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         Про підсумки методичної роботи  

          за 2018-2019 н.р. 

 
Методична робота в НВК "Ліцей-школа № 14" у 2018-2019 н.р. здійснювалася 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», „Про 

інноваційну діяльність”, Стратегії розвитку України до 2020 року, Концепції Державної 

цільової програми впровадження в осітній процес загальноосвітніх навчальних закладів 

інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків», схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1722-р, відповідно до Рекомендацій щодо 

організації й проведення методичної роботи з педагогічними кадрами, річного плану НВК 

«Ліцей-школа №14», наказів та пропозицій департаменту освіти Маріупольської міської 

ради. 

 Кількісно-якісний склад педагогічного колективу на кінець 2018-2019 н.р. складає 

41 ч., з них: 

- вчителів вищої категорії – 18 

- першої категорії - 12 

- другої категорії – 4 

- спеціаліст – 7 

- мають педагогічні звання: 

«Старший учитель» - 5,  

«Учитель-методист» - 4,  

«Відмінник освіти України» - 2 

Майстер спорту – 1 

 У 2018-2019 н. р. було продовжено роботу над методичною проблемою 

«Створення освітнього простору для формування, розвитку і самореалізації соціально 

адаптованої, конкурентно-спроможної особистості». Мета якої, ознайомлення з 

практичними засадами методичної проблеми, поглиблення науково-теоретичних засад, 

формування професійної компетентності вчителя, ії сутності, структури, змісту. На ІІІ 

практичному етапі було організовано роботу  над проблемою, визначені пріоритетні 

напрями роботи педагогічного колективу: 

 аналіз результатів педагогічного процесу за минулий навчальний рік для 

виявлення загальних та окремих аспектів науково-методичної роботи. 

 аналіз нормативних документів. 

 вивчення науково-методичної літератури з даної проблеми. 

 обговорення змісту роботи МО на засіданнях МО, методичної раді та робочому 

засіданні педколективу у напрямку роботи над єдиною науково-методичною 

проблемою школи. 

 забезпечення науково-методичного супроводу впровадження нового 
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Державного стандарту освіти, НУШ, нової державної політики у сфері освіти. 

 трансформація наукових ідей та інноваційних технологій у практику роботи 

педагогів закладу.  

 моделювання мережевого методичного середовища з використанням 

інформаційних технологій. 

 забезпечення доступності та безперервності освіти педагогів. 

 методичне забезпечення професійної підготовки вчителя в умовах профільного 

навчання.  

 вивчення професійних досягнень вчителів, класних керівників, узагальнення їх 

досвіду, впровадження в практику роботи педагогічного колективу ліцею.  

 управління процесами підвищення кваліфікації і неперервної освіти 

педагогічних працівників, сприяння організації раціональної педагогічної праці, 

створення умов по самоосвіті педагогів.  

 здійснення моніторингу показників роботи закладу освіти та педагогічних 

працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо 

удосконалення їхньої діяльності. 

Продовжено роботу щодо інформатизації управління: регулярно підтримується база 

даних по НВК "Ліцей-школа № 14" , відповідальний заступник директора з НВР  Костенко 

Т.О., база даних щодо роботи з обдарованими дітьми, відповідальний заступник директора 

з НВР  Сосунова О.Д.. Продовжено роботу щодо створення єдиного освітнього 

інформаційного простору – постійно оновлюється шкільний сайт uvk.at.ua, діють 

персональні сайти  директора Никитович Т.О.(nicitovich.at.ua), учителя англійської мови 

Шмоніної Н.О. (shmoninano.at.ua), учителя математики Іорданової О.М., учителя фізики 

Дюндевої Ю.О., учителя російської мови та літератури Шувалової О.Ю., учителя фізичної 

культури Агібалової Л.А., учителя початкових класів Лавшук І.В.; блог учителя початкової 

школи Борисової О. А.; з використанням ІКТ проводяться уроки, позакласні заходи, наради 

вчителів, батьківські збори. Інформація про діяльність НВК "Ліцей-школа № 14" постійно 

розміщується на шкільному сайті uvk14.at.ua, на інших Інтернет-сторінках 

(http://mariupolosvita.wixsite.com/, http://nmtsmariupol.wixsite.com/, Фейсбук, Рада 

старшокласників). Продовжено роботу щодо використання ІКТ в реалізації проектів. 

Педагогічним колективом постійно вивчається нормативно-правова база (на 

державному, регіональному, локальному рівні). Використовуються можливості 

матеріально-технічної бази НВК "Ліцей-школа № 14", а саме: мережа Інтернет, яку 

запроваджено у закладі, комп’ютери, інтерактивні дошки, проектори, сучасна лабораторія 

в кабінеті фізики, хімії. Організовано  інформаційне забезпечення освітнього процесу. На 

власному шкільному сайті створено сторінку «Нормативно-правова база НВК "Ліцей-

школа № 14". 

Заступником директора з НВР Сосуновою О.Д.  оновлена та оформлена інформація 

на стендах у методичному кабінеті. На 1 поверсі ліцею розміщено стенд з інформацією по 

НУШ, оновлено стенди «Могутній інтелект-майбутнє держави». 

