Відділ освіти Миргородської міської ради Полтавської області

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮВАТИМУТЬ
ЗАКЛАДИ ОСВІТИ ТА МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ У 2020-2021 Р.Р.:
«ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»

Склад науково-методичної ради методичного кабінету
відділу освіти
1. Невєрова Ю. В.,
завідувач МК, голова ради;
2. Силко В. П.,
методист
МК, секретар ради;
члени ради:
3. Похно Л. М.,
головний
спеціаліст відділу освіти;
4. Гречка Л. М.,
методист МК;
5. Усатенко О. О.,
методист МК;
6. Козлова В. І.,

методист МК;
7. Погибко Н. І.,
методист МК;
8. Василенко А. М.,
методист МК;
9. Шостак А. В.,
юрисконсульт
відділу
освіти;
10. Таран Л. А., практичний
психолог
ЗДО № 11 «Теремок»;
11. Ванда Т. В., вихователь
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ДНЗ № 12 «Світлячок»;
12. Передрій В. І.,
заступник
директора
ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського;
12. Ломовцева І. М.,
методист ЦЕНТУМу;
13. Бодрова Л. М., учитель
інформатики
гімназії
ім. Т. Г. Шевченка, голова
м/о вчителів інформатики.
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Тематика засідань науково-методичної ради
методичного кабінету відділу освіти
Вересень 2020 року
1. Затвердження тематики
засідань науковометодичної ради на 2020–
2021 н. р. (Невєрова Ю. В.,
завідувач МК).
2. Затвердження авторських
програм педагогічних
працівників
(методисти МК).
Листопад 2020 року
1. Про
організацію
та
проведення (дитячоюнацької) військовопатріотичної гри «Сокіл
(«Джура»)» (Сташук А. Р.,
провідний спеціаліст відділу
освіти).
2. Стан методичної роботи у
НВК (ДНЗ-ЗНЗ) «Гелікон»
(Силко В. П., методист МК).
Лютий 2021 року
1. «Презентація
кращого
педагогічного досвіду

працівників закладів освіти
міста «Калейдоскоп
педагогічних
надбань.
Парад особистостей».
Розгляд методичних
посібників
педагогічних
працівників,
які
претендують на присвоєння
(підтвердження)
педагогічного звання
«Учитель-методист»,
«Вихователь-методист»
(методисти МК).
2. Про забезпечення
сучасного рівня викладання
математичних
дисциплін
(Невєрова Ю. В.,
завідувач МК).
Березень 2021 року
1. Аналіз результативності
школярів міста у
Всеукраїнських олімпіадах
із навчальних предметів та
конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт МАН
(Усатенко О. О.,
методист МК).
2. Стан методичної роботи у
гімназії ім. Т. Г. Шевченка
(Козлова В. І.,
методист МК)
Квітень 2021 року
Підсумки атестації
педагогічних працівників у
2020–2021 н. р.
(Гречка Л. М.,
методист МК).
Червень 2021 року
1. Підсумки
організації
науково-методичної роботи
у закладах освіти міста
(Невєрова Ю. В.,
завідувач МК).
2. Про схвалення робочих
планів методистів
методичного кабінету на
2021–2022 н. р.
(методисти МК).

Методична робота
Жовтень–листопад
2020 року
1. Місячник
майстерності
педагогічних працівників,
які
претендують
на
присвоєння (підтвердження)
педагогічного звання
«Старший учитель»,
«Учитель-методист»
(відповідальні
методисти МК).

2. Вивчення
стану
методичної роботи у ЦЕВ
(Козлова В. І.,
методист МК).
Листопад 2020 року
1. Вивчення стану
методичної роботи у НВК
(ДНЗ-ЗНЗ)
«Гелікон»
(Силко В. П., методист МК).
2. Стан
організації
та
проведення
атестації
педагогічних працівників у
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ЗДО № 11
«Теремок»
(Гречка Л. М.,
методист МК).
Грудень 2020 року–січень
2021 року
Місячник
майстерності
педагогічних працівників,
які
претендують
на
присвоєння (підтвердження)
кваліфікаційної
категорії
«Спеціаліст вищої
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категорії»
(відповідальні
методисти МК).
Лютий 2021 року
Стан
організації
та
проведення
атестації
педагогічних працівників у
ДНЗ № 10 «Веселка»

(Гречка Л. М.,
методист МК).
Березень 2021 року
1. Вивчення
методичної
роботи
у
гімназії
ім. Т. Г. Шевченка
(Козлова В. І.,
методист МК).

