
Запорізької міської ради 
Запорізької області 

Цикл майстер-класів в рамках 

реалізації районної програми 

«Обдаровані діти» та 

проведення  

IV сесії Асоціації молодих 

освітян 



 “Різнобічний розвиток, виховання і 
соціалізація особистості, яка усвідомлює себе 
громадянином України, здатна до життя в 
суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, 
має прагнення до самовдосконалення і навчання 
впродовж життя, готова до свідомого життєвого 
вибору та самореалізації, трудової діяльності та 
громадянської активності”. 
 
               Проект Закону України “Про освіту”     
                                     №3491-д від 04.04.2016 



Методична тема школи: 

«Методичне забезпечення створення 
інформаційного простору школи як умова 

саморозвитку та самореалізації особистості 
вчителя» 

Ґрунтується на глибокому аналізі: 

- результатів навчально-виховного процесу за останні роки, - -     

    рівня професійної підготовки педагогічних кадрів,  

- рівня комп’ютерної грамотності вчителів,  

- методичних та дидактичних матеріалів, створених педагогами 
школи протягом останніх років;  

- використання досягнень в роботі над 

     попередніми методичними 

     проблемними темами.  



Структура методичної служби ЗОШ № 75 

 



         Творчі групи 
Шкільні методичні 

об’єднання  вчителів 

      Тимчасові 
динамічні групи з 
проблемних питань 

 

Вчителі  
фізичної трудової 
естетичної 
освіти  
Філологів 
Іноземної мови 
Предметів 
математичного циклу 
Природничо-історичні 
предмети 
Класні керівники 
Початкових класів 

САМООСВІТА 

 
АТЕСТАЦІЯ 

 

          КУРСОВА 

ПЕРЕПІДГОТОВКА 

Теоретичні 
семінари 
Практичні 
семінари 
Психолого-
педагогічні 
семінари 
Педконсіліуми 

Бібліотечно- інформаційна  служба  
Психолого- соціологічна служба                             

 

Теоретичні 
семінари 
Практичні 
семінари 
Психолого-
педагогічні 
семінари 
Педконсіліуми 

Педагогічна 

рада 

 

Методична 

рада 

Методичні 
наради 
Конференції 
Творчі звіті 
Конкурси 
Самоаналіз 
діяльності 

                      Структура методичної роботи 

 



Гуманіст  

Цінитель краси 

Наставник  

Дослідник 

Той, який 
вивчає і аналізує 

Креативний  

Критичний  

Методично і 
фахово 

компетентний 

Здоровий  

Культурний  

Інформаційно-
компетентний 

Громадянин, 
патріот 

Дидакт-
виконавець 
державного 
стандарту 

Партнер  

Філософ  

Постійний 
«учень» 

Експериментато
р  

Артист, 
імпровізатор 



Педагогічні 

нагороди та 

заохочення 

Кількість 

вчителів 

Нагрудний знак 

«Відмінник 

освіти» 

5 

Грамота МОН 

України 
13 

Грамота ОблУО 14 

Грамоти міськ УО 11 

Грамоти РВО 31 

Премія  

ім.  О. Поляка,  

Міського голови 

4 

Обласна 

педагогічна 

премія 

3 

Грамота ЗОІППО 7 

Кваліфікаційна 

категорія 

К-ть % 

Вища 29 60 

І категорія 9 19 

 ІІ категорія 3 6 

Спеціаліст 7 15 

Учитель-методист 8 17 

Старший учитель 18 37.5 



 



 
Переможці районного,  учасники 

обласного конкурсу “Учитель року”  

 



Диплом МОН України Шостої Міжнародної виставки НАПН України 
"Сучасні заклади освіти -2015!... 
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Призери VІІ міської педагогічної 
виставки (2016 рік) 

Третяк Н.Є. 
Улинець Л.М. 

Корчева Л.М. 

Чуйко М.В. 

Крот О.В. 



2017 рік 

                      - Корчева Л.М., вчитель української мови                 

                                         посіла ІІІ місце в обласному фестивалі-           

                                         конкурсі освітніх веб-ресурсів "Навчаємо української"в     

                                         номінації: «Веб-майданчик вчителя середніх та старших класів                           

                                         як середовище навчання української мови школярів середніх  

                                          та старших класів.», 

 

      

   Самсонова Т.Р., вчитель англійської мови,  

     стала дипломантом обласної виставки 

     «Освіта Запорізького краю - 2017». 