 Протягом навчального року методичну роботу направляла методична рада під 

керівництвом Митрович Р.В. До складу методичної ради входили директор школи 

Никитович Т.О., заступник директора з НВР Костенко Т.О., заступник директора з НВР 

Сосунова О.Д., керівник наукового товариства ліцеїстів «Пошук» Локтіонова Т.І., 

керівники шкільних предметних методичних об’єднань. Методична рада проводила 

інструктування та консультування педагогів з питань виконання нормативно-правових 

документів, організації освітнього процесу, інноваційної діяльності, дослідницької роботи, 

професійного вдосконалення; здійснювала контроль за процесом та результатами 

моніторингових досліджень; створювала умови для використання в роботі педагогів 

діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки 

результатів педагогічної діяльності, організації та проведення загальношкільних заходів.  



В НВК "Ліцей-школа № 14" протягом семестру методична робота здійснювалась у 

рамках 7 методичних об’єднань: МО учителів початкових класів, керівник Лавшук І.В., МО 

учителів предметів природничо-математичного циклу,  керівник Цибуциніна О.С., МО 

учителів предметів гуманітарного циклу, керівник   Шестерніна Н.В., МО учителів загально 

розвиваючого циклу, керівник  Чернавська Л. В., МО класних керівників початкових класів, 

керівник  Борисова О.А., МО класних керівників 5-8 класів, керівник, Гаранжа О.В., МО  

класних керівників 9-11 класів, керівник  Іорданова О.М. Робота методичних об’єднань 

була підпорядкована вирішенню єдиної методичної проблеми і спрямована на підвищення 

професійної майстерності, розвиток творчої ініціативи вчителів. Засідання МО 

проводилися 5 разів, відповідно до плану.  У своїй роботі методичні об’єднання керувалися 

Положенням про методичні об’єднання, в якому  визначено основні напрямки діяльності 

та  форми роботи цього підрозділу методичної служби,  а також використовували такі 

форми роботи, як взаємовідвідування уроків, відкриті уроки, огляд методичної літератури, 

виставки методичних напрацювань, творчі звіти,  консультації, моніторинг якості знань 

учнів. На засіданнях методичних об’єднань протягом семестру  обговорювались і 

аналізувались: 

- результати предметних конкурсів, змагань; 

- результати навчально-виховної роботи; 

- динаміка зростання чи спаду успішності учнів; 

- результати зрізових контрольних робіт; 

- діяльність членів методичних об’єднань щодо розвитку творчого потенціалу  учнів, 

залучення їх до різних видів позаурочної діяльності; 

- аналіз стану викладання предметів; 

- стан виконання навчальних планів і програм; 

- робота факультативів; 

- стан позакласної роботи вчителів з предметів; 

- система та результативність підвищення професійного рівня вчителів; 

- результати участі в «Фестивалі наук». 

Керівники МО підготували виступи на педагогічну раду з питання втілення 

здоров’язберігаючих технологій в навчанні та вихованні школярів. 

 З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів було організовано 

роботу педагогічної майстерні (кожен 2-й понеділок місяця), яка сприяла взаємному 

збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, давала змогу 

молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідчених колег. 

Розглянуті теми: «Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського в освітньому просторі», 

«Розвиваємо навички 21-го століття», «Шляхи впровадження STEM – освіти», «Участь в 

обласної коучинг-студії», «Використання ІКТ в процесі викладання англійської мови», 

«Впровадження ігрових технологій на уроці та в позакласній діяльності», «Розвиток 

естетично-творчої діяльності школярів», «Впровадження сучасних технологій у роботі зі 

спортивно-обдарованими дітьми на уроках фізичної культури та в позакласної діяльності», 

«Створення безпечного  освітнього середовища», «Організаційно-методичний супровід 

розвитку творчого потенціалу учнів в умовах ЗНЗ», «Використання інтерактивних 

технологій на уроках та в позакласній діяльності». В «методичних» понеділках взяли участь 

Борисова О.А., Варич О.А., Шувалова О.Ю., Харабай Ю.М., Москвіна Н.О., Мельник-

Панасовська О.А., Агібалова Л.А.,  Козуля І.Ю., Науменко С.М., Губченко Л.І., Локтіонова 

Т.І.   

 За планом пройшли тренінги НУШ учитель фізичної культуры Агібалова Л.А., 

начальной школы: Губченко Л.И., Сосунова Е.Д., Сидоренко В.Н., учителі английської 

мови: Шмоніна Н.О., Мельник-Панасовська О.А. Пройшли курси НУШ на платформі EdEra 

Сидоренко В.М., Шмоніна Н.О., Мельник-Панасовська О.А.;Чернавська Л.В.; курс 

«Вчимося жити разом» Сидоренко В.М., Сосунова О.Д., Чернавська Л.В. 



Пройшли курси підвищення кваліфікації: Никитович Т.О., Локтіонова Т.І., Цибуциніна 

О.С., Сосунова О.Д., Лавшук І.В., Петрова Н.О., Мірошниченко Т.М., Варич О.А., 

Шувалова О.Ю., Мельник-Панасовська О.А., Головань В.В. 

