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НАКАЗ  
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09.06.2017                                                     №110  

   

Про підсумки методичної роботи  

за 2016/2017 навчальний рік 

 

У 2016/2017 навчальному році методична робота в Первомайській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5 здійснювалася відповідно до  Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Рекомендацій щодо 

організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі 

післядипломної педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України 

від 03.07.2002 № 1/9-318), Цільової соціальної програми розвитку освіти м. 

Первомайська на 2013-2017 роки,  річного плану роботи закладу, інших 

нормативних документів із питань організації навчально-виховного процесу, з 

метою забезпечення державних стандартів освіти, створення сприятливих умов 

для особистісного розвитку й творчого зростання педагогів та учнів, на 

виконання завдань, зазначених у наказі управління освіти Первомайської 

міської ради від 15.09.2016  №230 «Про організацію методичної роботи з 

педкадрами у 2016/2017 навчальному році» та наказі по ЗОШ І-ІІІ ст. №5 від 

15.09.2016 №215  «Про організацію методичної роботи з педкадрами у 

2016/2017 навчальному році».  

У школі діє певна система методичної роботи, створена на діагностичній 

основі. Робота педагогічного колективу спрямована на реалізацію науково-

методичної проблеми «Забезпечення формування особистості учня на основі 

якісної освіти, розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через 

підвищення компетентності педагогів на 2013-2018 навчальні роки» (ІV етап -

практичний (впровадження елементів моніторингового дослідження)) та 

виконання таких завдань:  

- дотримання вимог законодавства щодо забезпечення доступної та якісної 

освіти; 

- надання якісних освітніх послуг з метою гарантування очікувань та 

потреб дітей, батьків; 

- підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів, оволодіння 

ними інноваційними технологіями; 

- забезпечення дієвого науково-методичного та психолого-педагогічного 

супроводу освітнього процесу; 
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- розширення участі педагогів та учнівської молоді у проектах, програмах 

різних рівнів; 

- вивчення профільних предметів, необхідних для безперервної освіти;  

- забезпечення всебічного розвитку дитини через систему заходів 

національно-патріотичного виховання, спрямованих на консолідацію 

української нації, популяризацію традицій духовно-культурної 

самобутності українського народу, української мови, героїв боротьби за 

незалежність і територіальну цілісність України; 

- дотримання норм охорони праці, охорони життя та безпеки 

життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу;  

- удосконалення роботи з профілактики травматизму під час НВП та в 

побуті; 

- поповнення навчально-методичного оснащення та зміцнення 

матеріально-технічної бази закладу; 

- формування сприятливого для дітей мікроклімату, морального і 

фізичного здоров'я; 

- систематичне впровадження педагогіки толерантності, співробітництва і 

партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу; 

- широке залучення батьківської громади до управління закладом;  

- забезпечення ефективної роботи органів учнівського самоврядування; 

- залучення школярів групи ризику до участі у громадському житті школи. 

На початок 2016/2017 навчального року якісний склад педагогічного 

колективу становив: 

- спеціалістів вищої категорії – 34 (71%); 

- спеціалістів І категорії – 3 (6 %); 

- спеціалістів ІІ категорії –3 (6%); 

- спеціалістів –8 (17%); 

- 3 (6%) мають звання «вчитель-методист»; 

- 16 вчителів (49%)  мають звання «старший учитель»; 

- «Відмінник освіти України» – 8 (17%); 

-  вчителів, нагороджених Почесною грамотою Міністерства освіти і науки 

України, – 12 (25%); 

- вчителів, які отримали Подяку Міністерства освіти і науки України, – 

1(2%). 

У закладі створена методична рада, до складу якої входять адміністрація, 

керівники методичних об’єднань і творчих груп, вчителі-методисти, 

практичний психолог. 

Спрямовуючи свою діяльність на удосконалення змісту і форм роботи з 

педагогами, методична рада школи на своїх засіданнях розглядала такі 

актуальні питання оптимізації умов навчально-виховного процесу: 

- про готовність  вчителів до нового навчального року (навчально-

методичне забезпечення, календарне планування, оформлення шкільної 

документації); 
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- про ознайомлення з інструктивно-методичними листами МОН України та 

МОІППО; 

- про результати ЗНО-2016; 

- про проведення І (шкільного) туру Всеукраїнських предметних олімпіад; 

- про планування та організацію роботи ШМО, творчих груп, семінарів; 

- про атестацію педагогів: роль самоосвіти вчителя в досягненні 

результативності навчально-виховного процесу; 

- про підготовку і проведення педагогічного консиліуму «Адаптація учнів 

1-х, 5-х класів до навчання»; 

- диференціація та індивідуалізація навчання; 

- про професійний потенціал педагога; 

- творчий калейдоскоп «Звіти вчителів про самоосвітню діяльність»; 

- творчі звіти керівників МО, підведення підсумків; 

- анкетування педагогів з метою виявлення їхньої методичної 

зацікавленості та планування роботи на 2017/2018 навчальний рік. 

У 2016/2017 навчальному році адміністрацією та методичною радою 

школи здійснено вивчення стану викладання української мови (наказ від 

30.11.2016 №288 «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-

11 класів з української мови»), біології (наказ від 30.12.2016 №310 «Про стан 

викладання та рівень навчальних досягнень учнів 6-11 класів з біології»), 

української літератури (наказ від 28.02.2017 №32 «Про стан викладання та 

рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів з української літератури»),  

трудового навчання (наказ від 28.04.2017 №82 «Про стан викладання трудового 

навчання в старшій школі»). 

