


«Використання традиційних 

та інноваційних технологій в

навчально-виховному процесі»



Протягом 2020-2021 навчального року було

проведено 5 засідань методичної ради.

Четверте засідання методичної ради, яке

проводилося у березні 2021 року, було організоване

у формі педагогічного віче, в ході якого

обговорювалися питання:

• Про діяльність ШМО щодо вдосконалення

педагогічної майстерності та фахового рівня

вчителів.

• Про проведення педагогічних експериментів,

пошуку і апробації нових технологій, форм і методів

навчання, застосування діалогових автоматизованих

систем та електронних ресурсів у навчально-

виховному процесі.

В ході роботи:

- голови шкільних методичних об’єднань

звітували про діяльність методоб’єднань щодо

підвищення професійної майстерності педагогічних

працівників та результативності навчально-

виховного процесу шляхом впровадження

інноваційних технологій;

- колективно обговорювалося проведення

педагогічних експериментів щодо пошуку і апробації

нових ресурсів Інтернету та засобів здобуття освіти

під час дистанційного навчання;

- директор школи Попович О.І. проаналізувала

рівень результативності контролю за станом

викладання предметів базового компоненту;

- заступник директора з навчально-виховної роботи

Боднар Б.Г. ознайомила присутніх з вимогами до

проведення первинної експертизи стратегічних

освітніх документів.

У грудні 2020 року на засіданні, яке проводилось

у формі тренінгу, розглядалися питання:

• Про підсумки внутрішкільного контролю за станом

викладання навчальних предметів та виконання

навчальних програм за І семестр 2020-2021

навчального року.

• Про рівень самоосвітньої роботи вчителів над

реалізацією індивідуальних науково-методичних

проблем.

• Про розробку заходів щодо узагальнення та

поширення педагогічного досвіду педагогів.

Під час засідання члени методичної ради:

- проаналізували звіт заступника директора з НВР

Боднар Б.Г. про виконання навчальних планів і

програм у І семестрі поточного навчального року;

- взяли участь у «бліц-інтерв’ю» про самоосвітню

роботу вчителів, які атестуються;

- застосували «метод Кейса» для підведення

підсумків тренінгу.

Тренінг

Педагогічне віче



У 2020-2021 навчальному році було 

проведено 10 засідань педагогічної 

ради. Застосовувались і нестандартні 

форми проведення.
Онлайн-конференція

1. Про дистанційний та змішаний формати 
навчання. Вибір дистанційної платформи. 
(Директор ЗЗСО Попович О.І.)
2. Про формування громадянської 
компетентності учнів в умовах сучасної школи. 
(Заступник директора з ВР   Козіч Т.В.)

1. Про обмін досвідом вчителів, що атестуються
у 2020-2021 н. р. Творчі звіти.
(11 педагогічних працівників)
2. Про безпосередній вибір та замовлення 
підручників для 4-го та 8-го класів. 
(Бібліотекар школи Ярем М.Т.)
3. Про внесення змін до структури /тривалості  
2020-2021 навчального року. 
(Директор ЗЗСО Попович О.І.)

Педради-презентації

1. Про  стан викладання  фізичної культури в       
5-11-х класах та предмету «Захист України» в        
10-11-х  класах. Рівень фізичної підготовки 
учнів». (Директор ЗЗСО Попович О.І.)
2. Про шкільну бібліотеку  як виховний простір 
освітнього закладу. (Шкільний бібліотекар 
Ярем М.Т.)



Проблемне питання:

Керівник:

Андрусяк Марія Юріївна

«Запровадження інноваційних 

технологій на уроках в початкових класах»

«Інтерактивні форми 
роботи на уроках ЯДС»

Показовий урок з ЯДС 
у 2-А класі на тему: 
«Природа рідного краю». 
(Вчитель Багрічук І.О.)