2. Вивчення
роботи
та
ведення
документації
практичного психолога та
соціального
педагога
(Василенко А. М.,
методист МК).

Методичні тижні у закладах освіти міста
Жовтень 2020 року

ДНЗ № 7
«Яблунька»;

НВК (ДНЗ-ЗНЗ)
«Гелікон»;

ЗОШ № 3;

ЦЕВ.
Листопад 2020 року

ДНЗ № 12
«Світлячок»;


ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського;

ЦЕНТУМ.
Грудень 2020 року

СШ № 5;

ДНЗ № 10
«Веселка»;

ЗОШ № 7.
Лютий 2021 року

СЮТур;


Гімназія
ім. Т. Г. Шевченка;

ДНЗ № 5 «Сонечко».
Березень 2021 року

СЮТ;

ДНЗ № 2 «Оленка».
Квітень 2021 року

ЗДО № 11
«Теремок»;

ЗОШ № 1 ім. Панаса
Мирного.

Вивчення стану дотримання Державних стандартів
базової середньої освіти в частині викладання
І семестр 2020–2021 н. р.

біологія (ЗОШ № 1
ім. Панаса Мирного,
СШ № 5);


математика (гімназія
ім. Т. Г. Шевченка,
ЗОШ № 3);

трудове
навчання
(ЗОШ № 1
ім. Панаса Мирного).

ІІ семестр 2020–2021 н. р.

англійська мова
(гімназія
ім. Т. Г. Шевченка);

математика
(СШ № 5).

Організація та проведення атестації педагогічних
працівників у 2020-2021 навчальному році
Листопад 2020 року
ЗДО № 11 «Теремок».

Лютий 2021 року
ДНЗ № 10 «Веселка».
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Постійно діючий семінар завідувачів та
вихователів-методистів ЗДО
Підвищення
професійної
компетентності педагога
– запорука покращення
якості освіти
Жовтень
2020 року,
ЗДО № 11 «Теремок»
1. Організація
фізкультурно-оздоровчої
роботи
ЗДО
№ 11
«Теремок»
–
Школи
сприяння здоров’ю
(Ботвіновська О. В.,
завідувач ЗДО № 11
«Теремок»,
Якименко С. М.,
вихователь-методист
ЗДО № 11 «Теремок»).
2. Кардіо – заняття з
використанням стільців та
кардіо драбинок у стилі
workout
(Вороніна Н. В.,
інструктор із фізкультури
ЗДО № 11 «Теремок»).
3. Заняття з плавання за
парціальною
програмою
М. М. Єфіменко
«Акватеатр»
(Вітренко С. В.,

інструктор
із
фізичної
культури ЗДО № 11).
4. Гурткова робота в ЗДО,
як варіативна складова
Базового
компонента
дошкільної освіти. Робота
гуртка з фітнесу «СтартАп»
(Вороніна Н. В., інструктор
із фізкультури ЗДО № 11
«Теремок»).
5. Технологія
взаємодії
закладу дошкільної освіти з
батьками щодо формування
у дітей
здоров’язбережувальної
компетентності
(Вороніна Н. В., інструктор
із фізкультури ЗДО № 11
«Теремок»).
Грудень
2020 року,
НВК (ДНЗ-ЗНЗ)
«Гелікон»
«Стереотипи
та
дискримінація в роботі з
дітьми дошкільного віку»

1. Презентація «Що таке
стереотипи
та
дискримінація?»
2. Тренінг
«Антидискримінаційні
окуляри».
3. Фіт-бек (зворотній
зв’язок).
Квітень 2021 року, МК
«Правова
освіта
дошкільнят»
1. Презентація «Створення
соціально-педагогічних
умов для розвитку правової
компетентності
дітей
дошкільного віку».
2. Право на життя, честь та
гідність – необхідні умови
гармонійного
існування
людини (презентація,
Харіна В. А., практичний
психолог ДНЗ № 10 «Весел
ка»).
3. Семінар-практикум
«Захист
прав
дитинидошкільника»
(педагоги
ДНЗ № 10 «Веселка»).

Постійно діючі семінари директорів,
заступників директорів, методистів ЗПО
Жовтень 2020 року
Можливості дистанційного
навчання у позашкільній
освіті (Козлова В. І.,
методист МК).