Аналітичні матеріали узагальнені і обговорені на засіданнях педагогічних 

рад, надано рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, намічені заходи 

щодо підвищення результативності роботи педагогів. 

Головною складовою  методичної роботи в школі є педагогічна рада. 

Члени методичної ради брали участь у підготовці та розгляді на засіданні 

педагогічної ради таких питань: 

- аналіз стану навчально-виховної роботи школи у   2015/2016 навчальному 

році і завдання на 2016/2017 навчальний рік (протокол від 31.08.2016 №08); 

- про продуктивність педагогічної діяльності, моніторинг результатів ЗНО – 

2016  (протокол від 31.08.2016 №08); 

- про організований початок навчального року (протокол від 31.08.2016 

№08); 

- адаптація учнів 5-х  класів до НВП у ході реалізації Державного  стандарту 

базової загальної освіти (довідка від 27.10.2016 року);  

- адаптація учнів 1-х  класів до НВП на виконання вимог Державного 

стандарту початкової загальної освіти (педагогічний консиліум учителів 1-

их класів і класних керівників, довідка від 28.10.2016 року); 

- особистісно-професійне зростання вчителя  (протокол від 08.11.2016 №09); 

- успіх як життєвий пріоритет особистості (протокол від 12.01.2017 №01); 
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- про стан викладання української мови, біології (протокол від 12.01.2017 

року №01); 

- про атестацію педпрацівників як засіб підвищення педагогічної 

майстерності вчителів. Творчі звіти педагогів. (протокол від 14.03.2017 

№02); 

- про створення позитивного психолого-емоційного клімату в шкільному 

колективі (протокол від 26.04.2017 №04); 

- про стан викладання української літератури, трудового навчання (протокол 

від 26.04.2017 №04). 

Осередком створення сприятливого інноваційного середовища в школі, 

центром проведення різних методичних    колективних та індивідуальних форм 

роботи з педагогами є методичний кабінет, збагачений протягом року 

сучасними науково-методичними та діагностичними матеріалами, творчими 

наробками вчителів.  На базі методичного кабінету було організовано роботу 

шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету, координаційної ради, 

ради профілактики. Методичним кабінетом школи вивчалися такі питання: 

- адаптація учнів 1-х, 5-х, 10-х класів «Учитель повинен знати, учитель 

повинен вміти»;  

-  «Ознайомлення вчителів із новими нормативними документами»; 

- система роботи вчителя; 

- інноваційні форми науково-методичної роботи з педагогічними 

кадрами; 

- аналіз виконання навчальних програм; 

- аналіз виконання управлінських рішень; 

- розвиток професійної майстерності педагогів в умовах профільної 

школи; 

- наукові підходи до самоосвітньої діяльності педагога; 

- креативна освіта для розвитку інноваційної особистості; 

- робота над методичною проблемою закладу «Забезпечення 

формування особистості учня на основі якісної освіти, розвитку його 

творчих можливостей, самовдосконалення через підвищення 

компетентності педагогів на 2013-2018 навчальний рік» ІV етап 

(практичний). 

Один із напрямків роботи методичного кабінету – узагальнення та 

презентація матеріалів із досвіду роботи педагогів школи. У 2016/2017 

навчальному році вивчено та узагальнено досвід роботи таких учителів:          

Харчук І.П., Михайльонок С.В., Ольшевської Г.М., Браковець І.О., Парової 

М.С., Сидоренко О.Є., Сікорської Г.Ю., Щербакової О.В. 

Впродовж  року проводилися психолого-педагогічні семінари, 

індивідуальне консультування вчителів, заняття з різними категоріями 

педагогічних працівників, на яких обговорювалися питання: «Стратегії 

успішної роботи з обдарованими дітьми», «Самоосвіта – одна із форм 

індивідуальної методичної діяльності педагогів», «Формування стилю 
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корпоративної культури закладу», «Контроль уроку: актуальні проблеми й 

перспективи» тощо.  

У 2016/2017 навчальному році на базі закладу проходили засідання 

творчої групи керівників методичних об’єднань учителів початкових класів 

шкіл міста, міський етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017», 

семінари-практикуми для вчителів початкової школи, відбіркове тестування 

кандидатів МАН з англійської, української мов, майстер-класи. Заходи 

проведені на належному науково-теоретичному, методичному рівні. Активну 

участь у підготовці та проведені  семінарів взяли заступники директора з НВР 

Степанова Л.М., Харчук І.П., Войцеховська Ж.В., завідуюча бібліотекою 

Пальчевська О.М., вчителі-предметники  Ракова Л.В., Стасюк А.М., 

Станішевська І.О. (керівник МО вчителів початкових класів). 

Головними колективними, постійно діючими ланками в структурі 

методичної служби школи у 2016/2017 навчальному році були шкільні 

методичні об’єднання, методичні та творчі групи вчителів-предметників 

(методичне об’єднання вчителів української мови та літератури, вчителів 

математики, вчителів англійської мови, вчителів історії та географії, вчителів 

фізичної культури, класних керівників, циклове методичне об’єднання вчителів 

біології та хімії, методичне об’єднання вчителів початкових класів «Пошук», 

творча методична група вчителів світової літератури та російської мови, творча 

група «Обдарована дитина»).  

