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• 17 серпня 2020 року  у КЗ "Тимошівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів" відбулася педагогічна нарада " Про організацію
2020/2021 н.р.в умовах адаптивного карантину." Провели 
обговорення про організацію протиепідемічних заходів в 
закладі в період карантину в зв'язку з поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19



• 22 вересня 2020 року у КЗ «Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 
відбулося чергове засідання ШМО вчителів та асистентів
вчителів інклюзивного навчання



• 22 жовтня 2020 року у КЗ «Тимошівська ЗОШ І – ІІІ ст.» 
відзначили похвальними листами тих, хто упродовж
навчального року в нелегкій боротьбі за звання найкращого
учня довели, що жага до навчання, а також невтомна праця і 
постійне самовдосконалення дають незвичайну можливість
сягнути нових висот! Тож, за підсумками 2019 - 2020-го 
навчального року високих досягнень у навчанні набули 19 
учнів 3-8-х та 10-го класу.

• Також грамоти отримали учні, які брали активну участь у 
районних та обласних конкурсах (25 учнів)



• 17 листопада 2020 року у КЗ « Тимошівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.» відбулося вручення грамот учням 6-11 класів за 
підсумками І (шкільного) етапу обласних і 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів у 2020/2021 навчальному році. І місце – 9 
учнів, ІІ місце – 23 учні, ІІІ місце - 43 учні. Усього 75 
переможців



• 17 грудня 2020 року у КЗ « Тимошівська ЗОШ І – ІІІ ст.» були
вручені грамоти учням за підсумками І (шкільного) етапу
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 
2020/2021н.р., у якому взяли участь 22 учня 3-11 класів та І 
(шкільного) етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
імені Тараса Шевченка у 2020/2021 н.р., у якому взяли участь 15 
учнів 5-11 класів



• 07.12.2020 р. у КЗ "Тимошівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів" за підсумками адаптації учнів 5 класу
відбулася мала педрада з асистентом та вчителями-
предметниками. На педраді заслухали довідку ЗД з 

НВР  та переглянули відеозвіт (Мельник Юлія
Володимирівна). Потім разом проаналізували
проблеми в адаптаційний період та шляхи їх

подолання



• 14.12.20 р у КЗ "Тимошівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів" проведено нараду для класних
керівників 1-11кл та асистентів вчителів. Під
час наради розглянули питання:

• -"Нормативно - правове регулювання та 
механізм ведення обліку дітей на території
Михайлівської селищної ради" (директор 
Ковшикова Ірина Володимирівна) ;

• - майстер-клас щодо організації та проведення
динамічних перерв у закладі освіти( ЗД з ВР 
Мошак Ірина Іванівна) ;

• - організаційні питання щодо завершення І с 
(ЗД з НВР Мельник Юлія Володимирівна)



• 17 грудня 2020 року у КЗ"Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 
проведено засідання для асистентів вчителів щодо організації
освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами в 
умовах дистанційного навчання. Під час засідання обговорили 
питання:

 -основні принципи системи дистанційної освіти;

 - реалізація ІПР під час дистанційного навчання;

 -обов'язки вчителя та асистента вчителя в контексті дистанційного навчання ;

 -участь батьків ;

 -як підтримувати зв'язок з іншими вчителями команди супроводу( ЗД з НВР 
Мельник Ю. В) ; 

 -загальні правила визначення пріоритетів вибору цілей у навчанні та розвитку
дітей з ООП (Баздирєва С. М., Рикун В. В., Бурсова Н. О., Мурко А. В., Жернова 
Л. О., Ходирьова О. В);

 - звітність асистента вчителя за І семестр (ЗД з НВР Мельник Ю. В)



• 21 грудня 2020 року відбулася педагогічна рада щодо формування
соціальної та громадянської компетентностей учнів як шлях до 

успішної самореалізації



28 грудня 2020 року відбулася нарада при директорові. 
Розглянули питання:
-новий Санітарний регламент;
-дистанційне навчання;
-Всеукраїнська школа онлайн



• 29 грудня 2020 року відбулося
засідання ШМО суспільно-

гуманітарного циклу. Керівник ШМО 
Лазарєва Світлана Василівна



• 30 грудня 2020 р.відбулася нарада при директорові
щодо підсумків ВШК протягом листопада-грудня



• 6 січня 2021 року відбулася педрада. Розглянули питання:

• - аналіз виховної роботи за І семестр (ЗД з ВР Мошак Ірина Іванівна) ;

• -моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр (ЗД з НВР Мельник 
Юлія Володимирівна) ;

• -положення про дистанційне навчання (директор Ковшикова Ірина
Володимирівна) ;

• - положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у закладі
загальної середньої освіти (директор Ковшикова Ірина Володимирівна)



• 1 лютого 2021 року відбулася педагогічна рада. Розглянули
питання :

• - Протидія булінгу та мобінгу у закладі освіти(Мошак І. І., 
Струкова С. С., Касьянова Ю. С.) ;

• -Стан викладання біології і екології (Ковшикова І. В) ;

• -Стан індивідуального навчання(педагогічний патронаж) 
(Мельник Ю. В) ;

• -Стан вивчення фізичної культури у початкових
класах(Ковшикова І. В) ;

• -ДПА/ЗНО - 2021 (Мельник Ю. В)



• 8 лютого 2021 року  відбулося засідання з асистентами
вчителів. Розглянули питання :

• - кроки до успішного життя в соціумі дітей з особливими
освітніми потребами;

• - участь дітей з ООП у шкільному житті



• 19 лютого 2021 року відбулося чергове засідання ШМО вчителів
та асистентів інклюзивного навчання (керівник Струкова С. С.). 
Розглянули новинки методичної літератури, проаналізували
актуальні питання педагогічного супроводу учнів з ООП. 
Асистент вчителя Бурсова Н.О ознайомила з нетрадиційними
методиками навчання дітей з ООП та продемонструвала
особливості роботи з дидактичним матеріалом на практиці.



• 21 лютого 2021 р Мельник Ю.В провела заходи до  
Міжнародного дня рідної мови:

• -"Торкніться сонячного слова. На струнах серця і 
душі" (8 кл) ;

• -"Люблю тому, що мова ця-моя" (5 кл) ;

• -стіннівка"Скорботні дати української мови" (9кл);

• -"Український скарб" (6 кл).



• 21 лютого 2021 року відбулася нарада при директорові.

• Розглянули питання:

• -набір дітей до 1 класу (Мельник Ю. В) ;

• -довідка про роботу гуртків (Мошак І. І);

• -довідка про організацію дистанційного навчання(Мельник Ю. В) ;

• -відвідування учнів закладу освіти(Ковшикова І. В. , кл. керівники);

• -довідка про підсумки перевірки виховної роботи у 9-11кл(Мошак
І. В) ;

• -безпека в Інтернеті (Мельник Ю. В) ;

• -гаряче харчування (Ковшикова І. В.,Мошак І. В)



• З 22.02.21-26.02.21 р, у КЗ"Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" було організовано
та проведено Тиждень філологічних наук.    Протягом Тижня проведено 
заходи: 

• -мовознавчий турнір"Знавці українського слова" у 9 кл (Мельник Ю. В) ;

• -виставка малюнків "Українська література очима дітей" у 5-9 кл (Мельник Ю. 
В).

• Метою всіх заходів було активізувати та поширити раніше набуті знання з 
філологічних дисциплін ;збагатити словниковий запас;розвивати творчі
здібності, естетичний смак, мовлення і мислення учнів; сприяти формуванню
високоморальної особистості;виховувати повагу та інтерес до філологічних
наук



• З нагоди 150-ї річниці з дня 

народження Лесі Українки, 25 лютого 
2021 року у КЗ"Тимошівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів" було проведено захід " Довго
щирими сими словами до людей 
промовлятиму я..."(Мельник Ю. В)



• 29 березня 2021 року у КЗ"Тимошівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів" відбулася педагогічна рада. Розглянули питання :

• - стан викладання інформатики 3-11 кл(І. В. Ковшикова);

• -стан викладання математики 1-4 кл (Ю. В. Мельник) ;

• - профорієнтаційна робота 1-11 кл (І. І. Мошак)



• 29 березня 2021 року у КЗ"Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 
відбувся калейдоскоп педагогічних інновацій, бо сучасний урок 
- це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі
можливості для розвитку особистості учня. Вчителі залюбки
поділилися з досвіду роботи родзинками інновацій зі своїми
колегами, та надали детальну інформацію щодо створення
новинок, які зацікавлять учнів



• 17 травня 2021 року  відбулася нарада при директорові, де 
розглянули питання щодо організованого завершення 2020-2021 
навчального року, головне про ЗНО, ТБ під час літніх канікул