Квітень 2021 року
Партнерство педагогів,
батьків, дітей як запорука
успішного розвитку ЗПО
(Козлова В. І.,
методист МК).
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Постійно діючі семінари заступників
директорів із виховної роботи ЗЗСО
Листопад 2020 року
Платформа безпеки
(відповідальні
Козлова В. І., методист
МК; Сіряк М. В., заступник
директора з виховної

роботи ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського)
Лютий 2021 року
Формування громадянської
компетентності учнів у
закладі освіти

(відповідальні
Козлова В. І.,
методист МК; Лега О. О.,
заступник директора з
виховної
роботи
НВК
(ДНЗ-ЗНЗ) «Гелікон»).

Методичні гостини
Вересень 2020 року
Віртуальна
книжкова
виставка. Творча майстерня
(Яценко Н. О., ЗОШ № 1
ім. Панаса Мирного для
шкільних бібліотекарів).

Листопад 2020 року
Формування та розвиток
ключових компетентностей
особистості
в
умовах
сучасного закладу освіти
(ЗОШ №3 для вчителів
української
мови
та
літератури).

Лютий 2021 року
Формування та розвиток
ключових компетентностей
особистості
в
умовах
сучасного закладу освіти
(СШ № 5 – для вчителів
української
мови
та
літератури).

Семінари
Квітень 2021 року
Захист
прав
дитини–
дошкільника
(ДНЗ № 10

«Веселка» – для завідувачів
та вихователів-методистів
ЗДО).

Майстер-класи
Жовтень 2020 року
1. Збережи своє здоров’я
(ДНЗ № 5 «Сонечко»).
2. Блоки Дьєнеша (НВК
(ДНЗ-ЗНЗ) «Гелікон»).
3. Палички Кюїзенера (ДНЗ
№ 10 «Веселка»).
4. Художньо-продуктивні
техніки в образотворчій
діяльності ЗДО (ДНЗ № 10
«Світлячок»).
5. Створення Google-форм
(Василенко А. М., методист

МК – для практичних
психологів та соціальних
педагогів).
6. Kahoot! – сервіс для
створення вікторин та ігор
(Василенко А. М., методист
МК – для вчителів хімії).
7. Корисні
мобільні
додатки
для
вивчення
географії
(Кулик О. В.,
учитель НВК (ДНЗ-ЗНЗ)
«Гелікон» – для вчителів
географії).
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8. Навчальний
проект
«Нове життя старим речам»
(Глушко Л. В.,
вчитель
ЗОШ № 7 – для вчителів
трудового навчання).
9. Дивосвіт декоративноприкладного
мистецтва
(Святаш О. Г., СШ № 5 –
для вчителів предметів
художньо-естетичного
циклу).
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Листопад 2020 року
Створення Google сайтів
(Василенко А. М., методист
МК – для практичних
психологів та соціальних
педагогів).
Листопад 2020 року
Педагогічна
майстерня
«Світ очима наймолодших»
(ДНЗ № 2 «Оленка»).
Січень 2021 року
1. Робототехніка
(Мельченко К. С., учитель
інформатики
ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського – для
вчителів інформатики).
2. Тестові
інтернет
платформи: використання
на уроках української мови
та літератури
(Василенко А. М., методист
МК
–
для
вчителів
української
мови
та
літератури).
3. Дудлінг як ефективний
засіб розвитку креативності
учня
(Коморна В. В.,
учитель основ здоров’я
ЗОШ № 3 для вчителів
біології).
4. Використання ґаджетів в
освітньому
процесі
(Трибушна Г. Б.,
учитель
фінансової
грамотності
ЗОШ № 3 – для вчителів
географії).

5. Шкільний коворкінг як
інструмент стимулювання
молодіжного
підприємництва
«Парчменткрафт»
(Ранюк Л. В., ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського – для
вчителів трудового
навчання).
6. Деревообробка
(Костенко С. О.,ЗОШ № 1
ім. Панаса Мирного – для
вчителів
трудового
навчання).
7. Ігри «Cool Games» у
фізкультурно-оздровчій
роботі
з
школярами
(Свінціцький О. П., вчитель
ЗОШ
№1
ім. Панаса
Мирного – для вчителів
фізичної
культури
та
предмета «Захист
України»).
Лютий 2021 року
1. Розвивальні
ігри
та
вправи з дітьми, що мають
особливі освітні потреби
(Кравченко Л. І, вчительлогопед
ДНЗ
№ 10
«Веселка»).
2. Подорож Каченяти або
світ за парканом пташиного
двору
(ЗДО № 11 «Теремок»).
3. Ментальна
карта
як
сучасна форма візуалізації