Робота усіх шкільних методичних об’єднань та творчих груп була досить 

результативною.  Педагогами проведено ряд відкритих уроків та виховних 

заходів, майстер-класи, обмін досвідом щодо реалізації методичної проблеми.  

Керівниками методичних об’єднань проводиться змістовна, чітко 

продумана робота, спрямована на удосконалення педагогічної майстерності 

учителів різних категорій. 

Усі методичні підрозділи будували свою роботу на діагностичній основі. 

У школі проводився моніторинг методичної, науково-практичної та 

професійної підготовленості вчителів. Керівники методичних об’єднань та 

творчих груп Багмут Л.В., Чоловська А.Б., Ясько І.О., Андрєєва І.В., 

Станішевська І.О., Трегуб Д.П., Сікорська Г.Ю., Ващенко О.В. спланували їх 

діяльність, спираючись на нові підходи до організації методичної роботи.  

Більшість засідань методичних об’єднань та творчих груп були цікавими і 

нетрадиційними як за формою, так і за змістом. Серед них: семінари-

практикуми, методичні та психологічні тренінги, педагогічні дискусії, ділові 

ігри, панорами відкритих уроків, методичні бліцтурніри, творчі звіти тощо. 

Особлива увага приділялася методичній ретроспективі як формі організації 

збору, збереження та узагальнення інформації про досвід роботи вчителів, 

рівень їх педагогічної майстерності та досягнення. 

         Методичні об’єднання та групи координували й позакласну роботу з 

учнями. Згідно з річним планом роботи Первомайської ЗОШ І-ІІІ ст.№5 у 

відповідні терміни проведено предметні декади й тижні, у рамках яких 

відбулися різноманітні заходи. На належному науково-методичному рівні 
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проведено тижні правових знань, іноземних мов, математики, української 

писемності та мови, історії, правознавства, зарубіжної літератури, 

олімпійського руху, безпеки дорожнього руху, боротьби з ВІЛ/СНІДом, до 

ювілейних дат визначних діячів України. Загалом було проведено 167 виховних 

заходів. За результативністю та якістю проведення відзначено тематичні 

лінійки для учнів 5-11 класів до Дня партизанської слави, до Дня вшанування 

жертв голодомору «Голод на Миколаївщині», до Дня української армії 

«Видатні українські полководці», «Соборність очами сучасників», «День 

пам’яті жертв Голокосту», «Герої Крут»,  до Дня Чорнобильської трагедії 

«Чорнобиль-чорний біль нашої землі». Натомість, необхідно підвищити рівень 

підготовки позаурочних заходів з хімії та географії.    

Вихованню національно-патріотичного духу у підростаючого покоління 

сприяли проведені у закладі  національно-патріотичні вечори пам’яті до Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав «Ніхто не 

забутий…» та «Пам’ять жива…»,  свято «Слава Україні!», День вишиванки 

тощо. Пошуковою групою учнів «Промінь» музею Бойової Слави та історії 

школи проведено велику роботу щодо поповнення шкільного музею 

фотокартками та інформацією про учасників АТО. 

Розвитку мистецьких навичок і здібностей школярів сприяла участь у 

концерті до Дня вчителя «Квіти для вчителя», пізнавальному квесті «Космічна 

подорож галактикою цінностей», розважальній програмі для учнів 1-4 класів 

«Подарунок від Миколайчика».  

Класними керівниками на належному рівні проведено Перший урок «Від 

проголошення Незалежності до нової України», Місячник  здоров'я та безпеки 

на дорозі: «Увага! Діти на дорозі», класні години  до Дня пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій, Дня пам’яті подій під Крутами, до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Всесвітнього дня довкілля, виховні 

години «Сучасні українські герої», уроки мужності тощо. Традиційно у жовтні 

та травні учні школи  проводять волонтерські акції «Привітай ветерана». 

Одним із провідних аспектів методичної роботи щодо забезпечення 

відповідного методичного й професійного рівня діяльності педагогів є 

підвищення їхньої кваліфікації та атестація. 

Минулого навчального року продовжила свою роботу консалтингова 

служба школи, якою проведено індивідуальні й групові консультації з питань 

психології та фахової майстерності педагогів, методичні навчання: 

- робота над єдиною науково-методичною темою – головний орієнтир 

планування методичної роботи в навчальному закладі; 

- стратегії успішної роботи з обдарованими дітьми; 

- роль особистості вчителя у формуванні творчого працездатного учнівського 

колективу; 

- як створювати ситуацію успіху в навчанні (практикум); 

- оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Крім того, педагоги підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом 

самоосвіти, участі у роботі шкільних, загальноміських методичних об’єднань, 
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семінарів тощо. У 2016/2017  н.р. підвищили свою кваліфікацію та педагогічну 

майстерність при МОІППО 7 (21%) учителів закладу. З 8  педагогів, які  

пройшли атестацію: 3 (7%) підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії», 2-м (4%) встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії»,  1 (2%) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої 

категорії», 2 (4%) підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст». У ході 

атестації було проведено місячник педагогічної майстерності вчителів, під час 

якого педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з 

колегами. На належному рівні підготовлено і проведено творчий звіт вчителів 

«Фестиваль педагогічної майстерності». 

Про ефективність методичної роботи свідчить те, що  педагоги школи 

ефективно використовують у навчально-виховному процесі ІКТ, широко 

впроваджують у практику інноваційні технології. 

