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Формування національної свідомості, 

патріотичних почуттів учнів на славетних 

традиціях українського народу. 

Проблема методичної комісії в 2019-2020  
навчальному  році: 



  Члени комісії 
Викладач суспільних дисциплін і географії: 

 Ротмістрова Ольга Сергіївна 

 

Викладач суспільних дисциплін: 

 Назаренко Ольга Ігорівна 

 

Викладач української мови та літератури: 

 Ларіонова Наталя Миколаївна 

 

Викладачі іноземних мов: 

 Константинова Марія Іванівна 

 Вінокурова  Оксана  Валентинівна 
 



Навчально-методична  
діяльність  

Протягом І семестру 

 2019 – 2020 навчального року  

проведені 

 



 
Предметні тижні 

  

Листопад 2019 року  

Тиждень української мови та  

літератури 

Тиждень історії 

Грудень 2019 року  

Тиждень права 



Відкритий інтегрований урок з української 
мови та 

 німецької мови  



Проведені моніторинги  якості знань учнів з 
предметів: історія України, іноземна  

мова, українська мова 

 

 

Проведені  І етапи предметних   

олімпіад ,   їх  переможці взяли  

участь у ІІ міському етапі 



 
Участь у вебінарах, семінарах 

 
Жовтень 2019 року   

 Вінокурова О.В.  - участь у  тренінгу  «Вчимося жити  

   разом» 

  Грудень  2019   

  Назаренко О.І.  - участь у міському семінарі-практикумі  

  за темою «Формування ключових  компетентностей при   

   підготовці  конкурентоспроможного робітника  

   засобами проектного навчання» 



 
Участь у конкурсах, семінарах, 

 конференціях 

 жовтень - грудень  2019 року –Ларіонова Н.М. 
– участь у І, ІІ та ІІІ етапах Міжнародного 

конкурсу з української мові імені Петра Яцика  та  
Міжнародного мовно-літературного конкурсу   
учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка.  Учениця групи № 39 Риженкова 
Анастасія посіла ІІ місце в міському етапі та взяла 
участь в обласному. 

Учень групи № 15 Діденко Іван став призером 
міського етапу й також взяв участь в обласному. 

листопад 2019  - Назаренко О.І. – участь у Всеук
раїнському конкурсі мультимедійних проектів  

«Врятувати від забуття» 



Діденко Іван посів третє місце  у  ІІ Всеукраїнському 
конкурсі соціальних проектів «Scholarship в  

Україні» з теми:  

«Залучення молоді до робочих спеціальностей як  

тренд на українському ринку праці. Яких заходів  

слід вжити?» 



Позаурочні виховні    
заходи 



 

«Мова – душа голосна України» 
 (присвячений Дню української писемності 
та мови) 

 



 

Година пам’яті  
«Голодомор 1932-1933 рр.-  

геноцид українського народу» 
 



Інформаційна година 

 «10 грудня – Міжнародний день захисту прав  

людини» 

Правова вікторина  

«Права та цивільно-правова відповідальність  

дітей» 




