
 

 

ЗВІТ  

З МЕТОДИЧНОЇ 

РОБОТИ  

за 2018/2019 н.р. 

  



Методична робота педагогічного колективу ліцею №144 ім. Г. 

Ващенка в 2018-2019 н.р. 

Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю,  

пройматися й надихатися силами, які пробудилися в ній 

А.Дістервег 

У ліцеї №144 ім. Г.Ващенка м. Києва створена система методичної 

роботи, яка сприяє підвищенню фахової і кваліфікаційної підготовки 

педагогічних працівників, спонукає кожного вчителя до самоосвіти, 

підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів 

педагогічного колективу передовими педагогічними знахідками, дає змогу 

молодим і малодосвідченим учителям вчитися педагогічної майстерності у 

старших і досвідченіших колег, підтримує в педагогічному колективі духу 

творчості, прагнення до пошуку, інновацій. 

У 2018/2019 навчальному році методична робота в ліцеї здійснювалася на 

виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

інноваційну діяльність», відповідно до Державного стандарту початкової, 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 

враховуючи Рекомендації Міністерства освіти і науки України  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), Концепцію реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа», Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді, на виконання указів і розпоряджень Президента України, постанов 

Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства та нормативних 

документів у галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, а 

також відповідно до завдань, визначених наказом управління освіти 

Солом‘янської районної у місті Києві державної адміністрації № 329 від 

06.09.2018 р. «Про затвердження структури та організацію методичної роботи з 

педагогічними кадрами закладів освіти району у 2018-2019 навчальному році», 

наказом по ліцею від 31.08.2018 №73-од «Про затвердження структури та 



організацію методичної роботи з педагогічними кадрами ліцею в 2018-2019 

н.р.» та згідно з планом роботи ліцею на 2018-2019 н.р. 

Впродовж 2018-2019н.р. педагогічний колектив працював над 

реалізацією практичного етапу загальної науково-методичної теми ліцею 

"Удосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження 

компетентісно зорієнтованого підходу через розвиток національно -

патріотичного виховання, самоосвітньої і творчої активності вчителів та 

учнів". Методична робота була скерована за напрямками: 

 поглиблення знань та підвищення науково-теоретичної 

підготовки вчителів з предметів і методики їх викладання; 

 підвищення професійного рівня вчителів, створення умов для 

їхньої самоосвіти, як індивідуальної форми підвищення професійної 

майстерності 

 забезпечення високого наукового та методичного рівня 

викладання предметів; 

 вивчення системи роботи вчителів з метою планування 

подальшої індивідуальної траєкторії професійного росту; 

 вивчення та використання оновлених програм, нових 

навчальних планів, підручників, посібників тощо; 

 запровадження нетрадиційних форм і методів навчання, 

інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду; 

 науково-дослідницька, інноваційна та експериментальна 

робота вчителів; 

 робота школи молодого вчителя «Сходинки до педагогічної 

майстерності»; 

 робота методичних комісій та творчих груп вчителів з 

актуальних питань освітнього процесу; 

 робота вчителів з обдарованими і талановитими дітьми; 

 вивчення, узагальнення й поширення перспективного 

педагогічного досвіду, нових педагогічних ідей та сучасних технологій 



формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного 

оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня; 

 організація, координація, інформаційно-методичне і 

нормативно-правове супроводження освітнього процесу в ліцеї. 

Структура методичної роботи в ліцеї передбачала взаємопов'язані 

елементи, що відповідають меті й завданням, які стоять перед педагогічним 

колективом та втілюються у різних формах, методах і засобах. Структура 

методичної роботи організована таким чином: 

- Педагогічна рада ліцею, 

- Методична рада ліцею, 

- Методичні об’єднання (комісії) вчителів, 

- Постійно діючі семінари, 

- Творчі групи вчителів. 

Методична робота проводилася в індивідуальній, груповій та колективній 

формах, з урахуванням рекомендацій, планування, індивідуальних 

можливостей вчителів, їх методичної підготовки, професійного рівня та 

матеріально-технічної бази ліцею. З метою якісної та ефективної організації 

колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами в 

ліцеї працювали методичні об’єднання (комісії). 

Науково-методична тема, над якою працювала методична комісія 

вчителів української мови та літератури в 2018-2019 н. р.: “Національно-

патріотичне виховання як основа впровадження компетентісно зорієнтованого 

підходу до навчання”. Методичне об’єднання вчителів української мови та 

літератури спрямувало свою роботу на: 

-  виховання в учнів поваги до Конституції України, державних 

символів та української мови як державної; 

-  прищеплення любові до рідної мови, до рідної землі; виховання 

поваги до традицій і історії свого народу;  

-  повернення престижу української літератури, вивчення її як 

унікального явища в світовій історії культури, що своїми естетичними засобами 

виховує вільну, духовно багату, розкріпачену в своєму вираженні українську 



людину; 

-  залучення школярів до скарбниці української літератури, а через 

неї – до фундаментальних загальнолюдських цінностей; 

-  удосконалення уроку як основної форми навчально-виховної 

роботи; 

-  пошуки різноманітних форм занять для розвитку пізнавальних 

потреб здібностей та обдарувань учнів; 

-  впровадження в практику сучасного педагогічного досвіду; 

-  упровадження поточного тестового оцінювання навчальних 

досягнень із метою допомоги під час підготовки до ЗНО з української мови, 

відпрацювати у школярів навички виконання тестових завдань різної форми й 

різного ступеня складності; 

- поповнення навчальних кабінетів української мови та літератури 

сучасними методичними й дидактичними матеріалами; оновлення стендів. 

Науково-методичні проблеми, над якими працювали вчителі української 

мови та літератури: 

- форми заохочення учнів до активної творчої діяльності; 

- стимулювання творчої активності учнів на уроках української мови 

та літератури шляхом впливу на емоційну сферу; 

- застосування ігрових елементів як засобу підвищення інтересу до 

вивчення рідної мови й забезпечення індивідуалізації та диференціації 

навчання; 

- особистісно зорієнтоване навчання на уроках української мови та 

літератури; 

- шляхи та засоби формування компетентної особистості на уроках 

української мови; 

- співтворчість учителя й учня на уроках української мови. 