навчального
матеріалу
(Себро В. Є., вчителя
фізики ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського).
Березень 2021 року
1. Unite – створення 2 D
ігор (Семеренко В. В.,
учитель інформатики
ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського – для
вчителів інформатики).
2. Kahoot! – сервіс для
створення вікторин та ігор
(Василенко А. М., методист
МК
–
для
вчителів
географії).
Квітень 2021 року
1. Кардіотренування
з
використанням
пакетів
(ЗДО № 11 «Теремок»).
2. Використання
мобільного телефону на
уроці фізики
(Ковальківська В. О.,
вчитель фізики СШ № 5).
3. Kahoot! – сервіс для
створення вікторин та ігор
(Василенко А. М.,
методист МК).
4. Виготовлення підставки
під
гарячий
посуд
(Ладошко В. Г.,
гімназія
ім. Т. Г. Шевченка – для
вчителів
трудового
навчання).

Квест
Серпень 2020 року
Освітня
веб-подорож
школами світу

(Силко В. П., методист МК
для вчителів трудового
навчання).
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Жовтень 2020 року
1. Інформатичний
квест
«Бобер» (Погорєлов О. В.,
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учитель інформатики
гімназії ім. Т. Г. Шевченка
– для вчителів
інформатики).
2. Нові підходи до роботи в
умовах Нової української
школи»(ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського).
3. Технологія вебквесту в
методичному арсеналі
сучасного вчителя
(Білик О. І., учитель хімії

гімназії
ім. Т. Г. Шевченка).
Листопад 2020 року
Народознавчий
квест
«Україна-рідний
дім»
(ДНЗ № 2 «Оленка» – для
вихователів ЗДО).
Січень 2021 року
1. Літературний
квест
«Улюблені з дитинства
імена: Всеволод Нестайко»
(Пуговкіна О. М., завідувач
бібліотекою ЗОШ № 9

ім. І. А. Зубковського – для
вихователів ЗДО).
2. Улюблені з дитинства
імена: Всеволод Нестайко
(Пуговкіна О. М., ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського – для
бібліотечних працівників).
Квітень 2021 року
Спритні
та
вмілі
(Коморна В. В., ЗОШ № 3 –
для вчителів трудового
навчання).

«Круглий стіл»
Серпень 2020 року
1. Розвиток
музичного
сприймання дошкільників
як
засіб
формування
творчої
особистості
в
умовах дистанційної
роботи (Омельяненко Л. І.,
керівник музичний
ДНЗ № 10 «Веселка» – для
керівників музичних).
2. Дистанційне навчання у
закладах дошкільної освіти:
методичні аспекти
(Парфенчик Н. І.,
вихователь-методист
НВК (ДНЗ-ЗНЗ) «Гелікон»
– для вихователів ЗДО).

3. Навчання
в
умовах
карантину.
Дистанційні
форми подачі матеріалу –
для вчителів трудового
навчання.
Жовтень 2020 року
1. Новий рік – нові ми.
Перезавантаження.
Дистанційне
навчання.
Нові знання та нові вміння.
Що вдалося найкраще, що
було найскладніше – для
вчителів математики.
2. Організація дистанційної
освіти в період карантину
(для вчителів фізики).

Листопад 2020 року
Інтерактивні музичні ігри
як універсальний метод
розвитку дітей
(ДНЗ № 10 «Веселка» – для
керівників музичних).
Січень 2021 року
1. ЗНО 2021 – як готувати
учнів
до
ДПА
з
математики? – для вчителів
математики.
2. Скринька
кольорових
ідей: особливості сучасного
уроку образотворчого та
музичного мистецтва – для
вчителів предметів
художньо-естетичного
циклу).

Тренінги
Серпень 2020 року
1. Інтерактивні вправи та
тренажери для
дистанційного
навчання
предмета «Захист України»

(Силко В. П., методист МК
для
вчителів
фізичної
культури
та
предмета
«Захист України»).
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Листопад 2020 року
1. Антидискримінаційні
окуляри (НВК (ДНЗЗНЗ) «Гелікон»
–
для
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завідувачів та вихователів
методистів ЗДО).
2. Заняття з елементами
тренінгу для молодших
підлітків «Добро врятує
світ» (Баніт С. Г.,
практичний
психолог
гімназії ім. Т .Г. Шевченка
–
для
практичних
психологів та соціальних
педагогів).
Січень 2021 року
Я
+
я
=
команда
(Магденко Л. Є., голова м/о

– для педагогіворганізаторів).
Лютий 2021 року
Ділова гра «Де? Що?
Чому?» (ЗДО № 11
«Теремок»).
Березень 2021 року
1. Заняття з елементами
тренінгу «Емоційне
вигорання педагога ЗДО»
(Кунєва Л. О., практичний
психолог
ДНЗ № 2 «Оленка» – для
практичних психологів та
соціальних педагогів).

