017 н.р. та режиму роботи школи, ГПД 

 Затвердження робочого навчального плану, профільного та 

допрофільного навчання 

 Про здійснення оцінювання навчальних досягнень у 2-х класах  

 Про організацію навчальних екскурсій та навчальної практики 

 Про організацію роботи з учнями, що перебувають на індивідуальному 

навчанні 

 Впровадження інноваційно-проектних технологій в виховній роботі 

школи. 

Листопад 

 Самооцінювання як один із засобів розвитку особистості 

 Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предмету «Захист 

Вітчизни» 

 Виховання в учнів основ естетичної культури в процесі вивчення основ 

наук та в позакласній роботі 

Грудень  

 Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з трудового 

навчання та технологій  

 Формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому 

для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі 



 Схвалення перспективного педагогічного досвіду вчителя математики 

Борисовець К.Г. 

 Творчі звіти вчителів, що атестуються 

 Реалізація завдань виховної роботи за за І семестр 2015-2016 н.р. 

Проблеми та їх рішення 

 Про ефективність роботи гуртків  з  формування та розвитку 

життєвоспроможної творчої особистості на засадах національно-

патріотичної педагогіки. 

 Про претендентів на нагородження Золотою та Срібною медаллю 

Березень 

 Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з хімії 

 Використання елементів самооцінки на уроках 

 Організація навчально-виховної роботи школи по формуванню здорового 

способу життя та укріплення здоров’я учнів. Харчування 

 Творчі звіти класних керівників, що атестуються 

 Ознайомлення з нормативними документами щодо закінчення 

навчального року (ДПА, навчальна практика й екскурсії, оздоровлення) 

 Обрання предмету за вибором для складання ДПА учнів 9 класу 

 Про підсумки перевірки стану індивідуального навчання 

Травень 

 Про переведення учнів 1-8, 10 до наступних класів 

 Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізики 

 Про нагородження Похвальними листами учнів 3-8, 10 класів за успіхи у 

навчанні 

Червень 

 Про нагородження учнів 9 класу за успіхи у навчанні 

 Про випуск  учнів 9 класу зі школи 

Червень 

 Про нагородження учнів 11 класу за успіхи в навчанні 

 Про випуск учнів 11 класу зі школи 

       На початку 2016-2017 н.р. було організовано роботу 6 методичних об’єднань 

вчителів-предметників, керівниками яких призначено досвідчених педагогів, а 

саме: 

 Красновид І.М., керівник м/о вчителів початкових класів 

 Павлюк О.А., керівник м/о вчителів іноземної мови 

 Середа Н.М., керівинк м/о вчителів фізики, математики, інформатики 

 Цинковська М.О., керівник м/о вчителів предметів суспільно-

гуманітарного циклу 

 Кобернюк Л.П., керівник м/о вчителів природничих дисциплін 

 Квока О.А.,  керівник м/о вчителів фізичної культури, трудового навчання, 

предмету «Захист Вітчизни», музичного мистецтва, хореографії 

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення 

методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики 

проведення уроку.  На засіданнях методичних об’єднань педагоги обговорювали 

актуальні питання методики викладання, застосування нових педагогічних 

технологій, обмінювались власним досвідом, питання  стану викладання, рівня 

та якості навчальних досягнень школярів з окремих предметів, рівня вихованості 



учнів та шляхи вдосконалення виховного процесу, знайомились з новинками 

методичної літератури. Дієвою формою обміну досвідом є проведення відкритих 

уроків, відкритих виховних годин, заходів, свят. Як правило, це були 

нестандартні уроки, нестандартні форми проведення позакласних  заходів.  

У період з 01 по 30 вересня у школі пройшов  Місячник «Увага! Діти на 

дорозі!», у межах якого класними керівниками та класоводами було проведено 

інструктаж, бесіди, практичні заняття, де учні повторювали правила дорожнього 

руху, відпрацьовували практичні навички переходу проїжджої частини (зокрема 

біля школи, біля заводу «Ніжинсільмаш», біля базару «Афганець»). Змагалися в 

знаннях правил дорожнього руху учні 7-А та 7-Б класів на брейн-рингу «Дорога 

і ми». Для  учнів 5-6 класів переглянули документальний фільм «Діти на дорозі». 