Значна увага приділяється підтримці обдарованих школярів. 

Здійснюється їхній педагогічний супровід із  залученням усіх шкільних 

структур виховання та навчання. Учні закладу постійні активні учасники 

різноманітних конкурсів та творчих змагань. Свідчення результативності 

роботи педколективу з обдарованими дітьми – суттєві успіхи у міських та 

обласних предметних олімпіадах, різноманітних інтелектуальних конкурсах. 

(додатки №1, 2).   

Слід зазначити, що у порівнянні з 2015/2016 навчальним роком 

результативність участі учнів школи у предметних олімпіадах значно 

покращилась. Разом з тим, недостатнім є рівень  підготовки школярів до 

олімпіад із правознавства та географії. Педагогам необхідно чітко спланувати 

роботу з обдарованими дітьми, працювати над поглибленням їхніх знань з 

предмета. Крім того, слід активніше залучати дітей до участі в інтелектуальних 

конкурсах.   

З метою визначення рівня проведення методичної роботи в школі та 

подальшого її удосконалення психологічною службою проведено анкетування 

педагогів (додаток №4). 

На підставі вищевикладеного, з метою реалізації актуальних питань 

розвитку і вдосконалення професійної майстерності педагогів, підвищення їх 

інтелектуального, загальнокультурного рівня, результативності навчально-

виховного процесу, вдосконалення організації навчання та виховання дітей 

Результати анкетування та аналіз , що проводилась на належному рівні. 

НАКАЗУЮ: 

1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Степановій Л.М.: 

1.1. Ознайомити педагогічний колектив із завданнями V (узагальнюючого) 

етапу роботи над єдиною науково-методичною проблемою закладу 

«Забезпечення формування особистості учня на основі якісної освіти, 

розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через 

підвищення компетентності педагогів на 2013-2018 навчальні роки». 

Термін: 30.08.2017 
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1.2. Спланувати методичні заходи з педагогічними кадрами школи на 

2017/2018 навчальний рік з урахуванням позитивного досвіду минулих 

навчальних років та попередження недоліків, допущених у роботі. 

                 Термін: до 16.06.2017 

1.3. Залучати педагогічних працівників до участі в усіх колективних 

формах методичної роботи. 

        Термін: 2017/2018 н.р. 

1.4. Тримати на постійному контролі своєчасність проходження 

педагогами школи курсів підвищення кваліфікації. 

      Термін: 2017/2018 н.р. 

2. Методичній раді школи працювати над удосконаленням методичної 

роботи в закладі та спрямувати її на вирішення таких завдань: 

- удосконалення внутрішньошкільної методичної роботи; 

- забезпечення необхідних умов щодо поетапної реалізації нових Типових 

навчальних планів ЗНЗ у школі ІІ ступеня;  

- залучення педагогів навчального закладу, учнів до науково-дослідницької 

роботи; 

- цілеспрямоване моделювання перспективного педагогічного досвіду; 

- побудова науково-методичної роботи на діагностичній основі; 

- формування індивідуальної, авторської ефективної системи педагогічної 

діяльності вчителя: збагачення знань педагогів (предметних, методичних, 

дидактичних, психологічних); розвиток світогляду, цінних орієнтацій, що 

відповідають завданням школи; розвиток мотивів творчої діяльності 

(потреба у нововведеннях, у творчому характері роботи);  

- підвищення якості знань учнів із базових предметів навчального плану. 

Термін: 2017/2018 н.р. 

3. Заступникам директора школи з навчально-виховної роботи Харчук І.П., 

Степановій Л.М., Войцеховській Ж.В.: 

3.1. Надавати методичну допомогу молодим педагогам із питань 

організації НВП у школі. 

Термін: 2017/2018 н.р. 

3.2. Скласти план-графік роботи педколективу школи над V 

(узагальнюючим) етапом методичної проблеми. 

Термін: до 01.09.2017 

4. Керівникам методичних об’єднань, творчих груп:  

4.1.Спланувати методичну роботу з педагогами на 2017/2018 

навчальний рік за результатами діагностування. 

 Термін: до 16.06.2017 

4.2. Забезпечити результативність роботи педагогів з обдарованими 

дітьми. 

Термін: 2017/2018 н.р.  

5. Учителям-предметникам:                                                                      

5.1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти. 

Термін: 2017/2018 н.р. 
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5.2. Удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів із 

досвіду роботи. 

Термін: 2017/2018 н.р. 

5.3. Працювати над впровадженням інноваційних методик із метою 

підвищення результативності навчально-виховного процесу. 

             Термін: 2017/2018 н.р.  

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника з навчально-

виховної роботи Степанову Л.М. 