 Робота з учнями   реалізовувалася  в різних аспектах:  

- науково-теоретичному, що передбачає шляхи формування 

наукового світогляду учнів;  

- науково-практичному – розробка та апробація інструментарію, 



необхідного для творчої співпраці вчителя і учнів;  

- народознавчому, що пов'язаний з організацією та проведенням 

заходів, спрямованих на вивчення культури, звичаїв і традицій рідного краю;  

- літературно-краєзнавчому, що містить організацію та проведення 

пошуково-дослідної діяльності учнів з літературного краєзнавства;  

- аспекті роботи з обдарованими дітьми, що реалізується в залученні 

учнів до творчої пошуково-дослідної діяльності на уроках і в позаурочний час.  

 Учителі-словесники ліцею відзначаються творчістю, 

наполегливістю, постійним пошуком нового досвіду, нестандартним підходом 

до викладання. Доброзичливість, бажання поділитися своїми знаннями, творче 

ставлення до роботи, талант спілкування – усе це допомагає їм дарувати учням 

радість пізнання.  

Протягом  навчального року були проведені такі заходи: 

 Жовтень: 

- затверджено склад секції української мови та літератури наукового 

товариства «Спектр». Складено та узгоджено графік роботи з обдарованими 

дітьми. 

- затверджено завдання до І (шкільного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з української мови та літератури. Проведено консультації 

до участі у ІІ (шкільного) та ІІІ (міському) етапах Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української мови та літератури. 

- шляхом проведеного моніторингу визначено рівень навченості 

учнів 5-х класів. 

Листопад:  

- до Дня писемності організовано написання учнями та педагогами 

радіодиктанту. 

- проведено І (шкільний) етап Міжнародного конкурсу з української 

мови ім. Петра Яцика. 

  Для підвищення рівня своїх професійних вмінь кафедра 

вчителів-словесників взяла участь у семінарі «“Класний” урок поза класною 

аудиторією» в межах освітнього фестивалю управлінської майстерності «Kyiv 



EdFest». Заходи цього фестивалю в себе включали: 

- освітні практикуми, направлені на професійний, управлінський та 

організаційний розвиток;   

-  майстер-класи, присвячені використанню різноманітних 

інструментів та технік у навчанні та розвитку дітей; 

- семінари-тренінги та семінари-практикуми з формування 

професійних навичок. 

Грудень: 

- проведено шкільні читання конкурсу МАН. 

- заслухано доповіді учителів щодо методичної та фахової тем (Бех 

Л.А., Мегедь І.А., Мащенко В.В.). 

- обговорено стан ведення учнівських зошитів та дотримання 

орфографічного режиму. 

Січень: 

- звіт про виконання навчальних та робочих програм з української 

мови і літератури учителями-словесниками. 

- заслухано пропозицію про повторення навчального матеріалу на 

уроках української мови та літератури у 5-11 класах. 

Лютий:  

20 лютого – День пам’яті Героїв Небесної сотні відзначається щорічно 

згідно з Указом Президента України від 11 лютого 2015 року «Про вшанування 

подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні». Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими 

повстанцями, яких в жалобних промовах назвали «Небесною Сотнею», а під 

час прощання з загиблими лунала жалобна пісня «Плине кача…», яка стала 

українським народним реквієм. Тому вчителі української мови та літератури на 

прикладі Революції Гідності навчають та закликають дітей бути небайдужими, 

брати на себе відповідальність і стояти за Україну. Для вшанування пам’яті 

Героїв Небесної Сотні в ліцеї відбулися заходи різного спрямування: 

- оформлено стенд «Вічна пам'ять Небесній Сотні»; 



- оформлено поетичну сторінку із поезіями учнів ліцею №144 про 

Героїв Небесної Сотні. 

21 лютого – Міжнародний день рідної мови. 

Без мови рідної, юначе, й 

народу нашого нема 

В. Сосюра 

В Україні це свято відзначають з 2002 року, коли для зміцнення 

державотворчої функції української мови та сприяння вільному розвитку і 

використанню інших мов національних меншин України було видане 

розпорядження «Про відзначення Міжнародного дня рідної мови». Відтоді це 

свято в нашому ліцеї стало ще одним днем вшанування рідної мови.  

 Методичною комісією вчителів української мови та літератури на 

честь цього свята в ліцеї №144 проведені наступні заходи: 

 оформлено стенд “Рідне слово” із висловлюваннями відомих людей 

про українську мову; 

 оформлено поетичну сторінку із поезіями учнів ліцею №144 про 

рідну мову; 

 проведено радіогазету, у змісті якої прозвучала інформація про 

історію цього дня у світі і в Україні, а також прозвучали поезії про українську 

мову; 

 на великих перервах протягом навчального процесу звучали пісні 

українських виконавців про українську мову; 

 переважна більшість ліцеїстів прийшли у цей день в українських 

вишиванках, що зафотографовано на тлі панно «Таємничі коди предків» з 

українським орнаментом, виготовленим із дроту, ниток і іншого матеріалу 

учнями 7-х класів з керівником курсу “Мистецтво” Ґедзь О. П. 

 Березень: 

 Альона Нойвілль, випускниця Запорізького національного 

університету, завітала і до нашого ліцею 5 березня з розповіддю про історію 

створення свого роману-фентезі «Нічна». Цей роман – це перша книжка 



Альони, літературний дебют, до якого, здається, автор прямувала протягом 

всього життя.  

Зустріч була організована в форматі прес-конференції на яку завітали 

учні 5,6,9 класів ліцею №144 ім. Г. Ващенка. (вч.: Бех Л.А., Хоменко О.І.). 

До 205-их роковин від Дня народження Т.Г. Шевченка були організовані 

та відбулися: 

 виставки: «Життя Т. Шевченка в картинах художників та датах», 

«Т.Шевченко – художник».  

  Відвідування музею учнями 9-их класів (уч.: Бех Л.А., Граждан 

Г.Г.). 

 Участь учнів у районному конкурсі знавців української мови 

«Нащадки Кобзаря», де наша команда посіла ІІ місце. 

Сторож О.В. відгукнувся на пропозицію адміністрації, яка ще в січні 

оголосила конкурс ефективного використання сервісів та інструментів для 

навчання учнів «Знаю. Вмію. Навчу…», і в березні провів відкритий урок з 

української літератури Любов Пономаренко «Гер переможений», де використав 

різні онлайн-ресурс та отримав диплом учасника конкурсу.  

