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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
Викладачі історії та географії:

 Ротмістрова Ольга Сергіївна

 Назаренко Ольга Ігорівна

Викладач української мови та літератури:

 Ларіонова Наталя Миколаївна

Викладачі іноземних мов:

 Константинова Марія Іванівна

 Вінокурова Оксана Валентинівна



Навчально-методична 
діяльність

Протягом

2019 – 2020 навчального року 

проведені



Предметні тижні
Листопад 2019 року 

Тиждень української мови та 

літератури

Тиждень історії

Грудень 2019 року 

Тиждень права

Лютий 2020 року

Тиждень іноземної мови



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»

 Січень 2020

Назаренко О.І. - участь в Обласному

вебінарі до Дня Соборності України



Всі члени методичної комісії прослухали
вебінари для викладачів, а саме: 

1.Вебінар: Особливості дистанційного навчання у закладах профосвіти п
ід час карантину.

2. Сайт https://vseosvita.ua 23 березня о 14:00 Вебінар: Практичні порад
и щодо  організації дистанційного навчання під час карантину.

3.Онлайн трансляція вебінару Інституту професійно-технічної освіти НА
ПН України:   Організація дистанційного навчання в закладах 

професійної освіти (11:00 - 13:00)

4. 26 березня о 18:00 https://vseosvita.ua Вебінар: Організація навчання 
та дозвілля під  час карантину: корисні матеріали на допомогу

педагогу 

5. Всеукраїнський вебінар «Технології дистанційного навчання у 

підготовці кваліфікованих робітників нової формації»

https://vseosvita.ua/
https://vseosvita.ua/


Викладач історії  Назаренко Ольга Ігорівна 
взяла    участь у:

1. Вебінарі фокус -групи Women's League of Donechchyna Mariupol
(17.04.2020)

2. Український освітянський видавничий центр «Оріон»

Історичний вебінар «Українська Друга світова війна»

(сертифікат)

3. Історичний вебінар «Пам'ять про Другу світову війну і «Війна
пам’ятей» (05.05.2020).

4. Історичний вебінар «Музейні заняття», «Ніч у музеї»: де можн
а проводити уроки історії» (12.05.2020). 

5. Історичний вебінар «Депортація кримських татар та інших на
родів Криму: радянський злочин, що має продовження» (19.05.2
020). 

6. Історичний вебінар «Справедлива критика уроків, мова ненав
исті і фейки замість справедливості» (отримано сертифікат) 

(26.05.2020)



Освітні програми для 
викладачів

1. Викладач Назаренко О.І. Взяла участь у Women's

League of Donechchyna Mariupol онлайн фокус- групі
(21.04.2020-24.04.2020) Сертифікат

2. Викладач Ларіонова Н.М. на ГО «ПРОМЕТЕУС» 
пройшла курси для викладачів:  “Українська література. 
Осмислені й переосмислені“. Сертифікат

3. Викладач Константинова М.І. на ГО «ПРОМЕТЕУС»  
пройшла курси для вчителів “Критичне мислення для 
освітян“. Сертифікат

Викладач Константинова М.І. на ГО «ПРОМЕТЕУС»  
пройшла курси для вчителів «Наука про навчання: Що
має знати кожен вчитель?» Сертифікат



Сертифікати 



МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

Викладачі Константинова М.І.

(викладач німецької мови) та

Ларіонова Н.М. (викладач

української мови та літератури)

уклали методичну розробку

бінарних уроків словесності

«У пошуках не зупиняйся

ні на мить»



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 

Всеукраїнському 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?»



Березень 2020 р. Викладачі Назаренко О.І. та Ларіонова
Н.М. взяли участь в Обласному конкурсі творчих робіт
«Об'єднаємось ж, брати мої»! Були відзначені Подякою
(Назаренко О.І.) та Дипломом з відзнакою «За високий
рівень підготовки переможця обласного конкурсу
творчих робіт, присвяченого Шевченківським дням
«Об’єднаймося ж, брати мої!» (Ларіонова Н.М)
Учень Діденко Іван (15 група) посів ІІ місце з української
літератури.
Квітень 2020р. Участь у Всеукраїнському конкурсі
патріотичних творів імені Олени Теліги та Олега
Ольжича. (викладач Ларіонова Н.М.)
Квітень 2020р Обласний конкурс творчих робіт до Дня
Пам'яті та примирення. Номінація есе « Історичний
погляд на патріотизм української молоді в період
Другої світової війни» (викладач Назаренко О.І..)
Травень 2020 р Всеукраїнський конкурс Антитвір «Все
буде добре чи ні» (викладач Ларіонова Н.М.)



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»



Виховна година «Для всіх одна»  до Дня 
Соборності України.



Виховна година «Бій під Крутами –
бій за майбутнє»



Інформаційна година пам’яті до Дня Вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав. 

«Ціна чужої війни»



Позакласний захід до Дня 
Святого Валентина



Година пам’яті - реквієм до Дня вшанування Героїв 
Небесної Сотні « У нашій пам’яті вони назавжди

залишились»



Квест до Міжнародного дня рідної
мови «У пошуках мовних скарбів»



Відкритий позакласний захід
«Велика пісня Кобзаревих дум»