 

 

Директор ЗОШ І-ІІІ ст. №5      С.В.Саковський 

 

 

 
Степанова 

31153 
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Додаток №1 

до наказу ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 

від 09.06.2017 № 110 

 

                                  Перемоги у міських предметних олімпіадах:  

 українська мова і література (Рясна Юлія, 9-Б – ІІІ місце); 

 географія: Авраменко Володимир, 8-В - ІІ місце; 

 хімія: Феденяк Юлія, 8-Б- ІІ місце; 

 історія (Балінська Валерія, 10-А клас-ІІ місце); 

 екологія (Волошин Андрій, 11-ІІІ місце); 

 біологія (Волошин Андрій, 11-І місце);   

 фізика (Голоцван Сергій, 8-В-ІІ місце); 

 математика (Пономарчук Анастасія, 9-Б клас - ІІ місце, Кучеренко 

Валерія, 7-А- ІІ місце, Феденяк Юлія, 8-Б-ІІ місце; 

 англійська мова (Вакарова Дарина, 10-А клас, Рясна Юлія, 9-Б – ІІ місце; 

Волошин Андрій, 11-– ІІІ місце, Непомяща Анастасія, 8-А-ІІІ місце, 

Унтінг Віолетта, 3-В-І місце, Посторонко Анна, 4-А-ІІІ місце); 

 технології (технічні види праці) (Голобородько Ігор, 11 – І місце, 

Мурашов Максим, 9-А-ІІ місце); 

 трудове навчання (обслуговуючі види праці) (Заболотна Надія, 11 клас - І 

місце, Галюк Ольга, 9-А - І місце; 

 зарубіжна література (Гаврилюк Ксенія, 9-Б- І місце, Балінська Валерія, 

10-А- ІІ місце, Чумак Анна,11 клас- ІІІ місце); 

 українська мова та літературне читання (Шевченко Анжеліка, 4-А - ІІІ 

місце); 

 природознавство (Дроздов Данило, 4-А-ІІ місце); 

 Я у світі (Провільська Софія, 3-Б-ІІІ місце, Мельничук Вадим, 4-А-І 

місце). 

 

Перемоги у обласних предметних олімпіадах:  

 трудове навчання (обслуговуючі види праці) (Заболотна Надія, 11 клас - 

ІІ місце; 

 технології (технічні види праці) (Голобородько Ігор, 11 – ІІ місце); 

 біологія (Волошин Андрій, 11-ІІІ місце);   

 Я у світі (Мельничук Вадим, 4-А-ІІІ місце). 
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Додаток №2 

до наказу ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 

від 09.06.2017 № 110 

 

Відомості про  обдаровану учнівську молодь ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 

   2016/2017 навчальний рік  

  

Прізвище, ім`я, по 

батькові учня 

Клас 

 

Вид 

обдарова 

ності 

(творчий 

інтелек-

туальний 

спортив 

ний) 

Змагання, 

у яких брав участь 

 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
 Прізвище,  ім`я, 

по батькові 

педагогів, які 

працюють із цією 

дитиною 

Рясна Юлія Віталіївна 

9-Б Інтелект. 

 

Інтелект. 

 

Інтелект. 

Програма обміну майбутніх лідерів 

Flex,  

Мовно-літературний конкурс імені 

Т.Шевченко 

Міська олімпіада з української мови 

Відбір

2 тур 

3 

місце 

3 

місце 

Трегуб Діна  

Павлівна 

Ракова Людмила 

Володимирівна 

Ракова Людмила 

Володимирівна 

Шеванова Марія 

Миколаївна 

6-А Творчий  

 

Творчий  

 

 

 

Творчий  

Міський конкурс читців англомовної 

поезії серед 6-7 класів 

Всеукраїнський конкурс дитячої 

творчості «Знай і люби свій 

край»Номінація «Театральна лялька» 

за роботу «Ангеліна» 

Міський конкурс театральних 

колективів  

1 

місце 

2 

місце 

 

 

2 

місце 

Ходак Наталія 

Романівна 

Якобчук Надія 

Олександрівна 

 

 

Пальчевська Олена 

Миколаївна 

Пержинська Анастасія 

Денисівна 

6-А Творчий  

 

Творчий  

Міський конкурс читців англомовної 

поезії серед 6-7 класів 

Міський конкурс театральних 

колективів  

2 

місце 

2 

місце 

Сидоренко Василина 

Євгенівна 

Пальчевська Олена 

Миколаївна 

Поврозник Ніна 

Василівна 

10-Б Творчий  

 

Творчий  

 

Творчий  

Всеукраїнський конкурс «Арт-фест» 

(старша вікова категорія) 

Новорічне вітання на відкритті 

міської ялинки 

Всеукраїнський конкурс «Арт-фест» 

1 

місце 

2 

місце 

3 

місце 

Пасічник Катерина 

В’ячеславівна 

Пасічник Катерина 

В’ячеславівна 

Бадьора Едуард 

Віталійович 

6-Б Творчий  

 

Творчий  

Всеукраїнський конкурс «Арт-фест» 

(середня вікова категорія) 

Всеукраїнський конкурс «Арт-фест» 

1 

місце 

2 

місце 

Пасічник Катерина 

В’ячеславівна 

Пасічник Савелій 

Олегович 

4-Б Творчий  

 

Творчий  

 

Творчий  

Всеукраїнський конкурс «Арт-фест» 

(молодша вікова категорія) 

Обласний конкурс «Миколаївські 

дзвіночки» І етап (міський) І вік. кат. 

ІІ Всеукраїнський фестиваль 

багатожанрових мистецтв «Лиманські 

зорі» 

1 

місце 

1 

місце 

1 

місце 

Пасічник Катерина 

В’ячеславівна 

Пасічник Катерина 

В’ячеславівна 
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Вакарова Дарина 

Олександрівна 

10А Творчий  

 

Інтелект.  