 Квітень 

5-го квітня на базі Інституту філології Київського університету імені 

Бориса Грінченка відбувся круглий стіл на тему: «Технології вивчення 

літературного процесу». Конференція була організована та проведена 

кафедрою української літератури і компаративістики Київського університету 

імені Бориса Грінченка, а співорганізаторами виступили: Міністерство освіти і 

науки України, Київський національний університет ім. Т. Шевченка. У рамках 

круглого столу учителі-практики обговорювали проблеми науково-

методичного забезпечення літературної освіти в Україні, ділилися практичним 

досвідом, представляли новітні розробки і методичні стартапи. На конференції 

був присутній і наш колега Сторож О.В.  

Травень: 

Щорічно у третій четвер травня українці та друзі України в усьому світі 

відзначають День вишиванки – одне з найбільш самобутніх свят, присвячених 



розквіту української культури.  Це міжнародне свято, яке покликане зберегти 

споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого 

українського одягу. У цей день кожен охочий може долучитися до свята, 

одягнувши вишиванку на роботу, до школи, садочка чи університету.  

Учителі-словесники систематично акцентують увагу на історії 

виникнення свят, значення їх у житті українців, оспівування українськими 

митцями побуту, звичаїв нашого народу в творах та завжди підтримують такі 

акції. 

Отже, протягом 2018-2019 н.р. учні ліцею брали активну участь у 

різноманітних  олімпіадах, літературних та мовних конкурсах, творчих 

зустрічах, навчальних екскурсіях. У всіх заходах ліцеїсти показали себе 

здібними, талановитими, обдарованими. Діти люблять і шанують рідну мову, 

що свідчить про бажання їх реалізовувати свої здібності, вивчати українську 

мову, бути гідними громадянами рідної країни. Порівняно з минулим 

навчальним роком кількість переможців збільшилася, що свідчить про 

добросовісну роботу вчителів-словесників. Проведення подібних заходів 

сприяє підвищенню мотивації до вивчення мови та літератури, допомагає 

збагнути значимість слова  у житті, виховує почуття патріотизму, 

відповідальності, цілеспрямованості, наполегливості. 

Вчителями методичної комісії вчителів української мови та літератури  за 

навчальний рік напрацьований дидактичний  банк: 

● Виготовлення дидактичного матеріалу з української мови та 

літератури для 5 класу; 

● Виготовлення роздаткового матеріалу з літератури для 10 

класу; 

● Тести для тематичного контролю навчальної діяльності учнів 5 

класів з української мови (за новим Державним стандартом); 

● Різнорівневі картки для індивідуальної роботи для учнів; 

● Матеріали підготовки до ЗНО; 

● Уроки-проекти з мови  та літератури  (11 клас). 

На уроках словесності протягом року активно впроваджувалися новітні 



технології навчання. Вчителями були розроблені конспекти уроків для 

кожної паралелі із застосуванням інноваційних технологій. Найбільш 

досконалими є уроки з застосуванням проектного навчання, інтерактивних 

технологій, різнорівневої диференціації,групових форм роботи, проблемного 

навчання, ігрових методів. Уроки із застосуванням комп’ютерних технологій, 

перспективно-випереджувального навчання, саморозвиваючого навчання 

потребують подальшого вдосконалення.   

У 2018-2019 н.р основними напрямками роботи методичної комісії 

вчителів іноземних мов були: 

 Перехід до інноваційних моделей навчання; 

 Впровадження педагогіки співпраці учасників освітнього процесу; 

 Проектна технологія; 

 Технологія ситуаційного навчання; 

 Розвиток критичного мислення учнів; 

 Особистісно-орієнтований підхід до навчання; 

 Використання інформаційно-комунікаційних технологій; 

2018-2019 н.р. для вчителів іноземних мов розпочався з роботи над 

першим етапом нового проекта кафедри «English Hub». Цей проект  є 

своєрідним осередком іноземної мови серед вчителів та учнів, в якому 

вчителі підвищують свій професійний рівень, діляться досвідом с колегами, 

беруть участь у семінарах, тренінгах та конкурсах, співпрацюючи з учнями,  

колегами з інших навчальних закладів та видавництвами. 

Районні та міські олімпіади та участь у програмі обміну майбутніх 

лідерів(FLEX). Велику увагу приділяють вчителі середніх та старших класів 

ЛіпчанськаІ.М., Швець Я.С., Заставнюк Ю.С., Конончук О.М. підготовці учнів 

до предметних олімпіад.  Команда учнів 8-11 класів на високому рівні 

представила наш заклад на районному етапі учнівських олімпіад з іноземних 

мов. Для участі у ІІ (районному) етапі олімпіади з іноземних мов була 

направлена команда  учнів нашого ліцею -26 учасників. Команда учнів ліцею 

виборола 10 призових місць з англійської мови та 1 призове місто з німецької 

мови. 



Учні 10-го класу брали участь у тестуванні для участі у  міжнародній програмі 

обміну майбутніх лідерів FLEX. Ця програма дає можливість протягом одного 

року навчатись у школі США та проживати в американській родині 

безкоштовно.  

Педагогічний коучінг. 5 лютого на базі нашого ліцєю був проведений захід від 

видавництва «Ранок» та ГО «GoGlobal» для вчителів Солом’янського району. 

До участі у педагогічному коучингу «Сучасні інтерактивні технології для 

ефективного навчання англійської мови з 1-го класу НУШ»  були залучені 

вчителі англійської мови. Спікерами семінару були Світлана Губарєва, 

кандидат філологічних наук, співавтор підручника з англійської мови для 1 

класу НУШ та Любов Залюбовська, координатор освітніх програм GoGLOBAL 

Initiative. Під час педагогічного коучингу вчителі прослухали виступ за темою 

«Особливості вивчення іноземних мов у початковій школі» та мали можливість 

брати участь в апробації навчальних матеріалів за темою. Під час практичної 

частини семінару вчителі працювали в парах, групах та командах. По 

закінченні всім учасникам було вручено сертифікати та відбувся розіграш 

подарунків від видавництва «Ранок». 