«Круглий стіл»
«Ігрова діяльність як 
метод навчання й 
розвитку учнів 
молодшої ланки»

Методичний тиждень на тему:
«Інновації на уроках в початковій школі, 
що сприяють розвитку особистості 
дитини»

Семінари-практикуми

«Диференціація 
навчання на уроках 
української мови»

Показовий урок з української 
мови у 1-Б класі на тему: 
«Вживання великої літери». 
(Вчитель Куриляк К.І.)

Позакласні заходи



Керівник:

Проблемне питання:
Табахар Людмила Миколаївна

«Формування та розвиток ключових і предметних 

компетентностей учнів у праці шкільної суспільно-

гуманітарної освіти»

Семінар-практикум 

Панорама ідей «Підвищення 
якості  знань учнів на основі 
впровадження на уроці ІКТ»

Показовий урок музичного мистецтва у 6-А класі 
на тему: «Ораторія». (Вчитель Попович Л.П.)

Предметний тиждень української мови і 
літератури та зарубіжної літератури

Урок-подорож  «Подорож у 
країну Антонімію». (Вчитель 

Олефір Г.Т.)

Майстер-клас
з української мови 

Предметний тиждень іноземної мови



Керівник:

Проблемне питання:
Ясінчак Мар’яна Василівна

«Впровадження сучасних підходів та інноваційних 

методів і форм роботи в організації навчального 

процесу на уроках природничо-математичних 

дисциплін»
Семінар-практикум 

«Нестандартні форми роботи у школі»

Методичний консиліум
«Педагогічна творчість 

вчителя в контексті його
педагогічної діяльності»

Показовий урок фізики у 8-Б класі на тему: «Кипіння. 
Температура кипіння» (Вчитель Колач Н.І. )

Позакласні заходи

Предметний тиждень фізичної культури 
та основ здоров’я 

Предметний тиждень географії



З метою вивчення якості викладання
навчальних предметів протягом 2020-
2021 навчального року було вивчено та
проаналізовано стан викладання та
рівень навчальних досягнень учнів з:

• фізичної культури та предмету «Захист
України»;

• зарубіжної літератури;

• географії;

• іноземних мов (німецької, англійської,
української);

• предметів гуманітарного циклу у 
початкових класах.



З метою одержання об’єктивної інформації про рівень якості навчальних досягнень учнів випускних класів

з предметів державної підсумкової атестації, належної підготовки до ЗНО у І семестрі 2020-2021 навчального

року проводилися моніторинги знань випускників 9-х та 11-го класів з окремих предметів, що винесені на ДПА

(ЗНО): з української мови та математики – у 9-х класах; з української мови, математики, історії України

та німецької мови – в 11-му класі.

Порівняльний аналіз результатів 
моніторингу знань учнів 9-х  класів з 

української мови та математики

Порівняльний аналіз результатів 
моніторингу знань учнів 11-го  класу 

з української мови, математики, 
історії України та німецької мови
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Українська мова

9 - А 21 4 5 6 6 6,8 57% 20 12 3 5 0 3,5 25%

9 - Б 19 5 5 6 3 5,8 47% 18 13 3 2 0 2,6 11%

Всього:
40 9 10 12 9 6,3 53% 38 25 6 7 0 3,1 18%

Математика

9 - А 21 15 3 3 0 2,9 14% 20 16 3 1 0 2 5%

9 - Б 19 10 3 2 2 4,2 21% 19 16 1 2 0 2,4 11%

Всього:
40 25 6 5 2 3,6 18% 39 32 4 3 0 2,2 8%
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Українська мова

11-й 29 9 12 5 3 5 28% 25 9 15 1 0 4,1 4%

Математика

11-й 29 17 9 3 0 3,2 10% 25 18 6 1 0 2,9 4%

Історія України

11-й 29 8 12 8 1 5,1 31% 28 5 19 3 1 4,8 14%

Німецька мова

11-й 29 10 12 7 0 5 24% 26 14 9 3 0 4,1 12%



З метою надання адресної допомоги молодим

учителям було організовано наставництво для 14

молодих та малодосвідчених педагогічних

працівників.