Обласний конкурс творчих робіт «Я – 

патріот України» 

Обласна олімпіада академії 

гардемаринів МУК з англійської мови 

10-11 класів 

1 

місце 

3 

місце 

Пальчевська Олена 

Миколаївна 

Трегуб Діана 

Павлівна 

Зіменко Анна 

Олександрівна 

8-А Творчий  Обласний конкурс творчих робіт «Я – 

патріот України» 

1 

місце 

Ракова Людмила 

Вололимирівна 

Волошин Андрій 

Олександрович 

11-А Творчий 

 

Творчий  

Міський конкурс читців «Поетична 

пристань» 

Новорічне вітання на відкритті 

міської ялинки 

Гран-

прі 

2 

місце 

Багмут Людмила 

Василівна 

Пасічник Катерина 

В’ячеславівна 

Панасюк Анастасія 

Іванівна 

8-А 
Творчий 

Міський конкурс читців «Поетична 

пристань» 

2 

місце 

Ракова Людмила 

Володимирівна 

Феденяк Юлія 

Степанівна 

8-Б 

Інтелект. 
Мовно-літературний конкурс імені 

Т.Шевченко 

3 

місце 

Степанова Любов 

Миколаївна 

Багмут Людмила 

Василівна 

Вареник Софія 

Андріївна 

5-А 
Інтелект. 

Мовно-літературний конкурс імені 

Т.Шевченко 

3 

місце 

Ракова Людмила 

Володимирівна 

Балінська Валерія 

Олександрівна 

10А 
Інтелект. 

Конкурс ім. П. Яцика 3 

місце 

Багмут Людмила 

Василівна 

Єрмольонок Валерія 

Сергіївна 

11 
Інтелект. 

Конкурс ім. П. Яцика 3 

місце 

Багмут Людмила 

Василівна 

Юхименко Артем 

Володимирович 

3-В 
Творчий 

Міський конкурс «Традиційний 

український сувенір» 

2 

місце 

Захарова Людмила 

Анатоліївна 

Гаврилюк Андрій 

Іванович 

1-А 
Творчий 

Міський конкурс «Традиційний 

український сувенір» 

2 

місце 

Чаловська Світлана 

Петрівна 

Лаврінок Артем 

Андрійович 

1-А 
Творчий 

Міський конкурс «Традиційний 

український сувенір» 

2 

місце 

Чаловська Світлана 

Петрівна 

Коробай Владислав 

Максимович 

2-В 
Творчий 

Міський конкурс «Традиційний 

український сувенір» 

2 

місце 

Войцеховська Жанна 

Володимирівна 

Глушко Лілія 

Володимирівна 

1-А 
Творчий 

Міський конкурс «Новорічна 

композиція» 

3 

місце 

Чаловська Світлана 

Петрівна 

Суботінова Софія 

Олегівна 

2-Б 
Творчий 

Міський конкурс «Новорічна 

композиція» 

3 

місце 

Лило Олена 

Василівна 

Богдан Микола 

Миколайович 

10А 
Спортив- 

ний 

VІІІ Чемпіонат України з пауерліф-

тингу та окремим дисциплінам 

1 м 

(до75 

кг) 

 

Непомящий Захар 

Ігорович 

10А 
Спортив 

ний 

VІІІ Чемпіонат України з пауерліф-

тингу та окремим дисциплінам 

1 м 

(до 60 

кг) 

 

Чумак Анна Валеріївна 

 

11 

 

Творчий  Новорічне вітання на відкритті 

міської ялинки 

2 

місце 

Пасічник Катерина 

В’ячеславівна 

Голоцван Сергій 

Юрійович 

8-В Творчий  Міський конкурс «Юний віртуоз 

Первомайщини» 

1 

місце 

 

Власов Олександр 

Олександрович 

8-В Творчий  

 

Творчий  

Міський конкурс «Юний віртуоз 

Первомайщини» 

Регіональний конкурс «Тріумф-fest» 

2 

місце 

Гран-

прі 

 

Суходольська Анна 

Іванівна 

5-А Інтелект. Міжнародний (математичний) 

українсько-естонський проект 

конкурс «Міксіке в Україні» 

8 м в 

респу

бл 

Ясько Ірина 

Олександрівна 

Пальчевська Олена 

Миколаївна 

 Творчий  Всеукраїнський конкурс «Шкільна 

бібліотека 2017» 

2м в 

місті 

 

Кулікова Олександра 

Сергіївна 

5-А Творчий  Всеукраїнський конкурс дитячої 

творчості «Знай і люби свій 

2 

місце 

Віпріцька Галина 

Францівна 
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край»Номінація «Живопис» 

Кулікова Ангеліна 

Сергіївна 

10А Творчий  

 

 

 

 

Творчий  

Всеукраїнський конкурс дитячої 

творчості «Знай і люби свій 

край»Номінація «Декоративний 

розпис та народний живопис» за 

роботу «А я маю чорні брови» 

Всеукраїнський конкурс дитячої 

творчості «Знай і люби свій 

край»Номінація «Декоративний 

розпис та народний живопис» за 

роботу «А мальви цвітуть» 

1 

місце 

 

 

 

2 

місце 

Якобчук Надія 

Олександрівна 

 

 

 

Якобчук Надія 

Олександрівна 

Царюк Марина 

Дмитрівна 

8-Б Творчий  Всеукраїнський конкурс дитячої 

творчості «Знай і люби свій 

край»Номінація «паперова пластика» 

за роботу «Павич» 

2 

місце 

Якобчук Надія 

Олександрівна 

Кузнєцова Анна 

Олександрівна 

3-В Творчий  Всеукраїнський конкурс дитячої 

творчості «Знай і люби свій 

край»Номінація «Бісероплетіння» за 

роботу «Подарунок мамі» 