Конкурс «Юний YouTuber». Перед новорічними святами вчителі кафедри 

іноземних мов запросили творчих та активних учнів 5-11 класів взяти участь у 

конкурсі. Запропонували їм трішки розважитись і записати коротенький 

відеоролик англійською мовою на тему «Найсмішніші та найдивніші традиції 

святкування Нового року та Різдва в Україні». Вчителі Ліпчанська І.М., Швець 

Я.С., Конончук О.М. та Поддубняк Н.О. заохотили учнів до участі в конкурсі. 

Переможці були нагороджені призами, та їхні роботи були опубліковані на 

каналіYouTube. 

Конкурс «Знаю.Вмію.Навчу.». Протягом року в  ліцеї  був проведений 

конкурс  ефективного використання сервісів та інструментів для навчання 

«Знаю. Вмію. Навчу.» Вчитель англійської та німецької мов  Конончук О.М.  

брала участь  у цьому конкурсі та достойно представила кафедру. 

Уроки з носіями мови. На нашій кафедрі започаткована щорічна традиція 

проводити онлайн-уроки з носіями мови. Разом з представником освітньої 



агенції «Albion» та Містером Єндрю Девісом учні мають можливість 

поспілкуватися  англійською мовою. 

Самоовіта вчителів. Вчителі кафедри постійно підвищують  свій методичний 

рівень та рівень своєї самоосвіти, відвідуючи семінари, тренінги та є 

учасниками різноманітних вебінарів. Вчителі Воробій О.Г. та Поддубняк Н.О. 

відвідали курси та отримали сертифікати про викладання англійської мови у 

першому класі НУШ. В цьому навчальному році вчителі  Дмитришина Є.О. та 

Авдєєнко Т.В. також відвідають курси для викладання англійської мови у 

першому класі НУШ.  

День Європи. У суботу, 18 травня, в Україні відзначали День Європи як день 

спільних цінностей та спільної історіївсіхнацій континенту. Варто зазначити, 

що цей день святкують щорічно кожної третьої суботи травня з 2003 року.  

20 травня відбулося святкування Дня Європи в нашому ліцеї. Учні і вчителі 

ліцею приєднались до європейської спільноти, продемонструвавши підтримку 

загальних цінностей: волі слова, демократії, незалежності та рівності. Протягом 

дня звучали  популярні пісні різними європейськими мовами: англійською, 

німецькою, французькою, італійською та іспанською. Учні молодших класів 

долучилися до флешмобу «Разом до Європи». За допомогою різнокольорових 

наліпок ліцеїсти позначили ті країни, які вони відвідали.  

Мовний літній табір «Heart to Heart». Наш ліцей втретє став переможцем 

конкурсу і став учасником проекту GoCamp -2019! Ми були зараховані на 

проведення мовного табору GoCamp у червні  2019 року за участю іноземних 

волонтерів. Отже з третього по сьоме червня в нашому ліцеї розпочав роботу 

мовний табір «Heart to Heart» з волонтерами Джулієй та Яною Ланд з США. Дні 

в таборі були яскравими та насиченими. Діти отримували задоволення та 

надзвичайні емоції відзнайомства та спілкування один з одним та волонтерами. 

Кожен день мав своє гасло, а саме «Colour your day», «Keep your day fit», 

«Special meeting day», «Be creative», «See you next-timing day».  

 

 

 



Без книжок неможливо зберегти мир і людяність,  

неможливо побудувати цивілізований світ. 

Ернест Хемінгуей 

Навчання зарубіжної літератури в 2018 -2019 н.р. було спрямоване на 

досягнення мети загальної середньої освіти, яка полягає в розвиткові та 

соціалізації учнів, формуванні їхньої національної свідомості, загальної 

культури, світоглядних орієнтирів, творчих здібностей, дослідницьких навичок 

і навичок життєзабезпечення. 

Згідно з принципом єдності змістового та процесуально – діяльнісного 

компонентів освіти й відповідно до основних положень Концепції «Нова 

українська школа», Закону України «Про освіту», Державного стандарту  

базової і повної загальної середньої освіти в процесі вивчення зарубіжної 

літератури реалізувалися:  

 Інтерактивні освітні технології та технології критичного 

мислення; 

 Технологія – STEM освіти; 

 Технологія раціонального читання; 

 Технологія повного засвоєння навчальних одиниць; 

 Технологія збагачення освітнього процесу. 

Відповідно до рекомендацій Європейської Ради засобами предмета 

«Зарубіжна література» формувалися такі ключові компетентності: 

1. Спілкування державною мовою; 

2. Спілкування іноземними мовами; 

3. Математична компетентність; 

4. Компетентності в природничих науках і технологіях; 

5. Інформаційно – цифрова компетентність; 

6. Уміння вчитися; 

7. Ініціативність і підприємливість; 

8. Соціальна та громадянська компетентності; 

9. Обізнаність та самовираження; 

10. Екологічна грамотність і здорове життя. 



«Учитель – це учень, назавжди викликаний до дошки.» 

С.Соловейчик 

Протягом 2018 – 2019 н.р. вчителями методичного об’єднання вчителів 

зарубіжної літератури були відвідані семінари: 

1. «Звичайні форми роботи – новий підхід». 25.10.2018 

2. «Методика розвитку мислення» Е.де Боно 12.09.2018 

3. «Гаджет на занятті – допомога чи завада» 11.12.2018 

4. «Формування компетентностей на уроках зарубіжної 

літератури в умовах переходу до Нової української школи» 10.01.2019 

22 листопада 2018 року вчителі методичного об’єднання відвідали 

майстер - клас для вчителів зарубіжної літератури «Використання 

інформаційних комп’ютерних технологій у процесі формування 

комунікативної компетенції учнів на уроках зарубіжної літератури.» (З 

досвіду роботи вчителя зарубіжної літератури Буряк О.В. Технічний ліцей 

НТУУ «КПІ») 

Активно викладачами зарубіжної літератури обговорювалася тема 

інтеграції зарубіжної літератури під час подіумної дискусії «Зарубіжна 

література в сучасному освітньому процесі, що розгорнулася на порталі 

«Світліт» (модератор Ірина Кузьменчук). 