Брифінг
«Шлях до професійного  зростання»

На початку вересня проводилась робота
педагогічної вітальні для молодих спеціалісті у
формі брифінгу «Шлях до професійного
зростання», на якому були розглянуті такі
питання:
• про зміст навчальних програм і пояснювальних
записок;
• про вимоги до ведення журналів та
оформлення шкільної документації;
• про здійснення навчальних досягнень учнів;
• про запровадження інноваційних технологій
освіти;
• про документи, що регулюють навчально-
виховний процес.

З метою визначення рівня професійної
адаптації молодих фахівців та розвитку їх
ініціативи і творчості у січні відбувся
методичний діалог за участі молодих
спеціалістів та їх наставників, під час якого
молоді вчителі розповідали про перші враження
від проведених занять, здійснювали оцінку
власної педагогічної діяльності, висловлювали
власне ставлення до обраної професії тощо, а
старші вчителі мали можливість ознайомитись
із здобутками молодих колег, особливостями
роботи та проблемами з питань методики
викладання.

Методичний діалог
«Мої перші успіхи та невдачі»

Бесіда за «круглим столом»
«Досвід, проблеми, знахідки»

У травні було проведено «круглий стіл» на
тему: «Досвід, проблеми, знахідки», на якому
молоді спеціалісти презентували власні
«Портфоліо», що сприяло розкриттю їх творчих
можливостей, вдосконаленню педагогічної
майстерності, підвищенню рівня самоосвіти,
розширенню загальної педагогічної культури,
формуванню вміння здійснювати об’єктивну
самооцінку.



Всього 41 педагогічний  працівник!

Математика       Трудове навчання (технічна праця) 
Інформатика     Трудове навчання (обслуговуюча праця)
Фізика



Освіта/Навч. Рік 2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р.

Повна вища 27 27

Базова вища 5 6

Неповна вища 8 8

Категорія

К-сть педагогічних 

працівників

Вища категорія 6

І категорія 7

ІІ категорія 8

Спеціаліст 8

11 тарифний розряд 12



У 2020-2021 навчальному році були

Проатестовані 11 педагогічних працівників:

Заступник директора з ВР, 
учитель хімії

Козіч Тетяна 
Василівна

Заступник директора з НВР, 
учитель інформатики

Боднар Богдана 
Георгіївна

Заступник директора з НВР
у початкових класах,

учитель початкових класів
Куриляк Католін Іванівна

Учитель зарубіжної 
літератури

Табахар Людмила 
Миколаївна

Учитель німецької мови
Кілічук Людмила 

Василівна

Учитель німецької мови
Вайс Вікторія 

Степанівна

Учитель фізичної культури
Попович Михайло 

Михайлович

Учитель фізичної культури 
Шорбан Петро 

Петрович

Учитель початкових
класів

Андрусяк Марія 
Юріївна

Учитель початкових 
класів

Тафійчук Діана  
Федорівна

Учитель початкових
класів

Багрічук Інна 
Олексіївна



№

з/п
ПІБ

Курси, 

on-line курси, тренінги
Назва Термін

1 Андрусяк Марія Юріївна дистанційні курси

при ЗІППО

Вчителя початкових класів

Вчителя початкових класів

20.10-23.10.2020

23.02-26.02.2021

2 Багрічук Інна Олексіївна дистанційні курси

при ЗІППО

Вчителя початкових класів

Вчителя початкових класів

12.10-16.10.2020

23.02-25.02.2021

3 Боднар Богдана Георгіївна дистанційні курси

при ЗІППО

Заступника директора ЗЗСО з НВР 

Заступника директора ЗЗСО з НВР 

Вчителів інформатики

19.05-22.05.2020

09.02-12.02.2021

09.02-12.02.2021

4 Вайс Вікторія Степанівна дистанційні курси при

ЗІППО

Вчителів німецької мови

Вчителів німецької мови 

27.10-30.10.2020

09.03-12.03.2021

5 Кілічук Людмила Василівна дистанційні курси при

ЗІППО

Вчителів німецької мови

Вчителів німецької мови 

17.11-20.11.2020

30.03-02.04.2021

6 Козіч Тетяна Василівна дистанційні курси при

ЗІППО

Заступника директора ЗЗСО з ВР 

Вчителів хімії

12.05-15.05.2020

02.02-05.02.2021

7 Куриляк Католін Іванівна дистанційні курси при

ЗІППО

Заступника директора ЗЗСО з НВР 

Заступника директора ЗЗСО з НВР 

Вчителя початкових класів

19.05-22.05.2020

02.03-05.03.2021

02.03-05.03.2021

8 Попович Михайло Михайлович дистанційні курси при

ЗІППО

Вчителів фізичної культури

Вчителів фізичної культури

Вчителів предмету «Захист України»

14.04-17.04.2020

23.02-26.02.2021

23.02-26.02.2021

9 Табахар Людмила Миколаївна дистанційні курси

при ЗІППО

Вчителів зарубіжної

літератури та російської мови

25.02-28.02.2020

25.02-28.02.2021

10 Тафійчук Діана Федорівна дистанційні курси при

ЗІППО

Вчителя початкових класів

Вчителя початкових класів

01.12-04.12.2020

23.03-26.03.2021

11 Шорбан Петро Петрович дистанційні курси при

ЗІППО

Вчителів фізичної культури

Вчителів фізичної культури

04.08-07.08.2020

02.03-05.03.2020



№

з/п
ПІБ Фах Конкурс, номінація Результат

1 Попович Ольга Іванівна керівник ЗЗСО, 

вчитель біології

«Учитель року-2020» (зональний), 

номінація «Керівник закладу освіти»

ІІІ місце

VІ Всеукраїнський Інтернет-конкурс 

«Учитель року-2021» за версією 

науково-популярного природничого 

журналу «Колосок»

«Учитель-

ерудит»

2 Олефір Ганна Томашівна вчитель 

української мови і 

літератури

«Учитель року-2020» (зональний), 

номінація «Українська мова та 

література»

учасник

3 Боднар Богдана Георгіївна заступник 

директора з НВР, 

вчитель 

інформатики

Всеукраїнський конкурс «Кращий 

кабінет завуча ЗСО/ЗЗСО»

І місце

4 Колач Наталія Іванівна вчитель фізики, 

керівник гуртків

Всеукраїнський конкурс від Малої 

академії наук України «Від уяви до 

інновації: нові підходи до освіти на 

прикладі  Міжнародної освітньої 

програми»

учасник



№

з/п
ПІБ Фах

Назва фахового 

видання,

адреса веб-сайту

Назва матеріалу

1 Попович

Ольга Іванівна

вчитель

біології

Освітня платформа

«Всеосвіта»

https://vseosvita.ua

Контрольна робота з біології у 8-му класі з теми «Транспорт речовин»

Контрольна робота з біології з теми «Біологічні основи здорового способу життя»

Презентація на тему: «Віруси»

Презентація на тему: «Виявлення рівня антропогенного та технічного впливу в екосистемах Закарпаття»

Конспект уроку на тему: «Стрес та його чинники. Адаптація людини до стресу»

Конспект уроку на тему: «Видозміни пагона»

Конспект уроку на тему: «Вплив наркотичних речовин на поведінку і здоров’я людини»

Конспект уроку на тему: «Шкідливий вплив паління, забрудненого повітря на органи дихання»

Конспект уроку: «Біосфера та її межі»

Конспект уроку: «Кругообіг речовин у біосфері як необхідна умова її існування»

Конспект уроку: «Роль живих організмів у процесах перетворення оболонок Землі»

Урок-гра «Узагальнюючий урок за темою «Комахи». Біологічний турнір

Конспект уроку: «Застосування екологічних знань у практичній діяльності людини»

Конспект уроку: «Розмноження і розвиток птахів. Сезонні явища в житті птахів. Поведінка птахів. Перельоти птахів»

Конспект уроку:  «Роль генотипу та умов зовнішнього середовища у формуванні фенотипу. Модифікаційна мінливість її властивості»