 З метою вивчення педагогічного досвіду колег на міському рівні відвідали відкриті 

уроки, заходи, майстер-класи наступні вчителі: Москвіна Н.О., Савіних С.О., Менших В.С., 

Шмоніна Н.О., Губченко Л.І., Кухаречко З.В., Борисова О.А., Субачева В.Б., Агібалова 

Л.А., Аврамова Р.М., Мельник-Панасовська О.А., Гаврилова О.А. Взяли участь у міських 

та обласних семінарах: Костенко Т.О., Губченко Л.І., Сосунова О.Д., Лавшук І.В., 

Шестерніна Н.В., Шувалова О.Ю. У конференції «Непомічені підлітки» Українського 

фонду «Благополуччя дітей» у партнерстві з центром педагогіки травми та Інститутом 

людини Київського університету імені Бориса Гринченка взяла участь практичний 

психолог Москвіна Н.О. До скдаду журі конкурсу ораторського мистецтва «Заговори, щоб 

я тебе побачив» була запрошена учитель зарубіжної літератури Шувалова О.Ю. 

 Педагогі навчально-виховного комплексу в 2 семестрі працювали в різноманітних 

творчих групах. Локтіонова Т.І., Півненко Т.М., Шестерніна Н.В., Різниченко Я.В., 

Шувалова О.Ю. були членами експертних груп II (міського) етапа Всеукраїнських 

предметних олімпіад; Іорданова О. М., Різниченко Я.В. були керівниками команд при 

проведенні турнирів; Різниченко Я.В., Головань В.В., Півненко Т.М. - члени журі,а вчитель 

Шестерніна Н.В. складала завдання контрольних робіт з англійської мови міського етапа 

конкурса-захисту науково-дослідницькіх робіт МАН. Заочне оцінювання робіт МАН – 

Різниченко Я.В., Головань В.В. Цибуциніна О.С., Аврамова Р.М., Дюндева Ю.О., Завада 

Т.В., Гаврилова О.В., Шмоніна Н.О., Мельник-Панасовська О.А., Головань В.В., 

Різниченко Я.В., Іорданова О.М., Костенко Т.А., Саравас О.Ф., Локтіонова Т.І. були 

членами журі II (міського) етапа Всеукраїнських предметних олімпіад; Завада Т.В. та 

Харабай Ю.М. були членами журі II (міського) етапа Всеукраїнського конкурсу ім. П. 

Яцика. Митрович Р.В. була запрошена до журі регіонального конкурсу «Найкращій вчитель 

Приазов’я». Шестерніна Н.В. член міської експертної групи з англійської мови. Учитель 

Шмонина Н.О. у цьому році є куратором конкурсу Diamond Challenge for High School 

Entrepreneus. На міському рівні для координації роботи з предметів задіяно вчителі: 

Аврамова Р.М., Локтіонова Т.І., Шувалова О.Ю., Завада Т.В., Дюндева Ю.О., Шестерніна 

Н.В.  Продовжили роботу з використанням австралійської математичної ігрової програми 

«Matifik» учителі: Борисова О.А., Субачева В.Б., Лавшук І.В., Сосунова О.Д., Саравас О.Ф. 

З січня 2018р у складі міської творчої групи математиків працює Саравас О.Ф. 

 В роботі міських педстудій взяли участь: Савіних С.О., Гаранжа О.В., Губченко Л.І., 

Дюндева Ю.О., Кухаречко З.В. 

 

Учителі закладу брали участь у методичній роботі міста та області: 

Назва заходу Учитель Результат 

Засідання міського МО Локтіонова Т.І. 

Різниченко Я.В. 

виступ 

04.10.2018 Єдиний урок німецької мови  Ліфінцева А.Г. 

Мельник-

Панасовська О.А. 

Відкриті 

заходи, фото 

та відеозвіт 

Обласна Web-вітрина «Подбай про птахів – збережи 

довкілля» 

Борисова О.А. 

Губченко Л.І. 

Участь 

участь 

Обласна Web-вітрина «Дев’ять речей, які я можу робити 

щодня для Землі» 

Сосунова О.Д. участь 

Коучинг-студія з теми «Методичний супровід учителів 

гуманітарних дисциплін в умовах Нової української 

школи»   

Шувалова О.Ю. Диплом 

переможця 

«Навчаючи 

інших – 



навчаюсь 

сама» 

Участь вчителів у професійних конкурсах: 

Конкурс Учитель Результат 

Регіональний конкурс «Найкращі вчителі Приазов’я» Шувалова О.Ю. 

Різниченко Я.В. 

Москвіна Н.О. 

Завада Т.В. 

Іорданова О.М. 

Сосунова О.Д. 

ТОП – 50 

учасники 

ІІІ Всеукраїнський конкурс «Педагог-новатор» Митрович Р.В. 

Шувалова О.Ю. 

Дюндева Ю.О. 

учасники 

Всеукраїнський конкурс педагогічної майстерності 

«Соняшник»- учитель 

Завада Т.В. 

Субачева В.Б. 

Борисова О.А. 

Варич О.А. 

учасники 

Обласний інтернет-конкурс літературно-мистецкої 

медіатворчості із зарубіжної літератури, російської 

мови та інтегрованого курсу «Література» «Створи 

шедевр» номінація «Методичні новації: методичні урокі 

та позакласні заходи». 