Застосування інформаційних технологій зацікавлює учнів, викликає 

бажання обмінюватися інформацією з учителем. На базі 11-А та 8А .проведено 

урок за темою «Використання інтернет ресурсів на уроках (edublogs). 

17.12.2018 традиційно в ліцеї відбувся районний конкурс МАН. 

3-5.06.2019р. учителі Воробій О.Г., Шафранова А.В., Лагуш Л.А. 

закінчили курси підготовки вчителів до роботи в класах, які працюють за 

всеукраїнським науково-педагогічним  проектом «Інтелект України». (Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 18.05.2017 р. №714)   

Освоєння комунікативної компетентності учнями вимагає від педагога 

майстерності в побудові уроків. Можливості мультимедіа дають змогу зробити 

урок насиченішим, продуктивнішим, емоційно багатшим. Це означає, що ще до 



уроку є навчальна мотивація, розвинути і підтримати яку – одне з 

найважливіших творчих завдань учителя. 

Проектна робота створює особливі умови, за яких може розвиватися 

творчість. Так протягом навчального року учні створювали проекти: 

1. «Реклама читання книги» 9 клас; 

2. «Скажи зарубіжній літературі – Так!» 10 клас; 

3. «Пам’ятники книзі та літературним героям» 8 клас; 

4. «Читати – це модно» 10 клас; 

5. «Музи поетів» 9 клас. 

Метою створення для учнів умов розвитку комунікативної 

компетентності є позаурочний час.  

Театральне мистецтво – невід’ємна частина навчання. 

Протягом 2018 – 2019 н.р. було переглянуто такі вистави: 

1. «Ей, привіт» 

2. «Сто тисяч» 

3. «Я знайду тебе, тому що кохаю» 

4. «Шепіт вбивці» 

5. «Єврейське щастя» 

6. «Жирна свиня» 

7. «Лялька, яка змінила світ». 

У рамках проведення хакатону з залученням батьків проведено урок-

комунікацію підсумкового уроку «Поговоримо про …» 8-А. 

Компетентнісний підхід забезпечує настанову на досягнення особистого 

результату учня, кардинально змінює освітню роль учня – із реципієнта він 

перетворюється на активного учасника освітнього процесу, самостійного 

суб’єкта навчальної діяльності, котрий здобуває, перевіряє, обробляє та 

використовує інформацію. 

Зарубіжна література – своєрідна картка-перепустка до світового 

співтовариства. Це предмет, який має стратегічне значення. На прикладах 

шедеврів світової класики та сучасних творів можна пізнати світ, розвинути 



власний світогляд, навчитися володіти власними емоціями та почуттями. 

Література – це інструмент для виховання глобального громадянина. 

В 2018-2019 н.р. вчителі методичної комісії вчителів суспільно-

гуманітарних дисциплін та предметів естетичного циклу визначили і 

працювали за наступними напрямами: 

 робота з обдарованими дітьми; 

 науково-дослідницька діяльність; 

 проектна робота; 

 вдосконалення підготовки учнів до здачі ЗНО; 

 екскурсійна робота; 

 впровадження інноваційних методів в навчальний процес; 

Вчителі кафедри приділяли велику увагу роботі з обдарованими дітьми. 

Під керівництвом вчителя історії Баклан Л.Г. була створена секція історії в 

науковому товаристві “Спектр”. Учні провели свої дослідження з обраної теми, 

працювали в архівах, написали наукові роботи і достойно захистили їх на 

районному етапі МАН. Були відзначені наступні роботи “Старообрядництво – 

погляд через покоління ” Тумарєвої Поліни(1 місце) та “Архітектурні шедеври 

А.Ф. Балавенського ” виконала Сірош Діана, учениця 9-А класу, яка дослідили 

роботу земства Золотоноші на прикладі архітектурних споруд, створених на 

кошти земства. 

Учні 9-х класів разом з вчителем Баклан Л.Г. проводили етнографічні 

дослідження в рамках якого до великодніх свят було проведено захід “Писанки 

мого краю”. Учні, відвідуючи своїх родичів власноруч виготовляли орнамент 

даної області, потім розповідали своїм однокласникам про кольори та візерунки 

писанок різних регіонів України.  

Учні 8-9-х класів працювали над розробкою туристичних маршрутів 

рідною Україною. Таким чином учні згадали всі історичні пам’ятки, краще 

засвоїли деякі терміни та поняття і вивчили окремі куточки України. Найкращі 

туристичні маршрути були розроблені: Коховською Т. “Козацькими стежками”; 

Гурою Софією, учнями  9-х класів ; Литвиненко Єлизаветою, Пеліховим 

Віталієм, Ревенюк Софією, учнями 8-А класу. 



Працюючи над вдосконалення підготовки учнів до ЗНО, вчителі кафедри 

приділяють увагу складання тестових завдань та роботі з візуальними 

джерелами та пам’ятками архітектури.  

Вчитель історії Баклан Л.Г. та вчитель іноземної мови Конончук О.М. 

провели урок за темою “Шедеври живопису”. Учні провели віртуальну 

екскурсію картинними галереями трьома мовами: українською, англійською та 

німецькою. Під час заходу учні повторили і чіткіше засвоїли алгоритм роботи з 

картиною. 

Велика увага вчителями приділялась відзначенню знаменних дат. До дня 

визволення України 28 жовтня, учні 11 класу підготували детальні описи 

бойових операцій, в результаті яких було визволено територію України від 

німецьких загарбників. До Дня Перемоги учні 9-х класів взяли участь в заході 

“Пам’ятаємо”. Під час підготовки учні досліджували історію власної родини, 

приносили фото своїх прадідусів та прабабусь, які брали участь в бойових діях, 

або працювали в тилу під час Другої світової війни. На жаль, не всі фото було 

збережено в сімейних архівах, учні почали пошук через інші джерела. Цей захід 

дав учням можливість краще відчути трагізм того часу, вони зрозуміли, що 

війна не оминула жодної родини. Позитивне значення мало те, що учні 

спілкувалися зі своїми родичами і отримували інформацію від покоління до 

покоління. 

Також учні переглядали велику кількість документів та брали участь в 

обговоренні подій, які були в основі сюжетних ліній фільму та відображали 

конкретну історичну подію. 