2 Козіч Тетяна

Василівна

вчитель хімії Освітній онлайн-

портал «На Урок»

https://naurok.com.ua

Презентація до уроку «Генетичний зв’язок між органічними речовинами»

Розробка уроку-представлення навчальних проектів з розділу «Початкові хімічні поняття»

Презентація до уроку «Кислоти: поширення у природі, хімічні властивості»

Позакласний захід з хімії «Інтелектуальна гра «Суперхімік»»

Урок на тему: «повітря, його склад. Оксиген. Поширеність оксигену в природі»

3 Боднар 

Богдана 

Георгіївна

вчитель 

інформат.

Освітня платформа

«Всеосвіта»

https://vseosvita.ua

Конспект уроку на тему: Оформлення документації проекту»_9 клас»

Презентація «Оформлення документації проекту»

Конспект уроку на тему: «Поняття комп’ютерної публікаці_11 клас»

Презентація «Поняття комп’ютерної публікації»

Контрольна тестова робота з теми «Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних»_10 клас

Тест «Системи керування базами даних_10 клас»

Тестова контрольна робота з теми «Створення персонального навчального середовища»_9 клас

4 Ворохта

Марина

Василівна

вчитель основ

здоров’я та

географії

Освітня платформа

«Всеосвіта»

https://vseosvita.ua

Контрольна робота з теми «Пожежна безпека. Дитина в автономній ситуації»

Контрольна робота з теми «Уміння вчитися. Самовиховання характеру»

Контрольна робота з теми «Психічна і духовна складові здоров’я. Стрес. Конфлікти»

Узагальнення і систематизація знань з теми «Транспорт»

Контрольна робота з теми «Психоактивні речовини. Спілкування людей»

Узагальнення та систематизація знань з теми «Австралія. Мікронезія. Меланезія. Полінезія»

Контрольна тестова робота з теми «Безпека на дорозі»

5 Кілічук

Людмила

Василівна

вчитель

німецької

мови

Освітня платформа

«Всеосвіта»

https://vseosvita.ua

Тест «Контроль письма», 11 клас

Конспект уроку «Körperteile», 5 клас

Позакласний захід «Традиції святкування Різдва в Німеччині»

Презентація позакласного заходу «Традиції святкування Різдва в Німеччині»

Конспект уроку «Moderne Berufe», 11 клас

6 Міллер

Світлана

Степанівна

вчитель укр.

мови і

літератури

Освітня платформа

«Всеосвіта»

https://vseosvita.ua

Методична розробка «Мій рідний край очима сучасників»

Пошукова робота «Книга звитяг рою «Патріот»»

Стаття «Л. Українка: погляд у майбутнє»

Інтелектуальна гра-конкурс «Мово українська, мово барвінкова»

Сценарій свята «Міжнародний день рідної мови»

Проєкт-дослідження «Козацькому роду нема переводу»

https://naurok.com.ua Тести «Нова українська література.             Т. Шевченко» (для учнів 9-х класів)

Тести» «Євген Гуцало «Лось», Микола Вінграновський «Сіроманець»» (для учнів 5-6-х класів)

7 Тафійчук

Вікторія

Юріївна

вчитель

образотв.

мист.

Освітня платформа

«Всеосвіта»

https://vseosvita.ua

Підсумковий тест з технологій, 11 клас

Презентація «Портрет»

Тест з мистецтва «Модерн», 8 клас

Тест з мистецтва «Підсумковий тест за І семестр», 8 клас

Тест з мистецтва «Бароко, класицизм, реалізм», 8 клас

Розробка уроку «Портрет у профіль»

Розробка уроку «Скульптура. Рельєф»

Розробка уроку «Витинанка. Древо життя»



Результативність онлайн-олімпіад

У 2020-20201 навчальному році  97 учнів 6-11-х класів взяли участь у І етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із 15 навчальних предметів.

Учні 5-11-х класів приймали активну участь у Всеукраїнських онлайн-олімпіадах з української мови і 

літератури,  хімії та біології  на освітніх сайтах.