28 квітня вчителі КЗ"Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" Іванкова Олена
Анатоліївна, Касянова Тамара Анатоліївна, Жернова Людмила Олександрівна, 
Струкова Світлана Сергіївна, Михайліна Анастасія Анатоліївна,
Мельник Юлія Володимирівна, долучилися до вебінару "Stem освіта в школі як 
складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти



• 19 травня 2021 року відбулося засідання з асистентами вчителів. 
Розглянули питання :

• -творчий звіт асистента вчителя ;

• -методична проблема інклюзивної освіти;

• -корисні посилання



26 травня на подвір'ї КЗ "Тимошівська ЗОШ I-III ступенів" пройшли урочисті
лінійки нагородження "Парад переможців" для учнів 1-4 та 5-10 класів. Нашій
школі є ким пишатися! Учні були нагороджені грамотами, похвальними листами і 
медалями за успіхи та активну участь у шкільному житті за підсумками 2020-2021 
навчального року



27 травня на шкільному подвір'ї відбулася
урочиста лінійка для наших випускників



• 21.05. 2021 року відбулося засідання ШМО вчителів та асистентів
інклюзивного навчання (керівник Струкова С. С.).

• Відкрила засідання заступник директора з НВР Мельник Ю.В., яка розповіла
про організоване завершення навчального року та проконсультувала членів
ШМО щодо нагальних питань. 

• Асистент вчителя Мурко А.В. висвітлила в своїй доповіді особливості
індивідуального підходу до дітей з ООП. Хід засідання продовжився виступом
асистента Рикун В.В. про ігрові методи навчання дітей з ООП. Керівник ШМО 
- Струкова С.С. представила увазі колег експрес-інформацію щодо новинок 
психолого-педагогічної літератури



• 4 червня 2021 року відбулося підсумкове засідання ШМО суспільно-
гуманітарного, філологічного циклів. Керівник ШМО Лазарєва Світлана
Василівна. Розглянули питання :

• -"Сучасний педагог: тьютер, навігатор, фасилітатор чи просто вчитель?" (Якубук Т. П., 
вчитель англійської мови ) ;

• -тренінг"Сучасний урок. Самоаналіз сучасного уроку" (Касьянова Ю. С.,вчитель української
мови та літератури, Лазарєва С. В., вчитель російської мови та літератури ) ;

• -"Формування мотивації навчальної діяльності школярів на уроках історії за сучасних
умов"(Безсонова О. О, вчитель історії) ;

• -" Результативність участі учнів у конкурсах, олімпіадах протягом 2020-2021 навчального
року "(Члени МО) ;

• -" Планування засідань ШМО на 2021-2022 н. р, актуальні питання (ЗД з НВР., Ю. В. 
Мельник)



• 7 червня 2021 року відбулося засідання ШМО вчителів
початкових класів. Керівник ШМО Михайліна Анастасія
Анатоліївна. ШМО за рік" (Михайліна А. А., керівник МО) ;

• -"Звіт членів МО про самоосвіту протягом року" (члени МО) ;

• -"Огляд методичної літератури НУШ(новинки)" (члени МО) ;

• -"Форми і методи роботи у НУШ" (члени МО) ;

• -"Планування засідань ШМО вчителів початкових класів на 
2021-2022 н. р(актуальні питання) "(Мельник Ю. В., ЗД з НВР).



• 7 червня 2021 року відбулося засідання ШМО природничо-
математичного циклу. Керівник ШМО Іванкова Олена
Анатоліївна. Розглянули питання :

• -"Впровадження наскрізного навчання з використанням
інноваційних методів на уроках біології" (Дурнєва І. В., вчитель
біології) ;

• -"Реалізація наскрізної змістовної лінії" Екологічна безпека та 
сталий розвиток" на уроках природничо-математичного
циклу"(Вчителі МО) ;

• -"Реалізація наскрізної змістовної лінії" Громадянська
відповідальність"на уроках хімії (Мошак І. І., вчитель хімії) ;

• -" Методичний банк "Огляд новинок методичної літератури" 
"(Вчителі МО) ;

• -" Підсумки проведення Тижня предметів природничо-
математичного циклу" (Вчителі МО) ;

• -"Планування засідань ШМО природничо- математичного циклу 
на 2021-2022 н. р(актуальні питання) " (Мельник Ю. В., ЗД з 
НВР).