Учні 9-х класів підготували повідомлення про 3-ю лінію оборони та 

презентували інформацію про Київську оборонну операцію вересня 1941 року 

учням 6-8 класів. 

Важливим напрямом у виховання патріотів України є екскурсійна робота, 

коли учні безпосередньо знайомляться з досягненнями своїх предків та глибше 

розуміють минуле свого народу. Учні 8-9 класів разом з вчителями історії 

відвідували “Музей гетьманства” м. Київ; їздили на екскурсію до козацької 

столиці - міста Батурин, відвідували музей ім. Терещенка-Ханенків. Також учні  



9-В класу були на екскурсії в Кабінеті Міністрів, де ознайомились з роботою 

виконавчої влади України. 

Вчителі кафедри працюють над складанням історичних маршрутів та  

каталогу маловідомих пам’яток в рамках проекту. Метою цієї роботи є 

необхідність ретельнішого дослідження історії України. Кожен клас досліджує 

пам’ятки певного історичного періоду, що вивчає в даному навчальному  році. 

8 класи – період козацтва; 9-і класи – ХІХ століття, 10-і класи – початок ХХ 

століття. Це дає змогу учням розширити світогляд і вийти за рамки щкільної 

програми, поповнити свої знання, реалізувати ідеї та творчий потенціал.  

Ще один напрямок роботи вчителів історії ліцею – краєзнавчий. Учні 

готують повідомлення до знаменних дат, діляться інформацією, щодо того, які 

події відбувалися в місті Києві в різні часи з учнями молодших класів. В 2018-

2019 н.р. учні 9-х класів ознайомили учнів 6-8-х класів з операцією по обороні 

міста Києва та розповідали як проходило визволення Києва 6-го листопада 1943 

року.  

Робота вчителів методичного обєднання (комісії) природничих наук 

спрямована на розвиток розумових та творчих здібностей учнів. Кожен урок 

навчає учнів цінувати кожну хвилину, уміло організовувати роботу. На таких 

уроках вчитель не передає безпосередньо знання, уміння і навички, а 

намагається організувати освітній процес таким чином,щоб учень сам навчався, 

спираючись на особистісний потенціал. Процес викладання є гнучким і 

помилок діти не бояться,вони на них вчаться. В результаті такого навчання всі 

учні працюють, у них розвивається пам’ять, індивідуальне опрацювання 

матеріалу, вміння виділяти головне, здійснюється діалог між вчителем і дітьми, 

зростає взаємодопомога. Щоб досягти цього, вчителі природничих дисциплін 

постійно вивчають навчальні програми і відповідні підручники, аналізують їхні 

дидактичні та методичні особливості; вивчають досвід інших вчителів; активно 

приймають участь у різноманітних семінарах та конференціях. 

Методична робота – це величезна система індивідуальної і колективної 

діяльності вчителя, що спрямована на підвищення його професійної 

компетентності, передусім з фахового предмета та методики його викладання. 



Отже вчителі методичного обєднання (комісії) природничих наук велику увагу 

приділяють підвищенню фахового та професійного рівня. Так, у рамках 

Всеукраїнського освітянського руху «Едкемп Україна» вчитель-методист 

Данилова О.Є. провела 10 тренінгів на тему «Як в учнівських проектах 

поєднати свободу вибору та готовність брати відповідальність на себе» для 

вчителів Хмельницького, Маріуполя, Яношів Закарпатської області, Маневичів 

Волинської області, Чорноморська Одеської області, Костянтинівки Донецької 

області, Глухова Сумської області, Харкова, Станиці Луганської. Учитель хімії 

Варакса Світлана Володимирівна в червні 2018 року пройшла навчання за 

робочою програмою навчального курсу «Використання інтернет-сервісів у 

роботі вчителя ЗНЗ» і отримала сертифікат про підвищення кваліфікації. У 

березні 2019 році Світлана Володимирівна стала переможцем конкурсу 

ефективного використання сервісів та інструментів для навчання учнів «Знаю. 

Вмію. Навчу», який проводився серед учителів ліцею. 

У 2018-2019 н.р. вчитель географії Данилова О.Є. координувала україно-

польським учнівським проектом «З традиціями в сучасність», результатом 

якого стали надрукована книжка кулінарних українських та польських рецептів, 

які учні ліцею разом польськими партнерами визначили як приклади здорового 

харчування з врахуванням національних традицій. Також разом з учнями 

протягом навчального року активно рекламувала результати проекту серед 

вчителів та учнів України. В рамках цього ж проекту організувала зустріч учнів 

та вчителів Максимівського НВК ( Полтавська обл) та учнів та вчителів ліцею з 

метою обговорення найуспішніших практик україно – польських учнівських 

обмінів.  

Одним із напрямків роботи вчителів методичного об’єднання є підготовка 

учнів до олімпіад районного та міського етапів, кураторство над учнями, які 

пишуть науково-дослідницькі роботи для участі у конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт МАН. Крім цього, вчителі залучають учнів до участі в 

інтернет-олімпіадах, конкурсах, які проводяться ВНЗ. Протягом навчального 

року учні 8-11 класів брали участь у Всеукраїнській олімпіаді з хімії Олімпус. У 

жовтні 2019 року проходила Всеукраїнська інтернет-олімпіада з біології, що 



проводилася  Харківською освітньою організацією «На урок». В ній прийняли 

участь 53 учнів 6-8 класів нашого ліцею. З них 29 отримали дипломи І, ІІ та ІІІ 

ступенів Всеукраїнського рівня (16 учнів мають дипломи І ступеня 

Всеукраїнського рівня). Учні 7-11 класів приймали участь у Всеукраїнській 

інтернет-олімпіаді з хімії. 26 учнів отримали дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів 

Всеукраїнського рівня (12 учнів мають дипломи І ступеня Всеукраїнського 

рівня). Учні Данилової О.Є. Власкова Ксенія ( 9-в) та Виноградова Габрієль (9-

а) стали лауреатами Всеукраїнського конкурсу учнівських ессе на соціальну 

тематику. Данилова О.Є. разом з учнями активно долучилася до відзначення 

днів Европи в ліцеї та з учнями 9-в провела гру про країни ЄС для учнів 7 

класів, разом з учнями 10-б організувала інтелект-вікторину про країни ЄС для 

учнів 6-9 класів, провела разом з учнями 6-а класу конференцію «Україна та 

Литва – країни – партнери України» 

Також протягом 2018-2019 навчального року проводилось залучення 

дітей до позаурочної роботи з біології, яка проходила в рамках проекту 

«Фітоклімат ліцею» Вчителі біології Хоменюк Наталія Володимирівна та 

Халіченко Галина Петрівна разом з учнями продовжували працювати над 

проектом «Фітоклімат нашого ліцею», який розрахований на декілька років.  