Шувалова О.Ю. 1 місце 

IV Всеукраїнський Інтернет-конкурс «Учитель року-

2019» за версією науково-популярного природничого 

журналу 

Сосунова О.Д. 

Козуля І.Ю. 

Лауреат 

учасник 

 

 У 2018-2019н.р. були проведени відкриті уроки та заходи вчителів, які 

атестуються, на яких були присутні члени атестаційної комісії та колеги. А саме: Борисова 

О.А.- урок українського читання за темою «Калина-символ України», Агібалова Л.А. – 

виховний захід «Спортивні забави», Мельник-Панасовська О.А. – виховний захід 

«Інсценування казки «Теремок»», Москвіна Н.О. – майстер-клас для практичних психологів 

та соціальних педагогів міста «Батькі та діти: радість виховання», тренінгі для педагогів за 

темами «Вчимося приймати рішення», «Секрети педагогічної взаємодії»; Борисова О.А.- 

урок з природознавства за темою «Як люди піклуються про тварин взимку?», виховний 

захід «Свято матусь», Агібалова Л.А. – урок «Спортивні ігри», Мельник-Панасовська О.А. 

– урок німецької мови «Дом моей мечты», Москвіна Н.О. – майстер-клас для практичних 

психологів та соціальних педагогів міста «Батькі та діти: радість виховання», урок 

психології «Конфлікт», Варич О.А. урок з української мови «Прислівник», Харабай Ю.М. 

виховний захід «Зустріч з поетом нашого міста». 

 В 2018-2019 н.р. були атестовані наступні педагогі:  

 Никитович Т.О. – відповідність займаній посаді; 

 Москвіна Н.О. – підтверджено «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно 

педагогічне звання “практичний психолог-методист”; 

 Борисова О.А. – встановлено «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне 

звання “старший учитель”; 

 Харабай Ю.М. – підтверджено «спеціаліст вищої категорії»; 

 Агібалова Л.А. – встановлено «спеціаліст вищої категорії»; 

 Павлова В.І. – підтверджено «спеціаліст без в/о»; 

 Варич О.А. – встановлено «спеціаліст ІІ категорії»; 

 Мельник-Панасовській О.А.- встановлено «спеціаліст ІІ категорії». 

 



 З метою вивчення адаптації учнів перших і п’ятих класів, в жовтні було створено 

творча група, яка виконала необхідну роботу по складеному плану, а підведення підсумків 

та обговорення відбулось на педрадах 31.10.18 г. «Адаптація першокласників», «Адаптація 

учнів п’ятих класів». За 1 семестр на педагогічних радах з доповідями заслухали: Козулю 

І.Ю., Науменко С.М., Губченко Л.І., Гаранжу О.В., Харабай Ю.М., Москвіну Н.О., 

Мирошниченко Т.М., Сосунову О.Д., Варич О.А., Агібалову Л.А., Лавшук І.В. У березні 

проведено педагогічна рада за темою «Реалізація принципів розвиваючої функції навчання 

на уроках та позакласних заняттях». У першій теоретичній частині виступи за темою 

підготували Сосунова О.Д., Петрова Н.О., Іорданова О.М., Шмоніна Н.О., Чернавська Л.В. 

В практичній частині педради робота була організована в групах з метою заглиблення у 

окремі теми: «Розвиток пізнавального інтересу», «Розвиток пам’яті», «Розвиток уваги», 

«Розвиток зв’язного мовлення». 

  Одним із напрямків методичної роботи є робота з молодими вчителями. 

Колектив педагогів школи сформований в основному з учителів досвідчених, переважно 

середнього віку. В школі 2 молодих учителя - Завада В.Н., Мірошниченко Т.М. З ними 

проводиться індивідуальна робота, призначено вчителів-наставників та організовано 

персональний контроль з метою надання необхідної методичної допомоги та контролю за 

виконанням отриманих рекомендацій.  Було організовано взаємовідвідування уроків 

молодих спеціалістів та їх наставників. З метою виявлення проблем та запропонування 

варіантів їх вирішення проведено співбесіди Сосунової О. Д. з молодими спеціалістами. 

Протягом 2018-2019 н.р. вчителі ділилися досвідом в Інтернет-ресурсах, на 

методичних сайтах, періодичних виданнях.  

№ ПІБ Назва матеріалу Видання 

1 Дюндева Ю.О. Конспекти уроків фізики Журнал «Фізика в 

школі» 

2 Саравас О.Ф. Математика 5кл. Робочий зошит 

поетапного формування знань (розділ 

«Дробові числа і дії з ними») 

Вид.група 

«Університет»,2018р 

3 Харабай Ю.М. Конспект уроку у 5 класі «Чарівна 

країна «Орфографія»»; 

«Всеосвіта» - 10 публікацій 

(конспекти уроків, презентації, 

статті) 

Super.Urok-UA.com 

 

«Всеосвіта» 

4 Борисова О.А. Конспекти уроків «На урок» 

5 Шмоніна Н.О. Конспекти уроків «На урок» 

6. Варич О.А. Узагальнення з теми «Займенник». 