• 9 червня 2021 року відповідно до наказу МОН України "Про 
затвердження Примірного положення про звітування керівників
дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів перед педагогічним колективом та 
громадськістю " від 23.03.2005 р #178, на виконання Національної
доктрини розвитку освіти (п. 3),наказу МОНУ від 28.01.2005 #55" 
Про запровадження звітування керівників дошкільних, 
загальноосвітніх навчальних закладів", керівник закладу - Ірина
Володимирівна Ковшикова, провела звіт про свою діяльність на 
загальних зборах педагогічного колективу та громадськості за 
2020-2021н.р



18 червня 2021 р у КЗ «Тимошіська ЗОШ I-III ступенів» відбулося
вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту для 
випускників 9 класу



• 30.08. 2021 року відбулося спільне
засідання ШМО вчителів
філологічного та суспільно-
гуманітарного циклу. На якому
обговорили  нагальні питання
щодо організації освітнього
процесу у 2021-22 навчальному
році, вивчили методичні
рекомендації щодо оцінювання
навчальних досягнень учнів 5-11 
класів, розглянули і доповнили
плани роботи на навчальний рік



30.08.21 виступ на колегії «Створення 
безбар’єрного середовища у КЗ «Тимошівська
ЗОШ І-ІІІ ступенів»



25 червня у стінах КЗ «Тимошівська ЗОШ I-III 
ступенів» відбулося святкове вручення свідоцтв
про здобуття повної загальної середньої освіти
для випускників 11 класу



• 30.08. 2021 року відбулося
спільне засідання ШМО 

вчителів початкової школи та 
асистентів вчителів

інклюзивного навчання. 
Обговорили нагальні

питання щодо організації
освітнього процесу у 2021-22 

навчальному році, вивчили
методичні рекомендації щодо

оцінювання навчальних
досягнень учнів 1-4 класів

НУШ, розглянули і 
доповнили плани роботи на 

навчальний рік



• 31 серпня 2021 року відбулася педагогічна рада "Підсумок-
перспективи"



ВШК .Адаптація учнів 5 класу (відвідування уроків)
У процесі навчання в школі дитина проходить через ті чи інші кризові етапи, кожний із яких має свою 
специфіку, свої проблеми, що потребують особливої уваги педагогів, батьків та психолога



ВШК. Адаптація учнів 1 класу (відвідування уроків). Початок навчання дитини в 1-
му класі — складний і відповідальний етап у її житті. Адже відбувається дуже
багато змін. Це не тільки нові умови життя та діяльності — це й нові контакти, 
нові стосунки, нові обов’язки. Змінюється все життя дитини: все 
підпорядковується навчанню, школі, шкільним справам і турботам.



ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
У зв’язку із підвищенням рівня захворюваності серед учнів на СOVID-19, 7 клас (з 08.10.21 р ) та 1-6,8,9,11 класи (з 19. 10 по 23.10) 
навчалися дистанційно,відповідно до положення про дистанційне навчання (наказ від 31.08.2021 #179 "Про організацію освітнього
процесу у 2021 - 2022 навчальному році").
Для якісної організації навчання учнів вчителями використано всі можливості і варіанти.Класні керівники 1-11класів створили групи в 
месенджері "VIBER". 
В синхронному режимі проводилися онлайн-уроки, за розкладом, з використанням платформи Google Meet. Щоденно використовували
платформу nz. ua (електронні журнали та щоденники), де вчителі заповнювали Д/з, зміст уроку та мали можливість оцінити виконану
роботу кожного учня. ПЛАТФОРМА МАЄ СВОЇ ПЕРЕВАГИ, так як батьки також мають можливість переглянути ОЦІНКИ та 
ПРОКОНТРОЛЮВАТИ виконання завдань.
Класні керівники та вчителі - предметники проводили консультування по телефону або ж он-лайн за допомогою соціальних мереж та 
спеціально створених груп.
Отже, злагоджена робота адміністрації, педагогічного колективу, наполегливість та старанність учнів, контроль та відповідальність з боку 
батьків - все це забезпечило належне засвоєння учнями навчального матеріалу!