Учні початкових класів продемонстрували свої знання правил дорожнього руху 

через конкурс малюнків «Світлофор». 

Декада вчителів початкових класів була проведена в період з 10 по 21 

жовтня. У межах декади вчителі провели уроки та позакласні заходи. 

Насиченістю інноваційними технологіями навчання відрізнялися уроки Галепи 

А.П. (урок української мови з теми «Складання речень з однорідними членами 

речення. Узагальнення знань і вмінь з теми «Речення»), Бездольна Л.Є. (урок 

української мови з теми «Розвиток зв’язного мовлення. Твір на основі власних 

вражень «Краса осіннього парку»), Красновид І.М. (урок української мови з теми 

«Слова з прямим і переносним значенням. Спостереження за значеннями слів»). 

Насиченістю інтерактивними технологіями відзначалися уроки Самоткан О.М. 

(урок математики з теми «Таблиці додавання  і віднімання числа 9. Периметр 

многокутника. Розв’язування і порівняння задач»), Чмихун Л.В. (урок 

літературного читання з теми «Світ літературних казок. Дональд Біссет «Тигр і 

автор»), Коршок Г.М. (урок природознавства з теми «Які в осені прикмети? 

Осінні явища в природі»). Уроки вчителів 1-х класів Бойко Т.М. та Федорець 

Ю.О. продемострували  рівень готовності учнів 1-х класів до навчання в школі, 

уміння сприймати новий матеріал, аналізувати, порівнювати. 

Позакласні заходи відзначалися різноманітністю: математичний КВК 

(Бездольна Л.Є.), інтелектуальна вікторина «Найрозумніший клас» (Самоткан 

О.М., Галепа А.П.), літературна гра «Мандрівка казковими стежками» (Коршок 

Г.М.), літературна гра «Народ скаже, як зав’яже» (Чмихун Л.В.), екологічний 

турнір «Знавці природи» (Красновид І.М.). Вихователь групи продовженого дня  

Лазоренко Ю.П. провели виховний захід «Добре там жити, де вміють дружити», 

вихователь Залозна О.В. - спортивну годину «Осінні розваги». 

У період з 14 по 25 листопада в школі пройшла декада вчителів історії, у 

межах якого було проведено уроки (у 8-А класі з теми «Культура України ХУІ 

ст.» учителем Цинковською М.О.; у 8-Б класі з теми «Реформація» учителем 

Андрущенко Л.М.). Пізнавальну краєзнавчу вікторину «Рідне місто моє» для 

учнів 6-А та 6-Б класів провела Цинковська М.О. З цікавістю учні мандрували 

пам’ятними місцями Ніжина (вулицею Гоголя, будинок бібліотеки НДУ, 

пам’ятник Б.Хмельницькому). 

У період з 5 по 9 грудня 2016 року у школі пройшов Тиждень права, у 

межах якого було проведено загальношкільну лінійку «Права та обов'язки 

учнів». На базі 10 класу було проведено правову вікторину. Члени шкільного 

правового клубу «Підліток» провели бесіди в 5-8 класах «Знай свої права, 



виконуй обов’язки».  7 грудня пройшла зустріч з начальником сектору 

профілактики правовпорушень серед неповнолітніх Служби у справах дітей 

Єрофєєвою Л.Г. з учнями 9 класу, де було піднято проблему насильства та 

шляхів особистого захисту.  А 8 грудня до учнів 10-11 класів завітали 

представники Ніжинського міського центру соціальних служб сім'ї, дітей та 

молоді Анна Руднік та Наталія Гусєва, які провели цікавий тренінг.  Закінчився 

Тиждень права Єдиним уроком права «Права дитини», який було проведено в 

усіх класах школи. 