Розбір займенника як частини мови» 

Конспект уроку «Дієслово. Загальне 

значення. Сінтаксична роль» 

«На урок» 

7. Москвіна Н.О. «Змінюючи життя: керуємо стресом», 

«Змінюючи життя: виховуємо дітей 

без покарання», «Змінюючи життя: 

вчимося бути здоровими», 

«Змінюючи життя: управління 

бюджетом», (2017-2018 рр.,  у складі 

групи авторів-упорядників 

Посібник ВБО 

«Український фонд 

«Благополуччя 

дітей»» 

8 Губченко Л.І. Конспекти уроків «Всеосвіта» 

 

 Забезпечено участь учнів у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 

МАН(обласний етап), турнірі юних істориків, II етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, 

Міжнародному конкурсі ім. П. Яцика, Всеукраїнському конкурсі ім. Т. Г. Шевченка, 

конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, Всеукраїнський олімпіаді «Олімпус», 



предметних конкурсах «Колосок», «Орлятко», «Грінвич», «Я козацького роду», «Бобер», 

«Логічне мислення», Sunflower, предметних конкурсах «Колосок весняний», «Європа-це 

я!», «Патріот», «Кенгуру», «Лелека», «Левеня», «Кришталева сова», «Соняшник». 

 З 15 по 26 жовтня згідно приказа по школе і графику проведення I етапа 

Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дісциплін були проведени олімпіади з 12 

предметів. Всього взяло участь 246 ученів і 20 вчителів.  Не проведені були олімпіади з 

економіки, астрономії, екології, трудового навчання, російської мови та літератури, 

правознавства. Не проводили олімпіади вчителя: Різниченко Я.В., Менших В.С., Самко 

І.Ю., Попова О.Ю. За підсумками олімпіад 28 учнів посіли 1 місце, 30 учнів - 2 місце, 50 

учнів - 3 місце. Нагородження грамотами відбулося 06.11.18г. на шкільній лінійці.  

 ІІ (міський) етап Всеукраїнських предметних олімпіад - 30 учнів (27 учнів 

минулий рік) 14 переможців і призерів (в 2017-2018 - 15 переможців і призерів): 

І місце - 1уч. 

ІІ місце - 6 уч. 

ІІІ місце - 7 уч. 

 

№ 

п/п 

Предмет Клас Учасники Резуль

тат 

ПІБ учителя 

1.  Английська мова 11а Провлоцька Ірина 2 м Шестерніна Н.В. 

2.  Английська мова 9а Півненко Катерина 2 м Шмоніна Н.О. 

3.  Английська мова 10а Чередниченко Іван 2 м Шмоніна Н.О. 

4.  ІКТ 10а Головань Микита 3 м Головань В.В. 

Головань В.В. 5.  10а Новосьолов Олексій  2 м 

6.  9а Железогло Олександр 3 м 

7.  10а Петкевич Сергій 3 м 

8.  Біологія 9б Височина Ганна 2 м Локтіонова Т.І. 

9.  Українська мова 10а Іорданова Валерия 2 м Завада Т.В. 

10.  Історія 9а Півненко Катерина 1 м Півненко Т.М. 

11.  Історія 9а Войтенко Анастасія 3 м Півненко Т.М. 

12.  Математика 5а Матєв Максим 3 м Гаранжа О.В. 

13.  Хімія 9а Мазур Олександра 3 м Цибуциніна О.С. 

14.  Трудове 

навчання 

8а Сапелкін Руслан 3м Меньших В.С. 

 Міжнародний конкурс ім. П. Яцика – 8 учасників на міськом рівні, з них: 

1 місце – 4 уч. Іорданова Валерія 10-а клас 

    Сєчко Валерія 9а клас 

                         Саєнко Дар’я 4б клас 

                         Веклич Ірина 3б клас 

3місце – 1 уч. Дьяченко Тімофій 5а клас 

, взяла участь на обласному рівні – Іорданова Валерія, учитель Завада Т.В. 

У Всеукраїнскому конкурсі ім. Т. Г. Шевченко – 5 уч., з них  

посіли 3 місце – Сєчко Валерія 9а клас (учитель Завада Т.В.) 

                             Новицька Олександра 6б клас (учитель Мирошниченко Т.М.) 

У Всеукраїнському конкурсі ім. Т. Г. Шевченко на обласному етапі взяла участь Сєчко 

Валерія, учитель Завада Т.В. 

 До участі в інтернет-олімпіадах «На урок» та «Всеосвіта» у І семестрі було 

залучено 486 учнів, з яких переможцями та призерами стали 259 учнів. За підготовку та 

перемогу учнів свідоцтвами нагороджено Варич О.А., Мирошниченко Т.М., Субачева В.Б., 

Митрович Р.В., Лавшук І.В., Сидоренко В.М., Сосунова О.Д., Іорданова О.М., Шмоніна 

Н.О., Шестерніна Н.В., Завада Т.В., Саравас О.Ф., Різниченко Я.В., Харабай Ю.М. 