2 

місце 

Захарова Людмила 

Анатоліївна 

Олейник Євген 

Олександрович 

3-В Творчий  Всеукраїнський конкурс дитячої 

творчості «Знай і люби свій 

край»Номінація «Бісероплетіння»  за 

роботу «Ялинка» 

3 

місце 

Захарова Людмила 

Анатоліївна 

Брижатюк Катерина 

Олегівна 

6-Б Творчий  Всеукраїнський конкурс дитячої 

творчості «Знай і люби свій 

край»Номінація «Вишивка бісером» 

за роботу «Квітучі троянди» 

2 

місце 

Якобчук Надія 

Олександрівна 

Цушко Анна Романівна 6-А Творчий  Всеукраїнський конкурс дитячої 

творчості «Знай і люби свій 

край»Номінація «Аплікація з 

тканини» за роботу «мій улюбленець» 

2 

місце 

Якобчук Надія 

Олександрівна 

Мішун Яна Олегівна 11 Творчий  

 

 

 

Творчий 

Всеукраїнський конкурс дитячої 

творчості «Знай і люби свій 

край»Номінація «Нитяна графіка» за 

роботу «Маленькі долоньки...» 

Міський конкурс «Наш пошук і 

творчість тобі, Україно!», розділ 

«Декоративно-ужиткове мистецтво», 

номінаця «Нетрадиційні техніки 

виконання» 

2 

місце 

 

 

2 

місце 

Якобчук Надія 

Олександрівна 

 

 

Якобчук Надія 

Олександрівна 

Климчук Ярослав 

Петрович 

3-В Творчий  Всеукраїнський конкурс дитячої 

творчості «Знай і люби свій 

край»Номінація «Лялька-мотанка» за 

роботу «Хатній оберіг» 

1 

місце 

Захарова Людмила 

Анатоліївна 

Баштовий Богдан 

Юрійович 

1-А Творчий  Всеукраїнський конкурс дитячої 

творчості «Знай і люби свій 

край»Номінація «Флористика та 

вироби з природного матеріалу» за 

роботу «Соняшник» 

3 

місце 

Чаловська Світлана 

Петрівна 
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Спасенко Арсен 

Володимирович 

8-А Творчий  

 

 

 

 

Творчий  

Всеукраїнський конкурс дитячої 

творчості «Знай і люби свій 

край»Номінація «Художнє різьблення 

по дереву» за роботу «Шкатулка для 

скарбів» 

Х міський етап фізичного конкурсу 

«Еврика - 2017», номінація «Фізична 

іграшка» 

1 

місце 

 

 

 

3 

місце 

Якобчук віталій 

Ульянович 

 

 

 

Харчук Ірина 

Петрівна 

Соколенко Юлія 

Олександрівна 

8-Б Творчий  Всеукраїнський конкурс дитячої 

творчості «Знай і люби свій 

край»Номінація «Художня вишивка» 

за роботу «Святий Миколай» 

1 

місце 

Якобчук Надія 

Олександрівна 

Гурток «Берегиня»: 

Розбітнов Євген,  

Білова Наталя, 

Плахотнюк Крістіна, 

Люхнич Марія, 

Ніколайчук Ігор, 

Осипова Ірина, 

Живодьоров Олег,  

6-А Творчий  Міський конкурс театральних 

колективів  

2 

місце 

Пальчевська Олена 

Миколаївна 

Крацик Анжела 

Олегівна 

7-А Творчий  Обласний конкурс піаністів 1 

місце 

 

Рибак Вадим 

Костянтинович 

6-А Спортивн

ий  

Кубок Миколаївської області з 

кіокушен-карате 

1 

місце 

 

Стругов Станіслав 

Юрійович 

9-А Творчий Міський конкурс «Наш пошук і 

творчість тобі, Україно!», розділ 

«Декоративно-ужиткове мистецтво», 

номінаця «Технічні навчальні 

посібники» 

3 

місце 

Якобчук Віталій 

Ульянович 

Мурашов Максим 

Ігорович 

9-А Творчий Міський конкурс «Наш пошук і 

творчість тобі, Україно!», розділ 

«Декоративно-ужиткове мистецтво», 

номінаця «Художнє різьблення по 

дереву» 

1 

місце 

Якобчук Віталій 

Ульянович 

Пилявський Євген 

Юрійович 

10-Б Творчий Міський конкурс «Наш пошук і 

творчість тобі, Україно!», розділ 

«Декоративно-ужиткове мистецтво», 

номінаця «Ігри та іграшки з 

елементами техніки» 

1 

місце 

Якобчук Надія 

Олександрівна 

Дудник Анна Валеріївна 10А Творчий Міський конкурс «Наш пошук і 

творчість тобі, Україно!», розділ 

«Декоративно-ужиткове мистецтво», 

номінаця «Народна лялька» 

1 

місце 

Якобчук Надія 

Олександрівна 

Дегтярьова Євгенія 

Андріївна 

11 Творчий Міський конкурс «Наш пошук і 

творчість тобі, Україно!», розділ 

«Декоративно-ужиткове мистецтво», 

номінаця «Нетрадиційні техніки 

виконання» 

1 

місце 

Якобчук Надія 

Олександрівна 

Негреску Софія 

Сергіївна 

6-Б Творчий  

 

 

Творчий  

ІІ Всеукраїнський фестиваль 

багатожанрових мистецтв «Лиманські 

зорі» 