№з/п
Олімпіади, конкурси, спортивні 

змагання, в т.ч. on-line

Кількість

учасників
І місце ІІ місце ІІІ місце

1 Всеукраїнська дистанційна олімпіада з 

української мови та літератури «Всеосвіта 

Осінь – 2020»
87 - - -

2 Всеукраїнська інтернет-олімпіада з хімії 

«На Урок» (Осінь 2020) 24 - 2 3

3 Всеукраїнська предметна олімпіада 

«Олімпус» з біології (осіння сесія) 14 - - -

4 Всеукраїнська дистанційна олімпіада з 

української мови та літератури «Всеосвіта 

Зима – 2020-2021»
95 8 5 5

5 Всеукраїнська інтернет-олімпіада з хімії 

«На Урок» (Зима 2021) 5 - - -

6 Всеукраїнська дистанційна олімпіада з 

української мови та літератури «Всеосвіта 

Весна – 2021»
212 5 2 1



Участь у конкурсах
Учні школи взяли участь у 42  різноманітних конкурсах та інтелектуальних іграх, у тому числі й онлайн.

№з/п Олімпіади, конкурси, спортивні змагання, в т.ч. on-line
Кількість

учасників
І місце ІІ місце ІІІ місце

1 Міжнародний конкурс з української мови   ім. П. Яцика І етап-61 8 10 7

2 Обласний конкурс літературних творів, творів образотворчого мистецтва «Захисники України: історія та сьогодення»
І етап -19

ІІ етап - 4

4

-

1

-

1

-

3 Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Тараса Шевченка І етап -32

ІІ етап - 2

2

-

5

-

3

-

4 Конкурс читців «Ми діти твої, Україно!» І етап -20

ІІ етап - 4
- 1 -

5 Обласний конкурс «Малюнок, вірш, лист до мами» І етап -12

ІІ етап - 4

6 Всеукраїнська краєзнавча акція «Українська революція:100 років надії і боротьби» 1 1 - -

7 Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»
3 - 1 -

8 Всеукраїнські змагання з інформаційних технологій 5 - - -

9 Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Зоологічна галерея» 3 - - 2

10 Всеукраїнський  конкурс дитячих малюнків та робіт декоративно-прикладної творчості на протипожежну тематику «Пожежі краще запобігти!»
І етап -19

ІІ етап - 6

2 2 2

11 Міжнародний дистанційний конкурс «Олімпіс 2020 – осіння сесія» 25 35 15 7

12 Конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер-2020» 48 9 22 -

13 Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» 16 7 3 14

14 Міжнародний природничий конкурс «Колосок» 95 32 36 -

15 Конкурс з англійської мови «Гринвіч» 28 - - -

16 Конкурс з німецької мови «Орлятко» 24 2 2 1

17 Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека-2021» 10

18 Всеукраїнський конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу» від проєкту «На Урок»
100 16 20 15

19 Всеукраїнський тематичний конкурс «На крилах пісень Лесі Українки» 1 - - -

20 Інтернет-конкурс «150 імен Лесі Українки» 100 - - -

21 Всеукраїнський конкурс «Молоді авіатори України!» 2

22 Всеукраїнський конкурс «Стоп COVID-19» 46 2 3 9

23 Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності і Свободи 6 4 - -

24 Всеукраїнський конкурс «Година Землі» 8 1 3 2

25 Національний конкурс творчих робіт «Шлях розвитку сучасної української культури. Погляд молоді»
1

26 Всеукраїнська краєзнавча експедиція «Моя Батьківщина - Україна» 18 - 1 -

27 Конкурс фоторобіт «Що для мене Україна» 2 - - -

28 Всеукраїнський конкурс робіт фото та відеоаматорів «Моя Україно» 6 1 1 1

29 Всеукраїнський конкурс малюнків «Україна майбутнього» 4 - - -

30 Всеукраїнський конкурс малюнків «Збережемо ґрунти рідної України» 8 - - -

31 Обласний конкурс малюнків «Посади дерево» 2 - - -

32 Всеукраїнський конкурс малюнків «NOOsphere» 1 - - -

33 Всеукраїнський конкурс малюнків «Протипожежна безпека» 7 - - -

34 Всеукраїнський конкурс малюнка «В житті потрібно мріяти» 1 1 - -

35 Х Всеукраїнський конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей -2021» 3 - - -