До участі в інтернет-олімпіадах «На урок» та «Всеосвіта», конкурсі «Екологічна 

грамотність» за ІІ семестр було залучено 217 учнів, з яких переможцями та призерами стали 



118 учнів. За підготовку переможців інтернет олімпіад та конкурсів свідоцтвами 

нагороджено Варич О.А., Мірошниченко Т.М., Субачева В.Б., Митрович Р.В., Лавшук І.В., 

Сидоренко В.М., Сосунова О.Д., Іорданова О.М., Завада Т.В., Саравас О.Ф., Різниченко 

Я.В., Харабай Ю.М. 

 В конкурсі «ПереКЛАДач» МДУ взяли участь 5 учнів: Вербицька Катерина, 

Юріна Мар’яна, Покалюк Аліна, Височина Ганна, Султан Світлана та 2 педагога: Гаврилова 

О.В. і Варич О.А. За підсумками конкурсу Височина Ганна посіла 1 місце, учитель 

Гаврилова О.В. 

 В міждународній «Програмі обміну майбутніх лідеров» (FLEX) між Україной та 

ACTR / ACCELS (American Councils) в 1 відбірковому турі взяли участь 8 учнів: Любая 

Олена 8а клас, Шевчук Микита 9б клас, Новосьолов Олексій 10а клас, Гіріна Катерина 9а 

клас, Коваленко Аліна 9а клас, Півненко Катерина 9а клас, Стельмаченко Ганна 10а клас, 

Головань Микита 10а клас. В міждународній «Програмі обміну майбутніх лідеров» (FLEX) 

між Україной та ACTR / ACCELS (American Councils) до 2 туру запрошено Гіріна Катерина 

9а клас і Стельмаченко Ганна  10а клас. Учениця 10а класа Шудикіна Анастасія, як 

переможець цієї програми, проходить стажировку в США. 

 Програма малих стипендій з вивчення английської мови (English Access 

Microscholarship Program - Access) посольства США в Україні приймає участь Демонова 

Олександра 10-б клас учитель Шестерніна Н.В.  

 Міський конкурс екологічних проектів «Еко платформа майбутнього» взяли 

участь 2 учнів: Заблоцька Орина (учитель Локтіонова Т.І.) та Бочаров Дмитро. Бочаров 

Дмитро посів 3 місце та отримав грант на 10 000 грн., учитель Дюндева Ю.О. 

 У Регіональній науково-практичній конференції «Енергетика, екологія і 

логістика» Козлова Ольга посіла 1 місце, учитель Дюндева Ю.О. 

 В міському конкурсі есе з англійської мови МДУ Берко Катерина посіла 1 місце, 

учитель Шестерніна Н.В. 

 У науково-практичній конференції «Наука-перші кроки» взяли участь Козлова 

Ольга(2 місце), Іорданова Валерія, Султан Світлана, Ковбасюк Сергій (1місце), Сєчко 

Валерія. Тези робіт увійшли в збірку матеріалів конференції. 

В ІІ Всеукраїнському конкурсі робіт талановитої молоді у сфері грошей та 

банківської справи КНЕУ Іорданова Валерія отримала диплом переможця. 

 В міському конкурсі технічного моделювання «Модель своїми руками» Меньших 

В.С. був запрошений до складу журі, та підготував 2 призерів: Меньших Дмитро 7б 2місце 

і Тіхоновський Андрій 7б 3місце. 

 В обласному інтернет-конкурсі літературно-мистецкої медіатворчості Кацагорова 

Карина та Демченко Марія взяли участь в номінації «Інтерактивний плакат». 

 Щодо подання документів, корегування робіт, підготовки виступів учнів на 

конференції МАН потрібно відмітити роботу практичного психолога Москвіної Н.О. 

Підсумки I (міського) етапа в ХХІІI науково-практичній конференції Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково - дослідницькіх робіт членів МАН України - 3 призера з 4 

представлених робіт: 

№ 

п\п 

ПІБ учня ПІБ учителя Секція Клас Резуль

тат 

1.  Заблоцкая Арина Локтіонова Т.І. Біологія. Ветерінарія і 

зоотехніка. 

10б 3 м 

2.  Мельникова Тетяна Шувалова О.Ю. Зарубіжна література 10а 3 м 

3.  Сєчко Валерія Завада Т.В. Українська мова та 

література 

9а уч 

4.  Горбачова Марія Різниченко Я.В. Всесвітня історія 11а 3 м 

 Команда НВК "Ліцей-школа № 14" у складі: Дорошенко Марії, Ніколаєнка Марка, 

Іорданової Валерії, Берко Катерини, Бондаревої Софії  посіла 1місце в міському, 2 місце в 



обласному і 3 місце на всеукраїнському етапі турніру з правознавства, учитель Різниченко 

Я.В. Команда НВК "Ліцей-школа № 14" у складі: Новосьолова Олексія ,Іорданової Валерії  

Чередниченка Івана, Козлової Ольги, Зацаренського Владислава зайняла 3 місце в міському 

турнирі з математикі, учитель Іорданова О.М.  

 Команда учнів групи 3.1 під керівництвом Різниченка Я.В. зайняла 2 місце в 

правовому квесті на базі МДІУ. 