Всеукраїнський конкурс «Арт-фест» 

1 

місце 

 

3 

місце 
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Додаток №3 

до наказу ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 

від 09.06.2017 № 110 

 

Результати участі школярів в інтелектуальних конкурсах: 

Кенгуру Левеня Гринвіч Бобер Колосок 

73 

учасників 

31учасник 47 учасників 10 учасників 39 учасників 

20 (27%) 

відмінний 

результат 

8 (26%) 

відмінний 

результат 

9 (19%) 

Золотий 

сертифікат  

1 (10%) 

відмінний 

результат 

20(51%) 

 Золотий колосок 

31(43%) добрий 

результат 

 

11 (35%) 

добрий 

результат 

 

13(28%) 

срібний 

3(6%) 

бронзовий 

сертифікати 

1(10)добрий 

результат 

15 (39%) 

Срібний колосок 

22 (30%) 

виступили як 

учасники 

12 (34) 

виступили як 

учасники 

22 (47%) 

виступили як 

учасники 

8 (80%) 

виступили як 

учасники 

4 (10%) виступили 

як учасники 

 

                                                                                   Додаток №3 

до наказу ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 

від 09.06.2017 № 110 

 

Результати анкетування педагогів 

«Якість методичної роботи в ЗОШ 1-Ш ст. № 5 за 2016/2017н.р.» 

 В анкетуванні взяли участь 22 педагога. Анкета додається  

 

1.Чи задовольняє Вас існуюча в школі структура методичної роботи? 

Так –  22чол. (100% опитаних). 

2. Які форми методичної роботи потрібні і важливі для Вас? Чому?  

Самоосвіта –   20 чол.(91%) (сам обираєш потрібну тему)                              

методичне об’єднання – 10(45%) чол. 

майстер-клас    - 9(41%) чол. (змога навчитися чомусь корисному) 

педрада    -  7(32%) чол.                                   

психолого-педагогічний семінар, творчі педагогічні майстерні,  школа 

перспективного педагогічного досвіду  –   по 6(27%) чол. 

семінари-практикуми- 4(18%) чол. 

Наставництво, творчі групи   – по  3(14%) чол. (приклад кращих)  

 Тобто, найбільш популярними формами залишаються самоосвіта і 

традиційні методичні об’єднання. 

3. Які питання або теми, які розглядалися на методичних об’єднаннях 

(шкільних) були для Вас актуальними? 

- Практична діяльність як метод навчання і розвитку (2(9%) чол.); 
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- Сучасні інноваційні технології (2(9%) чол.); 

- Створення позитивного психолого-емоційного клімату в колективі (2(9%) 

чол.); 

- Мотивація навчальної діяльності, формування життєвих компетентностей 

(2(9%) чол.) ; 

- Адаптація учнів; 

- Зміни в навчальних програмах, реформа сучасної освіти; 

-  Формування первинного учнівського колективу; 

-  Розвиток граматичних навичок; 

- Розвиток творчих здібностей обдарованих учнів -  

Всі теми – 2(9%) чол. 

Не назвали жодної – 6(27%) чол. 

 4. Які актуальні проблеми Ви вважаєте необхідним обговорити на 

засіданнях методичних формувань? 

- підвищення ефективності уроків в умовах модернізації освіти – 16(73%) чол. 

- мотивація навчальної діяльності – 12(55%) чол. 

- питання учнівської психології – 10(45%) чол. 

- впровадження нового Державного стандарту – 6(27%) чол. 

- реформа середньої освіти,  формування життєвих компетентностей учнів в 

позаурочний час –  по 5(23%) чол. 

-  підготовка учнів до ЗНО –  4(18%) чол.  

5. З яких питань потребуєте методичної допомоги?  

- вивчення і впровадження в практику школи досягнень педагогічної науки та 

перспективного досвіду – 9(41%) чол. 

-  опанування новими прогресивними методами  - 8(36%) чол. 

- знання психології –  7(32%) чол. 

- знання дидактики та методики навчальних предметів,  керівництво 

самоосвітою вчителя  - по 2(9%) чол. 

- практичне володіння методикою викладання предметів – 1(5%) чол. 

- власний варіант – 2 чол.(9%) (опанування ІТ-технологіями) 

Не потребують взагалі – 3(14%) чол. 

Не відповіли – 2(9%) чол. 

5. У яких формах методичної роботи Ви б хотіли взяти участь? 

Методоб’єднання – 9(41%) чол. 

Психолого-педагогічний семінар –  8(36%) чол.                   

Творча група – 5(23%) чол.  

Семінар практикум  - 4(18%) чол.                                              

 метод ЕОМ,  метод мозаїки – по 2(9%) чол.                                                   

власний варіант (вебінар) – 1(5%) чол. 

Не відповіли – 1(5%) чол. 

6. Які, на вашу думку, існують невирішені питання в роботі методичної 

ради? 

Курси підвищення кваліфікації – 1(5%) чол. 

Все вирішено – 3 (14%)чол. 
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Не відповіли – 18(82%) чол. 

7. Що вважаєте необхідним для удосконалення структури методичної 

роботи? 

- матеріали практичного спрямування – 1(5%) чол. 

- Більше практикумів – 1(5%) чол. 

- зменшити кількість паперової звітності- 1(5%) чол. 

Все задовольняє – 6(27%) чол. 

Не відповіли – 13(59%) чол. 