Тиждень вчителів фізичної культури проходив з 05 по 09 грудня.  Учителі  

предмету «Захист Вітчизни»  6 грудня провели «Козацькі розваги» між учнями 

10 та 11 класів. На «Стартах надій» змагалися учні 6-7 класів. А для учнів 

початкових класів було проведено змагання «Тато, мама, я – спортивна сім’я». 

З 23 січня по 3 лютого у школі пройшла декада вчителів математики, 

фізики, інформатики, у межах якої вчителі провели показові уроки та позакласні 

заходи. 

           З 20 лютого по 03 березня в школі пройшла декада іноземної мови. Були 

проведені відкриті уроки: «Візит до лікаря», 7-А кл. (Павлюк О.А), «Природа. 

Дикі тварини», 7-Б кл. (Примушко І.М.), «Україна- європейська держава», 5-А 

кл. (Мохір В.В.), «Як надати першу медичну допомогу», 7-Б кл. (Павлюк К.В.). 

Також були проведені позакласні заходи:  «Цей чудовий світ природи», 4-А кл. 

(Павлюк О.А.), «Весела англійська», 5-Б кл. (Павлюк К.В.); 2-А кл. (Примушко 

І.М.), «Ми любимо англійську 5-А кл. (Мохір В.В.), «Кроки до захисту довкілля» 

9 клас (Павлюк К.В.). 

            Проведена Всеукраїнська гра з англійської мови «Puzzle 2017», 5-9 класи 

(вчителі англійської мови). Випущена флеш-газета «Чому я вчу англійську 

мову?». 

           Діти з задоволенням брали участь у змаганнях, конкурсах і вдало 

застосовували свої знання іноземної мови на уроках і в позакласній діяльності. 

 З 6 по 17 березня пройшла декада української мови та літератури. За цей 

час відбулись безліч заходів. Відбувся конкурс стіннівок «Пишаємося славою 

твоєю» та конкурс ілюстрацій до творів української літератури. Вчителі 

української мови та літератури  (Алєксєєва О.М., Гулак Л.М., Іващенко Н.М., Кот 

В.Г.) провели показові уроки.  Для 9-11 класів пройшов літературний брейн-ринг 

«Як ми знаємо Шевченка». Для 5-11 класів вчитель української мови Алєксєєва 

О.М. організувала конкурс декламаторів поезії «Роде наш красний, роде наш 

прекрасний». Також учні 8-9 класу за допомогою вчителя української мови та 

літератури Назаренко К.В. поставили спектакль «Шевченко – наш. Він для усіх 

століть». Варто відмітити якісну підготовку і проведення декади вчителів 

української мови та літератури. 

Проте потребує активізації позакласна робота з математики, іноземних 

мов, інформатики, правознавства, фізики та економіки. 

         Головне завдання психолого-педагогічного  семінару (керівник 

Герасименко Г.А.) - здійснювати психологічний супровід навчально-виховного 

процесу,  накреслити конкретні шляхи вдосконалення  діяльності педагогічних 

працівників, адміністрації з питань підвищення якості освіти.  

        Заняття психолого-педагогічного семінару з задоволенням відвідують 

педагоги школи. Цікаво пройшов семінар – тренінг саморегуляції емоцій, метою 



якого було навчання психологічній саморегуляції, набуття впевненої поведінки, 

трансформування негативних переживань у позитивні емоційні стани, 

формування навичок адекватної поведінки в стресових ситуаціях. Педагоги  з 

задоволенням виконували вправи «Маска», «Жмурки», «Виклик емоції», 

«Звільнення від почуття образи», «Сховище». Вчилися правильно дихати при 

стресових ситуаціях. Крім того, практичний психолог школи Герасименко Г.А. 

надала рекомендації щодо першої допомоги при гострому стресі. 

         Слід відмітити актуальність питань, що виносяться Герасименко Г.А. на 

розгляд психолого-педагогічного семінару. 