 Підсумки IІ (обласного) етапу в ХХІІI науково-практичній конференції 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково - дослідницьких робіт членів МАН 

України - 1 призер з 1 представленої роботи: 

№ 

п\п 

ПІБ учня ПІБ учителя Секція Клас Резуль

тат 

1 Мельникова Тетяна Шувалова О.Ю. Зарубіжна література 10а 3 м 

  

 Команда НВК "Ліцей-школа № 14" у складі: Берко Катерини, Лисакова Івана, 

Ніколаєнко Марка, Бондаревої Софії посіла 1місце в міському, 3 місце в обласному етапі 

турніру юних істориків, учитель Різниченко Я.В.  

В міському конкурсі есе «Steelman – професія майбутнього» взяли участь 4 учні та 

отримали сертифікати учасників і заохочувальні призи. 

В І Приазовськіх медико-біологічних читаннях взяли участь 3 учнів, Бутенко 

Владислава посіла 1 місце, презентація Вербицької Катерини визнана найкращою. 

Конкурс перекладів з німецької мови «Meine erste Schritte in der Übersetzung»  6-8 кл 

та «Ich verbessere meine Kenntnisse beim Übersetzen»9-11 кл МДУ у цьому році завершено з 

гарними результатами: Височина Ганна 1 місце та Костенко Анастасія 3 місце, учитель 

Ліфінцева А.Г. 

На науковій конференції «Перспектива-2019» Маріупольського будівельного 

коледжу Султан Світлана посіла 3 місце (учитель: Костенко Т.О.) , Іорданова Валерія є 

учасницей цього заходу. Тези робіт увійшли в збірку матеріалів конференції.  

В олімпіаді з медичної біології взяли участь 5 учнів, Вербицька Катерина посіла 3 

місце та нагороджена грамотою. 

На базі МДУ вперше відбувся «Форум молодих вчених». Від НВК «Ліцей-школа 

№14» свої роботи захищали: Бутенко Владислава 9а (3 місце), Ковбасюк Сергій10б (1 

місце); Козлова Ольга 10а, Мельникова Тетяна 10а, Сєчко Валерія 9а, Султан Світлана 9в 

(3 місце). 

На науково-практичній конференції клубів «Зелений паросток» було представлено 5 

робіт. Заблоцька Орина та Мельник Павло посіли 1 місця, Скакун Софія – 3 місце. 

Підсумкі участі у Всеукраїнськіх, Міжнародних та обласних предметних конкурсах 

за навчальний рік:  

 

№ 

з\п 

Назва конкурсу Кількість 

учасників 

Кількість 

переможців 

1 Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» 147 101 

2 Міжнародна природознавча гра «Геліантус» 0 0 

3 Міжнародний конкурс «Бобрас» 12 11 

4 Міжнародний конкурс юних істориків «Лелека» 42 29 

5 
Міжнародний конкурс української мови імені Петра 

Яцика 
8 

5 (міський 

рівень)1 

(обл) 

6 

Міжнародний конкурс імені Тараса Шевченка 5 

2 (міський 

рівень)1 

(обл) 

1 Всеукраїнська  інтернет - олімпіада  «На урок» і 

«Всеосвіта» 
703  377  



2 Всеукраїнський конкурс Логічного мислення 87 43 

3 Всеукраїнський конкурс «Я козацького роду!» 22 22 

4 Всеукраїнська  українознавча гра  «Соняшник» 190 50 

5 Всеукраїнський конкурс з німецької мови 

«Орлятко» 
17 2 

6 Всеукраїнський конкурс з англійської мови 

«Гринвіч 2017» 
126 41 

7 Всеукраїнський конкурс учнівської творчості 

присвячений Шевченківським дням 
5 0 

8 Всеукраїнський конкурс «Змагаємось за нове 

життя» 
0 0 

9 Всеукраїнський конкурс ессе «Я-європеєць» 0 0 

10 Всеукраїнський   природничий  інтерактивний  

конкурс «Колосок-осінній, 2018» 
203 189 

11 Всеукраїнський конкурс «Стежками Каменяра» 0 0 

12 Всеукраїнський конкурс юних суспільствознавців 

«Кришталева сова» 
70  

13 Всеукраїнський конкурс учнівських творчих робіт 

«Я-журналіст!» 
  

14 Всеукраїнський конкурс з українознавства 

«Патріот» 
48 16 

15 Всеукраїнський   природничий  інтерактивний  

конкурс «Колосок-весінній, 2019» 
190  

16 Всеукраїнський конкурс "Intel-Еко Україна"   

17 Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс 

«Левеня» 
31 14 

18 Всеукраїнський конкурс «Європа- це ми!» 38  

19 Всеукраїнські олімпіади «Олімпус» 209 18 

20 

Всеукраїнський конкурс «Лист до мами» 1 

Лауреат 

Черниш 

Юлія 

(Харабай 

Ю.М.) 

1 Обласний інтернет-конкурс «Створи шедевр» 2 0 

2  Регіональний творчий конкурс учнівської 

і студентської молоді «Слово у душі — душа 

у слові»  

0 0 

 

 Згідно Концепції стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості НВК 

"Ліцей-школа № 14" на період до 2020 р., затвердженою педагогічною радою (протокол № 

7 від 11.01.2011), на виконання наказу «Про організаційно-педагогічні засади щодо роботи 

з обдарованими учнями у 2018-2019 н.р.» в навчальному закладі функціонує система роботи 

з обдарованими дітьми, метою якої є створення особистісно-розвивального середовища 

виявлення, навчання та розвитку обдарованої особистості, активізація індивідуальної 

роботи з обдарованими та здібними дітьми, систематична та послідовна робота щодо 

підготовки учнів до олімпіад, конкурсів різного  рівня.  Ця робота  передбачає об’єднання 

зусиль педагогів, вихователів, викладачів ВНЗ, практичного психолога, батьків, самих дітей 

та  створення відповідного механізму реалізації в умовах оновлення освітньої системи. 