36 Міжнародний фотоконкурс «Ми-Люди Землі» 2 - - -

37 Обласний конкурс малюнка «Збережемо спадщину України» 3 - - -

38 Всеукраїнський конкурс плакатів  «Я-Україна» 2 - - -

39 Всеукраїнський конкурс «STOP булінг!» 4 - - 1

40 Всеукраїнська краєзнавча конференція «Мій рідний  край, моя земля очима сучасників»
5

41 Районний дистанційний конкурс-фестиваль естрадної пісні «Над Тисою» 3 - - -

42 Конкурс на найкращу новорічну композицію (Акція «Збережи ялинку») 6 - 1 1



Спортивні   змагання
Учні  5-11-х класів були активними учасниками зональних і районних спортивних 

змагань з футболу, міні-футболу та шашок.. 

№з/п
Рівень спортивних 

змагань

Кількість

учасників
І місце ІІ місце ІІІ місце

1 Зональні змагання
14 -

Футбол 

(юнаки)
-

2 Першість району 6
- - Шашки

9 -

Міні-

футбол 

(юнаки)

-

3 Першість області 6
- - Шашки



Участь ЗЗСО в освітніх проектах (конкурсах), 
семінарах

Онлайн-семінар
районної спільноти вчителів 

зарубіжної літератури

«Організація й проведення компетентнісно 
орієнтованого уроку зарубіжної літератури 

в умовах дистанційного навчання» 

25 березня 2021 вчитель зарубіжної
літератури Табахар Людмила Миколаївна
поділилась власним досвідом роботи і провела
майстер-клас у формі онлайн-уроку на тему:
«Булат Окуджава «До побачення, хлопчики».
Ідейно-художній аналіз поезії», а також
розкрила секрети своєї творчої лабораторії,
розповіла про форми, прийоми та методи
роботи над проблемним питанням «Шляхи
формування компетентної особистості на
уроках зарубіжної літератури»

Онлайн-семінар
районної спільноти вчителів 
української мови і літератури

«Теоретичні та практичні основи 
конструювання компетентнісно 

орієнтованого уроку української мови та 
літератури під час дистанційного навчання»

В ході семінару, 31 березня 2021 року,
вчитель української мови і літератури Олефір
Ганна Томашівна провела показовий онлайн-
урок у формі майстер-класу на тему «Джерела
фразеології» із присутніми в ZOOM-конференції
вчителями-словесниками, а вчитель української
мови і літератури Зеленчук Наталія Дюлівна
презентувала теоретичний матеріал щодо
побудови компетентнісно орієнтованого уроку
й поділилася апробованими на практиці
методами та прийомами роботи.



ІІ місце колективу учнів 7-Б класу у ІІІ
(обласному) турі Всеукраїнської крає-
знавчої експедиції учнівської молоді
«Моя Батьківщина – Україна!».
(Керівник – вчитель історії
Кушнірюк А.В.)

ІІІ місце директора ЗЗСО Попович Ольги
Іванівни у І (зональному) турі Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року-2021» в номінації
«Керівник закладу освіти».

І місце заступника директора з навчально-
виховної роботи Боднар Богдани Георгіївни у 
конкурсі «Кращий кабінет завуча ЗСО/ЗЗСО».

ІІ місце учениці 6-А класу Тернущак
Кароліни в Х дистанційному районному
конкурсі читців «Ми діти твої, Україно!» в
номінації «Гумор та сатира».
(Керівник – вчитель української мови і
літератури Олефір Г.Т.)

ІІ місце учениці 8-Б класу Колач Наталії в ХІ
Всеукраїнській науково-технічній виставці-
конкурсі молодіжних інноваційних проєктів
«Майбутнє України».
(Керівник – вчитель фізики Колач Н.І.)