        Однією з форм виявлення перспективного педагогічного досвіду є атестація 

педагогічних працівників. Цього року атестації підлягають 9 педагогів.  З них на 

підтвердження вищої категорії та звання «старший учитель»  - 2 (Кононець Ю.Є., 

Павлюк О.А.), на підтвердження вищої категорії та звання «учитель-методист» - 

4 (Бездольна Л.Є., Борисовець К.Г., Іващенко Н.М., Самоткан О.М.), на 

встановлення  ІІ кваліфікаційної категорії – 2 (Павлюк К.В., Мохір В.В.), 

підтвердження І кваліфікаційної категорії - 1 (Примушко І.М.). 

         З метою поширення перспективного педагогічного досвіду вчителі 

друкують свої матеріали  на сторінках фахових видань. Учитель  початкових 

класів Самоткан О.М. випустила методичні рекомендації «Реалізація 

компетентності уміння вчитися через використання творчих завдань на уроках в 

початкових класах» (Ніжин, 2016). Учитель початкових класів Бездольна 

Людмила Євгенівна випустила методичні рекомендації  «Птиці – крила, кораблю 

– вітрила, а дітям – знання» (Ніжин, 2016). Учитель  математики Борисовець 

Катерина Георгіївна у журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» 

№01-03/2016 (січень-березень 2016) опублікувала роботу «Використання знань з 

тригонометрії в курсі алгебри та початків аналізу в профільному класі». Учитель 

української мови випустила методичні рекомендації «Однорідні члени речення. 

Матеріали до уроків» (Ніжин, 2016). Учитель трудового навчання Горбенко 

Лариса Василівна у газеті «Трудове навчання» надрукувала кілька своїх робіт: 

«Художнє конструювання швейного виробу. 8-й клас»  (№6/2016), «Квіти з 

капронових матеріалів» (№10/2016), «Технологія оздоблення одягу. Добір 

виробу та виду оздоблення. 8-й клас» (№5/2017). 

           15 лютого на базі школи пройшов міський майстер-клас учителя 

початкових класів Самоткан О. М. Учасникам творчої зустрічі було 

запропоновано показовий урок літературного читання в 2-А класі з теми 

«Сторінки життя Ліни Костенко. Переносне значення слів у творах. Ліна 

Костенко «Білочка восени». На майстер-класі учасники зустрічі мали змогу на 

собі апробувати різноманітні форми роботи Самоткан О.М. Варто  відмітити, що 

гості високо оцінили професіоналізм Олександри Миколаївни. 

          Учитель трудового навчання Гербенко Л.В. стала переможцем 

Всеукраїнського конкурсу «Панорама творчих уроків-2016».  

          Даний напрямок роботи залишається пріорітетним для адміністрації школи 

на наступний навчальний рік          

Однією з основних форм удосконалення  фахової майстерності учителів є 

курси підвищення кваліфікації.  За 2016-2017 н.р. курси підвищення кваліфікації 

при ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського  пройшли учитель фізичної культури 



Гриненко В.М. (12-23.09.2016 р.), учителі англійської мови Павлюк К.В. та 

Мохір В.В. (12-23.09.2016 р.), учителі початкових класів Бездольна Л.Є. (26-

28.04 та 29-30.11.2016 р.), Самоткан О.М. (05-09.09 та 12-16.12.2016 р.), Галепа 

А.П. (03-05.05 та 05-06.12.2017 р.), учитель трудового навчання Горбенко Л.В. 

(27.01; 05.04; 28.09; 17.11.2016 р.), учитель фізики, директор школи Рибаком В.П. 

(16-27.01.2017 р.), учитель англійської та німецької мов Драчук В.І. (06-

17.02.2017 р.), учитель хімії Кудіною Л.А. (15-26.05.2017 р.), учитель географії 

Кобернюк Л.П. (06.06-17.06.2017 р.). Учитель німецької мови Павлюк О.А. стала 

слухачем семінару-тренінгу вчителів німецької мови, який проводили фахівці 

Гете Інституту (06-09.06.2017 р.). 