Система роботи з обдарованими дітьми спрямована на  взаємодію управлінської та 

педагогічної  діяльності по здійсненню якісної  неперервної освіти,  профільного навчання, 

розвитку обдарованості у відділах Школи творчості «Діти майбутнього», науковому 



товаристві ліцеїстів «Пошук», літньої школи «Крок до науки», літньої мовної школи, 

залучення учнів до участі у  предметних конкурсах, НПК МАН, олімпіадах, конкурсах 

художньо-естетичного спрямування, спортивних змаганнях через психологічний супровід.  

Призначено заступника директора з навчально-виховної роботи Сосунову О.Д. 

відповідальним за роботу з обдарованими дітьми. Розроблено та затверджено заходи  з 

виявлення, підтримки та розвитку обдарованої особистості. Організовано роботу 

проліцейських та ліцейських класів, відповідальна заступник директора з НВР Костенко 

Т.О.  Організовано роботу Школи творчості, відповідальна заступник директора з НВР 

Костенко Т.О., наукового товариства ліцеїстів «Пошук», відповідальна учитель Локтіонова 

Т.І. Організовано роботу у спеціалізованих «азовстальскіх» класах, відповідальна 

заступник директора з навчально-виховної роботи Сосунова О.Д. Організовано роботу 

щодо психологічного супроводу роботи щодо виявлення, підтримки та розвитку 

обдарованості, відповідальна психолог Москвіна Н.О. Продовжено  роботу з обдарованими 

дітьми щодо підготовки до Всеукраїнських олімпіад, НПК МАН, міжнародних конкурсів, 

художніх та музичних конкурсів, спортивних змагань.  

В рамках «Школи творчості»  до роботи класів ерудитів у початковій школі були 

залучені вчителі початкових класів Субачева В.Б., Борисова О.А., Лавшук І.В.; до роботи 

предметних факультативів – учителі Півненко Т.М., Локтіонова Т.І., Цибуциніна О.С., 

Дюндева Ю.О.;  до роботи школи раннього розвитку – учителі Лавшук І.В., Сосунова О.Д.; 

до роботи спортивних секцій Савіних С.О., Агібалова Л.А. 

Продовжено роботу по співробітництву з ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" , ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет». Для учнів 8 класів протягом семестру 

була організована ознайомча практика на базі ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет». 

 З 27.05.2019р по 07.06.2019р організована робота літньої предметної школи 

(35учнів) в якої працювали наступні вчителі: Півненко Т.М., Цибуциніна О.С., 

Шестерніна Н.В., Гаранжа О.В., Саравас О.Ф, Дюндева Ю.О., Різниченко Я.В., 

Ліфінцева А.Г., Головань В.В.  Також з  27.05.2019р по 31.05.2019р  працювала літня 

мовна школа для учнів 3 класів (17 учнів), керівник Шмоніна Н.О.  

     НАКАЗУЮ: 

  

1. Визнати методичну роботу педагогічного колективу НВК «Ліцей-школа №14» за 

2018-2019 н.р. на достатньому рівні. 

2. Сосуновій О.Д., заступнику директора з навчально-виховної роботи: 

2.1.Продовжити роботу над реалізацією програми «Обдаровані діти». Розробити 

рекомендації щодо створення чіткої системи роботи з дітьми, що мають високий 

рівень мотивації. 

2.2.Відмітити високі показники ефективної та результативної роботи з 

обдарованими учнями Півненко Т.М., Шестерніної Н.В., Шмоніної Н.О., 

Локтіонової Т.І., Головань В.В., Дюндевої Ю.О., Різниченка Я.В., Цибуциніної 

О.С., Завада Т.В., Шувалової О.Ю., Гаранжі О.В., Гаврилової О.В., Митрович 

Р.В., Іорданової О.М., Мірошниченко Т.М.  

2.3. Нагородити  вищеназваних вчителів дипломами на засіданні педагогічного 

колективу. 

2.4.Продовжити роботу по вивченню технологій електронного портфоліо, створення 

персональних сайтів. 

2.5.Сприяння поширенню педагогічного досвіду вчителів школи у фахових 

виданнях, на освітніх порталах. 

     Термін: постійно 

3. Вчителям-предметникам:  

3.1. Систематично працювати над підвищенням рівня професійної майстерності.  



3.2. Впроваджувати сучасні методики навчання з метою підвищення 

результативності навчально-виховного процесу. 

     Термін: постійно 

4. Контроль над виконанням наказу покласти на Сосунову О. Д., заступника директора 

з навчально-виховної роботи. 

 

 

       Директор НВК  «Ліцей – школа № 14»                                    Т.О.Никитович 

 

 