Мета проекту ознайомитися з основними видами кімнатних рослин; 

дослідити як впливають кімнатні рослини на здоров’я людини; 

ознайомитись з загальною інформацією про догляд за кімнатними рослинами; 

формування ставлення учнів до оточуючого середовища виховування 

природозберігаючої поведінки;  створити колекцію рослин, за допомогою яких 

озеленити приміщення ліцею. Діти прийняли активну участь у створенні 

колекції рослин та пошуку інформації про кімнатні рослини. Також учні 8Б 

класу прийняли активну участь у виготовленні підставок для квітів. Крім цього, 

завдяки проекту ми отримали чудове фіто оформлення стіни на четвертому 

поверсі ліцею. 

У позаурочний час з учнями 11-А класу був проведений  захід «Видатні 

вітчизняні хіміки. Хто вони.» Окрім того, продовжуючи цикл минулорічних 

уроків толерантності були проведені такі: до дня незрячих людей #світнадотик, 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA?source=feed_text


до дня людей з синдромом Дауна, та людей хворих на епілепсію. Уроки 

проведені в рамках освітнньо-інтерактивного проекту громадської організації 

"Бачити серцем"  - "Флешмоб #цеважливо", тому уроки були повністю 

адаптовані для учнів та оснащені додатковим матеріалом (фото, відео) та 

спрямовані на поширення серед учнівської молоді інформації про ці 

захворювання та виховання у дітей поважного відношення до цих людей. 

Учням 5В класу була проведена екскурсія до Солом’янського ландшафтного 

парку. Опрацьовуючи тему «Способи упередження екологічних проблем», 

Вікторія Анатоліївна провела конкурс соціальних плакатів. Спочатку учні 

розглядали соціальну рекламу, а саме плакати по даній темі, їм було 

запропоновано дати назву кожному з плакатів. Потім в групах учні малювали 

свої соціальні плакати  та захищали їх. Як завершення був проведений конкурс 

і створено географічний вернісаж.  

Учителі методичної комісії предметів природничого циклу постійно 

залучають учнів різних класів до участі в акціях, проводять бесіди і 

п’ятихвилинки роз’яснення необхідності збереження природних ресурсів і їх 

раціональне використання. Так, у 5 класі діти описували, як саме бережуть 

кожну краплину води у себе вдома, а учні середніх класів приймають участь у 

здачі макулатури. Учитель біології Хоменюк Наталія Володимирівна не тільки 

проводила бесіди з учнями, але разом з дітьми приймала участь у акціях, 

зокрема акції «Посади ялівець». Вона постійно пояснює учням про доцільність 

давати старим речам друге життя. Учителі фізики активно застосовували метод 

проектів у позаурочний час. Так, наприклад, учні виконували проекти, які 

стосуються енергозбереження, а саме: щодо заміни ламп розжарювання на 

енергозберігаючі. Ще одним проектом була робота, яка стосувалася 

споживання електроенергії побутовими приладами. Учнями були розроблені 

поради щодо використання побутової техніки. 

На педагогічній раді на тему «Впровадження наскрізних ліній у 

викладанні предметів природничого циклу» вчителі не тільки поділилися 

досвідом своєї роботи, але й підсумували роботу за останні роки. 



Вчителі методичної комісії предметів технологічного циклу протягом 

2018-2019 н.р. працювали над формуванням інформаційної компетентності за 

рахунок ефективного використання сучасних засобів інформаційно-

комп`ютерних технологій в начальному процесі. 

Основні напрямками роботи: 

 Робота над реалізацією проекту «Безпека дітей в інформаційному 

просторі» 

 Проведення тематичних уроків, конкурсів 

 Проведення майстер класів для вчителів стосовно використання 

хмарних сервісів 

 Тренінг з підвищення кваліфікації вчителів у застосуванні 

інформаційних технологій на тему «Інтернет ресурси для навчання» 

 Участь у конкурсах, олімпіадах 

 Робота над проектом з трудового навчання «Краса врятує Україну» 

У рамках проекту «Безпека дітей в Інтернеті» на паралелі 5-11 класів 

проводились профілактичні бесіди про наслідки інтернет-залежності з 

демонстрацією презентацій та фільмів. Протягом навчального року були 

проведені тематичні уроки, конкурси до пам`ятних дат. Наприклад, веб-квест 

до дня інформатики серед учнів 5-8 класів, творчий конкурс «Створи свій 

Дудл» до дня народження Гугла, профорієнтаційні уроки до Дня програміста. 

 

 

 

  



Вчителі кафедри активно приймали участь у районних, міських та 

регіональних семінарах, вебінарах, виставках та майстер-класах. 

 

Команда учнів ліцею брала активну участь у олімпіадах (районних, 

міських) з офісних технологій, комп’ютерної графіки, комп’ютерної анімації та 

Web – дизайну, кресленню. 

Учні 5-9 класів разом із вчителем Шпильовою В.С. прийняли участь у 

«Всеукраїнському конкурсі «Безпечний інтернет» для учнів 1-11 класів» та 

стали учасниками вебінарів "Безпечний інтернет: як уникнути неприємностей у 

мережі", «Безпека дітей та підлітків онлайн: кібер-булінг, секстинг, грумінг та 

контент, що шкодить», «Безпечний інтернет: як захистити дітей від 

кібербулінгу». 

У рамках реалізації проекту «Краса врятує Україну» з трудового навчання 

вчителі кафедри технологій проводять майстер-класи по виготовленню 

сувенірів із використанням різних технологій, виготовлення писанки, ляльки – 

мотанки, квітів із різних матеріалів, вишивання стрічками, бісером, 

виготовлення виробів національно-патріотичного змісту та інші. 

В ліцеї та в кабінетах трудового навчання діє і постійно оновлюється 

виставка дитячих робіт.  