• 8 листопада 2021 року відбулося онлайн-засідання вчителів-
предметників та асистентів при ЗД з НВР. Розглянули
питання: "Як організувати дистанційне чи змішане
навчання:план дій вчителя" ;

• "Корисні посилання для перевірки знань учнів"



• 9 листопада 2021 року у КЗ"Тимошівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів" проведено онлайн-вікторину у 8 класі
"Безцінний скарб нашого народу" (Мельник Ю. В)



• 9 листопада 2021 року у КЗ "Тимошівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів "  стартував Міжнародний конкурс з 
української мови імені Петра Яцика



• 10 листопада 2021 року у КЗ"Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 
проведено І(шкільний) етап Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

• Учні 5-11 класів та вчителі були запрошені на урочисте відкриття
мовно-літературного конкурсу



24 листопада учні 4-11класів КЗ"Тимошівська
ЗОШ І-ІІІ ступенів" долучилися до 
Всеукраїнського конкурсу з англійської мови
"Гринвіч-2021"



Динамічні перерви у ігровій кімнаті



УРОКИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ГІМНАСТИЧНІЙ ЗАЛІ
Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні назавжди ввійти в повсякденний побут кожного, хто хоче
зберегти працездатність, здоров’я, повноцінне і радісне життя



• 13 грудня 2021 року відбулося засідання педагогічної ради. 
Порядок денний:

• 1. Академічна доброчесність - запорука якісної освіти. 
Погодження ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність
педагогічних працівників та здобувачів освіти
КЗ"Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів". Погодження складу 
комісії з питань академічної доброчесності. Ковшикова І. 
В., директор закладу.

• 2.Про підсумки моніторингу навчання з використанням
дистанційних технологій. Мельник Ю. В., ЗД з НВР.

• 3.Про стан роботи з попередження дитячого травматизму. 
Мошак І. І., ЗД з ВР.

• 4.Зйомка і розповсюдження фото та відео здобувачів
освіти: законодавство України. Ковшикова І. В.,директор
закладу



• 14 грудня 2021 року у КЗ"Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 
для учнів 1-4 класів була проведена лінійка нагородження
найактивніших, найстаранніших та найталановитіших учнів
нашої школи. Заступник директора з навчально виховної
роботи Мельник Ю. В. та директор Ковшикова І. В. 
нагороджували почесними грамотами учасників конкурсів та 
олімпіад



• 14 грудня 2021 року  у КЗ"Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 
органи самоврядування провели інформаційну лінійку для 
учнів 5- 11 класів на якій:

• оголосили загальні «Правила кожного учня КЗ «Тимошівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів», які були розглянуті та затверджені на 
засіданні учнівського самоврядування;

• оголосили затверджений на засіданні органами самоврядування
графік новорічних свят;

• завершальним етапом була найприємніша частина. Заступник 
директора з навчально- виховної роботи Мельник Ю. В. та 
директор Ковшикова І. В. нагороджували найактивніших та 
найталановитіших учнів нашої школи, які приймали участь у 
конкурсах та олімпіадах.



• 23.12.2021 відбулося спільне засідання ШМО вчителів початкових класів та ШМО вчителів та 
асистентів інклюзивного навчання.

• Розглянули наступні питання: 

• "Діяльнісний підхід-один із інструментів реалізації Концепції НУШ" - виступила з доповіддю вчитель
початкових класів Михайліна А. А. 

• "Ротаційна модель змішаного навчання та її застосування" - вчитель початкових класів Струкова С. С.

• Нюдьга А. Б. розказала про урок за ротаційною моделлю з досвіду роботи О. Журавльової - вчителька
початкових класів з України, яка веде свою педагогічну діяльність в Канаді.

• Заступник директора з навчально-виховної роботи Ю. В. Мельник виступила з доповіддю "Освітні
труднощі та рівні підтримки дітей з ООП:законодавство і типологія" 

• Також виступили асистенти: 

• Рикун В. В. з питанням "Синдром гіперактивності та дефіциту уваги"

• Бурсова Н. О. - "Здоров'язбережувальні технології в освіті дітей з порушенням інтелектуального
розвитку"



• 24 грудня 2021 року на шкільній лінійці
нагороджували учнів-переможців за підсумками
І(шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів у 2021-2022 Н.Р



• 30 грудня 2021 року відбулося засідання
ШМО вчителів філологічного та суспільно-
гуманітарного циклу. Керівник ШМО 
Світлана Василівна Лазарєва.