         Одним із напрямків методичної роботи є робота з молодими вчителями. У 

школі  налагоджене наставництво. За молодими вчителями англійської мови  

Павлюк К.В. та Мохир В.В. закріплені відповідно Павлюк О.А. та Драчук В.І. За 

малодосвідченим учителем початкових класів Федорець Ю.О. (стаж роботи на 

посаді вчителя початкових класів 4 роки) закріплений учитель Самоткан О.М.  

Активно вчителі відвідують уроки та позакласні заходи  один одного з 

наступним детальним обговоренням. Дана співпраця є шляхом до підвищення 

фахової майстерності вчителів. 

           Велику увагу приділяє педагогічний колектив школи роботі з 

обдарованими дітьми. З варіативної складової навчального плану цього року 

було виділено лише  4 години на курси за вибором.  Незважаючи на це, вчителі 

школи продемонстрували   хороші результати. На ІІ (міському) етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіад учні школи вибороли 20 призових місць. А 

саме: 

Предмет/місце за міським 

рейтингом 

Прізвище, ім'я 

учня-переможця 

Клас Міс

це 

ПІБ учителя 

Українська мова та 

література – ІІІ місце 

Козачок А.  9 І Назаренко К.В. 

Крик Ю. 11 ІІІ Гулак Л.М. 

Математика -  8 місце ------- -- -- ----- 

Фізика – 10 місце ------- -- -- ----- 

Астрономія – І місце 

 

Котляров Н. 10 І Рибак В.П. 

Черевко О. 11 І Рибак В.П. 

Інформатика – 18 місце ------- -- -- ------ 

ІКТ – І місце 

 

Костянко В. 

Литвинець І. 

Кантур М. 

Черевко О. 

8-А 

9 

10 

11 

І 

І 

І 

І 

Сердюк А.А. 

Сердюк А.А. 

Сердюк А.А. 

Сердюк А.А. 

Трудове навчання 

(технічні види) –  6 місце 

------ ---- --- ------ 

Трудове навчання 

(обслуговуючі види) –  

5 місце 

Козачок А. 9 І Горбенко Л.В. 

Правознавство – 10 місце ------ ---- --- ------ 

Історія – ІІ місце  Черевко О. 

Калюжна Д. 

11 

9 

І 

ІІІ 

Андрущенко Л.М. 

Цинковська М.О. 



Капленко Н. 10 ІІІ Андрущенко Л.М. 

Російська мова та 

література – ІІ місце 

Кутик Д.  

Крик Ю. 

10 

11 

І 

І 

Савченко В.Г. 

Шендрик С.М. 

Англійська мова – 5 місце ------ ---- --- ------ 

Хімія – 5 місце Ілляшенко Ю.  9 ІІІ Кудіна Л.А. 

Біологія – ІІІ місце Примушко С. 

Кантур М.  

Крик Ю. 

8-Б 

9 

11 

ІІІ 

ІІІ 

ІІІ 

Силка О.І. 

Силка О.І. 

Силка О.І. 

Географія – І місце Котляров Н. 

Черевко О. 

10 

11 

ІІ 

ІІ 

Кобернюк Л.П. 

Кобернюк Л.П. 

Екологія – 4 місце ------- ----- ---- ------ 

Економіка – 7 місце ------- ----- ---- ------ 

Місце за міським 

рейтингом 
5 

        На  ІІІ (обласному) етапі маємо 5 учнів-переможців. Це Козачок Аліна – 

диплом ІІІ ступеня з української мови, Черевко Ольга – диплом ІІІ ст. з історії, 

Козачок Аліна – диплом ІІ ступеня з трудового навчання, Кутик Дарина – диплом 

ІІІ ступеня з російської мови та літератури, Литвинець Іван – диплом ІІІ ступеня 

з інформаційних технологій. 