І місце учениці 11-го класу Ангела Павліни у
районному етапі Всеукраїнської краєзнавчої
акції учнівської молоді «Українська революція:
100 років надії і боротьби».
(Керівник – вчитель історії та правознавства
Данилич Т.Д.)

ІІ місце збірної юнаків у першості району з
міні-футболу.
ІІІ місце збірної хлопців 5-6-х класів у
зональних змаганнях з футболу.
(Керівник – вчитель фізичної культури
Попович М.М.)

ІІІ місця учнів 7-Б класу Козленка Василя та Руснака
Василя в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу
дитячого малюнку «Зоологічна галерея».
(Керівник – вчитель образотворчого мистецтва
Тафійчук В.Ю.)

ІІІ місце збірної ЗЗСО
у першості району з шашок.
ІІІ місце збірної ЗЗСО
у першості області з шашок.
(Керівник – вчитель фізичної
культури Попович М.М.)



Проблемне питання школи:

«Використання традиційних та інноваційних
технологій в навчально-виховному процесі».

Проблемне питання ШМО 
учителів початкових класів:

«Запровадження інноваційних 
технологій на уроках в початко-
вих класах».

Проблемне питання ШМО 
учителів гуманітарного циклу:

Проблемне питання ШМО 
учителів природничо-
математичного циклу:

Проблемне питання ШМО 
класних керівників:

«Формування та розвиток ключо-
вих  і предметних компетентно-
стей учнів  у процесі шкільної 
суспільно-гуманітарної освіти».

«Впровадження сучасних підходів
та інноваційних методів і форм
роботи в організації навчального

процесу на уроках природничо-
математичних дисциплін».

«Використання інтерактивних
технологій в процесі формування
системи цінностей громадянина-
патріота».



У роботі з кадрами:
• проведення атестації відповідно до нормативних вимог;
• організаційно-адміністративна підтримка інноваційної 
діяльності.

В управлінні ЗЗСО:
• підвищення конкурентоспроможності ЗЗСО в умовах 
децентралізації управління;

• підтримка та підвищення позитивного іміджу ЗЗСО, як 
навчального закладу високої педагогічної  та  учнівської 
культури;

• формування в учнів звичок здорового способу життя, 
свідомої потреби в руховій активності;

• забезпечення сучасних матеріально-технічних та 
навчально-методичних умов для учнів та вчителів;

• створення умов для реалізації вибраної проблеми ЗЗСО;

• контроль за дотриманням працівниками та учнями 
правил техніки безпеки.

У системі контролю за освітнім процесом:
• спрямування педагогічних працівників на роботу за 
новим змістом і програмами;

• спрямування діяльності класних керівників на 
національно-патріотичне виховання,  соціалізацію 
виховного середовища.

У методичній діяльності: 
• створення умов, спрямованих на впровадження 
компетентнісно орієнтованого навчання й виховання;

• спрямування роботи предметних методичних 
об'єднань на підвищення професійної компетентності 
кожного вчителя з урахуванням нових вимог до якості 
освіти;

• забезпечення навчально-методичних умов для 
проектної діяльності педагогічних працівників та 
науково-пошукової роботи з учнями;

• упровадження нових організаційних форм 
навчального процесу на основі інноваційних технологій.

У навчанні: 
• формування в учнів компетентностей, які знадобляться 
їм у сучасному світі: володіння іноземними мовами та 
інформаційними технологіями, уміння критично 
мислити, співпрацювати з іншими, навчатися впродовж 
життя, бути відповідальними громадянами своєї країни;

• організація навчально-виховного процесу на засадах 
компетентнісного навчання;

• забезпечення умов виявлення та розвитку обдарованих 
учнів, залученням їх до участі в різноманітних 
інтелектуальних заходах, науково-дослідницької 
діяльності;

• підтримка та розвиток здоров′язберігаючого 
навчального середовища на основі просвітницької та 
організаційної діяльності.