• Розглянули питання :

• -"Наскрізні змістові лінії в контексті НУШ" 
(доповідач Світлана Василівна Лазарєва) ;

• -"Педагогічні технології, спрямовані на 
покращення самоефективності школярів
різного віку в освітньому процесі НУШ" 
(доповідач Тетяна Петрівна Якубук) ;

• -"Практика запровадження наскрізних
змістовних ліній при викладанні української
мови" (доповідач Людмила Олександрівна
Жернова) ;

• -" Порядок організації інклюзивного
навчання у ЗЗСО з 01.01.22 року 
"(доповідач Юлія Володимирівна Мельник) 
;

• -"Підсумки роботи ШМО за І семестр 
"(доповідач Світлана Василівна Лазарєва)



• 5 січня 2022 року відбулося засідання педагогічної ради.

• Порядок денний :

• -"Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр 2021 - 2022 навчального
року" Мельник Юлія Володимирівна,ЗД з НВР;

• -"Аналіз виховної роботи за І семестр 2021 - 2022 навчального року" Мошак
Ірина Іванівна, ЗД з ВР;

• -"Підсумки підвищення професійної компетентності та інформаційної
грамотності педагогів КЗ"Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів " за І семестр 2021 -
2022 навчального року " Мельник Юлія Володимирівна, ЗД з НВР;

• -" Методичні рекомендації для закладів загальної середньої освіти щодо
визначення освітніх труднощів І рівня підтримки в освітньому процесі закладів
загальної середньої освіти" Ковшикова Ірина Володимирівна, директор 
закладу;Мельник Юлія Володимирівна, ЗД з НВР



5 січня відбулося засідання МО природничо-математичного циклу.Тема засідання:"Проблема розвитку творчості
вчителів та учнів в умовах соціалізації особистості". Розглянули наступні питання:1."Візуалізація та структурування
інформації за допомогою ментальних карт" (Дурнєва І.Ф.).
2.Майстер-клас "Ментальні карти:технології креативності"(Іванкова О.А.).
3."Хмара слів-новий інструмент вчителя НУШ" (Петрова Н.С.).
4.Узагальнення роботи над єдиною педагогічною темою закладу (Мошак І.І., Ходирьова О.В.).
5.Співпраця  вчителів з асистентами на уроках (Мельник Ю.В)



• 10 січня 2022 року  відбулося друге засідання Команди
психолого-педагогічного супроводу І рівня,де були визначені
освітні труднощі,рівень та обсяг підтримки в освітньому процесі
здобувачам освіти відповідно до їхніх індивідуальних потреб. 



Індивідуальне навчання (педагогічний 
патронаж) 
2021/2022 н.р



Роботи учня



:



Активний на уроках…..



:







Нарада з керівниками ШМО



РОБОТА З МОЛОДИМИ ПЕДАГОГАМИ
На всіх етапах розвитку освіти актуальною завжди була, є і буде робота з молодими педагогами. Сьогоднішній педагог -
майбутнє України, і саме від колективів, в які приходять молоді педагоги, новопризначені залежить їх професійне
становлення. Для того, щоб молодий педагог став майстром, необхідно створити йому всі умови, надати методичну
допомогу, стимулювати його творчість і активність.. Дякуємо нашим вчителям Петровій Н. С., Ходирьовій О. В., 
Безсоновій О. О., за старанність та цікаві уроки!



Робота з молодими вчителями
Формування мотивації до безперервного навчання, організації

самоосвітньої діяльності; поглиблення знань і вмінь здійснювати
аналіз навчальних програм, підручників та працювати з ними при
підготовці до уроків; накопичення методичних матеріалів;
визначення проміжних і кінцевих цілей навчання, виховання,
розвитку творчої активності учнів.



Робота з молодими вчителями

Основним завданням є удосконалення процесу 
формування основних професійних якостей, 

вироблення власного стилю роботи, розвиток 
фахової майстерності.



Індивідуальні бесіди з асистентами вчителів
Робота асистента вчителя разом із завучем кропітка та 

систематична!



Індивідуальні бесіди з асистентами вчителів



2018 р.

Самовдосконалення, самоосвіта - це розвиток та рух уперед!



2019 р.



2020 р.



2020 р.



2021 р.



2021 р.



2021 р.



2021 р.



2021 р.



2021 р.



2021 р.



2021 р.



2021 р.



2021 р.



2021 р.



2021 р.
Ми навчаємось для того, щоб 

удосконалювати себе. Конфуцій



2022 р.



2022 р.



Грамоти



Дякую за увагу!

Завдання школи - навчити жити. Ми повинні виховати 
людину, здатну створити своє особисте життя.

П. Блонський