 



 
Учасники VІІІ міської педагогічної 

виставки (2018 рік) 



Зразковими  кабінетами визначено 
навчальні аудиторії,  які відповідають 
сучасним вимогам:  
 кабінет №19 (Основи здоров’я);  
 2 кабінети інформатики; 
 столярна та слюсарна майстерні,  
 кабінет обслуговуючої праці;  
 кабінети початкової школи, 
 кабінет правознавства, історії (ПК);  
 кабінет географії (МК); 
 кабінет біології (МК);   
  кабінет історії;  
 кабінет російської мови і світової  
літератури № 16; 
  кабінет української мови   № 18;  
 кабінет фізики №26 (МК); 
 кабінет математик и(МК); 
 . 

Кабінет Основи здоров’я  

Кабінет початкових класів 

Кабінет 
російської 

мови та 
світової 

літератури 



Організація відпочинку та 

оздоровлення педпрацівників  



Назва конкурсу 2016-2017 2015-2016 

У. П. Я.% У. П. Я.% 

«Колосок» 25 17 68   14 50 

«Кенгуру» 80 25 31 94 44 47 

«Левеня» 11 3 27 13 6 53 

«Лелека» 79 68 86 87 59 68 

«Гринвич» 26 18 69       

Соняшник 80 45 56 55 23 42 

Бобер 68 57 84 43 43 100 

Пазл 22 6 27 40 9 23 

Олімпус 30 5 17 34 8 24 

імені П. Яцика 3 1 33   1р 100 

Імені Тараса Шевченка 3 - 0   2-р, 1-

обл 

100 

«Екологічний вектор» 15 11 73 29 12 41 

Геліантус 24 12 50 14 8 57 

«Об’єднаймося ж, брати мої!» 4 4\1 100   5 100 

Ми патріоти України! 33 33 100 22 18 82 

Sunflower 60 47 78       
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Результативність учнів в районних олімпіадах  

 



Призери конкурсу-захисту МАН 

Циммерман Олексій – 3 місце, 

Українська мова 

Кузьменко Едуард – І місце, 

Історія України 

Черняк О.А. 
Крот О.В. 
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№ 

з/п 

Предмет Тема  Вчителі 

1. Математика, 

фізика 

«Краєзнавство як засіб національно-

патріотичного виховання учнів на уроках 

математики, фізики та в позаурочній 

діяльності» 

Мацкуляк Ю.В., 

Гаврилюк І.К. 

2.  Основи здоров'я 

та фізична 

культура 

«Формування здоров'язберегаючих 

компетентностей учнів в освітньому 

процесі» 

Потьомкіна В.Л. 

Іванова О.В. 

3.  Іноземні мови «Застосування ефективних методів роботи 

при формуванні комунікативної 

компетенції учнів на уроках іноземної 

мови»  

Тилик О.С., 

Гордієнко Ю.В., 

Самсонова Т.Р. 

4. Початкові класи «Розвиток критичного мислення учнів 

застосуванням прийому «Ромашка Блума»; 

«Проектна діяльність з краєзнавства як 

один із шляхів реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання» 

Суткова Л.Л. 

 

 

 

Третяк Н.Є. 

5. Українська мова 

та література, 

російська мова 

та зарубіжна 

література 

«Реалізація Концепції Нової української 

школи засобами сучасних технологій»  

Волкова Ю.В., 

Єрмак Л.Ю., 

Камінська В.А., 

Літвін Г.В. 

6. Історія «Використання технологій візуалізації у 

навчальному процесі» 

Вечерка Н.І. 

Крот О.В. 

7.  Біологія, 

географія, 

екологія, хімія 

«Використання ІК-технологій на уроках 

природничого циклу в контексті 

особистістно- зорієнтованого навчання» 

Крикунова О.В. 

8. Класні 

керівники 

«Волонтерська діяльність як засіб 

виховання особистості, її соціалізації» 

Некіга Л.М. 

 