        Жодного призового місця не маємо  на олімпіадах з математики, англійської 

мови, екології, економіки, інформатики та трудового навчання (технічних видів 

праці),  що свідчить про недостатню роботу вчителів даних предметів.  

  На міському етапі Міжнародного  конкурсу з української мови ім. П. Яцика 

маємо 3 переможців: Примушко Софія (8-Б кл.) – ІІ місце, Козачок Аліна (9 кл.) 

– ІІ місце (учитель Назаренко К.В.), Кутик Дарина (10 кл.) – І місце (учитель 

Гулак Л.М.). На міському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу  

ім. Т.Шевченка маємо 3 переможці:  Пономаренко Вікторія (5-А кл.) – учитель 

Іващенко Н.М., Козачок Аліна (9 кл.) – І місце - учитель Назаренко К.В., Кутик 

Дарина (10 кл.) – ІІ місце - учитель Гулак Л.М. На обласному етапі Козачок Аліна 

виборола диплом ІІІ ступеня. 

На ІІ (міському) етапі ХУІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під 

гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» учень 10 класу Кубрак Ярослав виборов ІІ 

місце (учитель Гулак Л.М.). 

На VІІ обласного конкурсу дитячої літературної творчості «Хай весь світ 

дивують нині діти неньки України» з близько 200 творчих робіт серед учасників 

молодшої групи в номінації "Поезія" І місце виборола Татаренко Даша, учениця 

4 клас  за вірш "Летять, летять сніжинки". 

 Лауреатом обласного водно-екологічного конкурсу «Молодь – за чисту воду» 

стала учениця 11 класу Черевко Ольга (учитель Морміль В.А.). 

       На міському етапі конкурсу “За нашу свободу” переможцями стали Козачок 

Аліна (9 кл.) – ІІ місце (учитель Назаренко К.В.), Кутик Дарина (10 кл.)  - ІІІ місце 

(учитель Гулак Л.М.), Самойленко Валерія (5-А кл.) – ІІІ місце (учитель 

Іващенко Н.М.). 

Мають високі досягнення юні спортсмени школи, яких тренують учителі 

Гриненко В.М. та Дейнега Т.А. А саме: «Олімпійський урок» - І місце; 



«Олімпійське лелеченя» – ІІ місце; «Козацький гарт» – ІІ місце; «Старти надій» 

– ІІ місце; кубок з футболу – ІІ місце; кубок з баскетболу – ІІ місце;  кубок з міні-

футболу – І місце; чемпіонат з легкої атлетики – І місце; естафета до Дня 

фізкультури та спорту – І місце (дівчата), ІІ місце (хлопці); першість з футболу 

на призи клубу “Шкіряний м’яч” – І місце; міська спартакіада школярів – ІІ місце. 

  Активну участь взяли учні школи у Всеукраїнських інтерактивних 

конкурсах «Колосок» та «Геліантус».  

       З  метою здійснення контролю за станом викладання, якістю  знань та умінь 

учнів адміністрацією школи було вивчено питання стану викладання предмету 

«Захист Вітчизни» (03-23.10.2016 р.), трудового навчання (28.11-16.12.2016 р.), 

хімії (30.01-10.02.2017 р.) та фізики (10-21.04.2017 р.), про що є відповідні 

накази. Вивчення здійснювалося через  відвідування уроків, позакласних заходів,  

аналізу представленої шкільної документації, співбесід з учителем та дітьми, 

вивчення навчально-методичного забезпечення викладання предмета. Питання 

стану викладання предметів були заслухані на засіданні педагогічної  ради 

школи  

          Серед пріорітетних завдань адміністрації школи -  активізація  роботи щодо 

участі педагогів у конкурсах фахової майстерності, покращення 

результативності участі учнів школи в міських та обласних предметних 

олімпіадах. Потребує покращення матеріально-технічна база школи. 

       

Заступник директора  

з  навчально-виховної роботи                  Н.М. Іващенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