Кожного року вчителі трудового навчання беруть участь у конкурсах та 

виставках дитячої творчості як у районі, так  і в місті.  

Отже, впродовж 2018-2019 н.р. застосовувався системно-інтегрований 

підхід до змісту методичної діяльності, суттєвим структурним компонентом 

https://naurok.com.ua/webinar/bezpechniy-internet-yak-uniknuti-nepriemnostey-u-merezhi
https://naurok.com.ua/webinar/bezpechniy-internet-yak-uniknuti-nepriemnostey-u-merezhi
https://naurok.com.ua/webinar/bezpeka-ditey-ta-pidlitkiv-onlayn-kiber-buling-seksting-gruming-ta-kontent-scho-shkodit
https://naurok.com.ua/webinar/bezpeka-ditey-ta-pidlitkiv-onlayn-kiber-buling-seksting-gruming-ta-kontent-scho-shkodit
https://naurok.com.ua/webinar/bezpechniy-internet-yak-zahistiti-ditey-vid-kiberbulingu
https://naurok.com.ua/webinar/bezpechniy-internet-yak-zahistiti-ditey-vid-kiberbulingu


якого залишається теоретичне навчання педагогів. Воно реалізовувалося через 

проведення семінарів, проблемних лекцій, інструктивно-методичних нарад; 

педагогічних читань, конференцій, педагогічних дискусій тощо. Ефективно, 

дієво та цікаво відбувалося навчання у формі тренінгів, що дало змогу 

педагогам ліцею орієнтуватися в інформаційному потоці, збагатило понятійний 

апарат, розвивало мислення педагогів, спонукало до аналізу та осмислення 

педагогічного досвіду. Адже теоретичне навчання є основою формування нових 

знань педагогом та дає можливість вчителеві спрогнозувати власні подальші 

дії. 

Так, 28 грудня 2018 року відбулося засідання HUBу вчителів ліцею №144 

на тему «Протидіємо булінгу разом». HUB – це унікальний освітній простір для 

спільного розвитку та взаємного зростання педагогів ліцею. Під час абу, 

працюючи в групах, вчителі розв’язували педагогічно-моральні задачі, 

пов’язані з проблемою булінгу в закладах освіти. Модераторами заходу були 

заступник директора Ліпчанська Ірина Миколаївна та практичний психолог 

Мартинюк Олена Юріївна.  

Також на базі ліцею були проведені районні семінари для учителів 

початкових класів та англійської мови. 21.03.2019 в ліцеї відбувся семінар-

тренінг керівників шкільних методичних комісій учителів початкових класів на 

тему «Нова українська школа. Нові підходи до навчання. Освітня майстерня 

учителя НУШ.». 5 лютого 2019 року в ліцеї № 144 ім.Г.Ващенка був 

проведений педагогічний коучинг «Сучасні інтерактивні технології для 

ефективного навчання англійської мови з 1-го класу НУШ» за участю спікерів 

від видавництва «Ранок» та ГО «GoGlobal» та кафедри вчителів іноземних мов 

ліцею. У заході брали участь вчителі англійської мови Солом’янського району. 

У січні 2019 року булла проведена педагогічна рада на тему «Нова українська 

школа — нові підходи до навчання. Освітня майстерня учителя НУШ». Учителі 

початкової школи поділилися досвідом зі своїми коллегами як навчаються діти 

у новій українській школі. Як зробити так, щоб сучасний урок був цікавим? Як 

активізувати творчі і пізнавальні здібності учнів? Як збільшити продуктивність 

роботи на уроці кожного учня? 



Методична робота в ліцеї планується і проводиться на діагностичній 

основі. Завдання адміністрації - пробудити у викладача інтерес до пошуку, 

аналізу особистої роботи. Саме тому адміністрація ліцею виявляє передовий 

педагогічний досвід серед педагогів самого ліцею. Адже такий досвід є 

найціннішим, оскільки з'явився в однакових з іншими вчителями умовах, про 

нього можна не тільки писати, його значно легше впроваджувати в практику 

педагогічного колективу. Це передбачає знання проблем конкретного вчителя, 

прогалин у певних уміннях і навичках педагогічної майстерності, встановлення 

загальної картини (з яких питань учителі найбільше потребують методичної 

допомоги). 

У березні 2019 року серед педагогічних працівників ліцею було 

проведено конкурс ефективного використання онлайн сервісів та інструментів 

для навчання учнів «Знаю. Вмію. Навчу.» Під онлайн-інструментами/сервісами 

ми розуміємо різні інтернет-засоби, які дозволяють створювати візуалізації, 

карти, інтерактивні аркуші, ігри, тести, таймлайни, хмари слів, дозволяють 

працювати із великими даними, комунікувати тощо. 

Головна мета конкурсу – створення умов для творчої реалізації 

педагогічних працівників ліцею, поширення їх інноваційного досвіду щодо 

упровадження в практику роботи сучасного педагога ІКТ; підвищення ролі та 

статусу творчих педагогів в педагогічному колективі ліцею; підвищення 

кваліфікації вчителів ліцею, реалізація нового підходу до розвитку вчителя та 

його педагогічної свободи. Вчителі ліцею взяли активну участь у професійному 

конкурсі та продемонстрували свою майстерність у використанні онлайн-

засобів на уроках та позаурочний час.  

Учителі, які перемогли у конкурсі: 

І місце  

Гладишенко Оксана Володимирівна, вчитель початкових класів; 

Варакса Світлана Володимирівна, вчитель хімії; 

Сторож Олег Володимирович, учитель української мови та літератури. 

ІІ місце 

Баклан Людмила Григорівна, вчитель історії; 



Конончук Ольга Михайлівна, вчитель англійської та німецької мов; 

Тригуб Владислав Юрійович, учитель інформатики та технологій; 

Шафранова Анна В’ячеславівна, вчитель зарубіжної літератури. 

 

 

 

Успіху методичної роботи в ліцеї сприяють правильне планування і 

розумна організація управлінської діяльності, вміле керування педагогічним 

колективом, підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників, 

постійний пошук ефективних шляхів вирішення педагогічних задач, творчий 

підхід до організації уроків, використання інноваційних форм і методів на 

уроках і позаурочний час. 

 