2. Щасливим треба бути
(Науменко Н. І.,
педагогорганізатор ЗОШ № 7 – для
педагогів-організаторів).
Квітень 2021 року
1. LEGO–«шість цеглинок»
(ДНЗ № 12 «Світлячок» для
вихователів).
2. Дидактична
мозаїка
(Комарницька Н. М.,
вчитель СШ № 5 – для
вчителів трудового
навчання).

Учнівські конкурси
Міські:

І
(міський)
етап
Всеукраїнської туристськокраєзнавчої
експедиції
«Моя
Батьківщина
–
Україна» (жовтень–
листопад 2020 рік);

І
(міський)
етап
Всеукраїнської
дитячоюнацької
військовопатріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») (жовтень
2020 року–квітень
2021 року);

міський брейн-ринг
«Календарно-обрядові
свята в Україні» (грудень
2020 року)

Загальноміський
заочний конкурс юних
журналістів
на
кращу
статтю присвячену 150річчю з Дня народження

Лесі
Українки
(лютий
2021 року)

Загальноміська
розважальна гра «Ліга
сміху» (квітень 2021 року).
Обласні, Всеукраїнські:

ІІ (обласний) та ІІІ
(Всеукраїнський) етапи (за
умови
перемоги
в
попередніх етапах)
Всеукраїнської туристськокраєзнавчої
експедиції
«Моя
Батьківщина
–
Україна»
(жовтень
2020 року–лютий
2021 року);

обласні
змагання
інтелектуальної
гри
«Дебати – 2021» (лютий–
березень 2021 року);

зональний
етап,
обласний та
Всеукраїнський етапи (за
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умови перемоги в
попередніх етапах)
Всеукраїнського конкурсуогляду екологічних
агітбригад, театрів (шоу)
(квітень 2021 року);

ІІ (обласний) та ІІІ
(Всеукраїнський) (за умови
перемоги у ІІ етапі) етапи
Всеукраїнської
дитячоюнацької військовопатріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») (травень–
серпень 2021 року).
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Педагогічні конкурси
1. Всеукраїнський конкурс
«Учитель року – 2021»:

«Керівник закладу

освіти»;

«Трудове навчання»;

«Математика»;



«Українська мова та
література».

План роботи методичного об’єднання вихователів ЗДО
Серпень 2020 року, МК
1. Інструктивно-методичні
рекомендації
щодо
організації роботи ЗДО в
2020–2021 н. р.
2. Обговорення
та
затвердження плану роботи
м/о на 2020–2021 н. р.
Жовтень 2020 року, МК
1. Майстер-клас
«Блоки
Дьєнеша» (НВК (ДНЗ-ЗНЗ)
«Гелікон»).
2. Майстер-клас «Палички
Кюїзенера»
(ДНЗ № 10
«Веселка»).
3. Майстер-клас
«Художньо-продуктивні
техніки в образотворчій
діяльності ЗДО»
(ДНЗ № 12 «Світлячок»).
Листопад 2020 року,
ДНЗ № 2 «Оленка»
1. Методична студія
«Національне виховання
засобами живопису»
(методичний аспект).
2. Нетрадиційні
техніки
зображування – стимул до

творчості (презентація із
досвіду роботи).
3. Народознавчий
квест
«Україна – рідний дім».
4. Педагогічна майстерня
«Світ очима
наймолодших».
Січень 2021 року, МК
1. Бібліопікнік – як форма
роботи з книгою для
наймолодших
(Яценко Н. О.,
завідуюча
бібліотекою ЗОШ № 1
ім. Панаса Мирного).
2. Бібліотечні
інновації:
буктрейлер, літературний
квест тощо (презентація).
3. Літературний
квест
«Улюблені з дитинства
імена: Всеволод Нестайко»
(Пуговкіна О . М.,
завідуюча бібліотекою
ЗОШ №9
ім. І. А. Зубковського).
Лютий 2021 року,
ЗДО № 11 «Теремок»
1. Презентація
«Метод

ПДД у розвитку дітей
дошкільного віку».
2. Ділова гра «Де? Що?
Чому?».
3. Майстер-клас «Подорож
Каченяти або світ за
парканом пташиного
двору».
4. Виставка
посібників,
картотеки ігор, конспектів,
фото колаж.
5. Презентаційний меседж
«А я роблю так…».
Квітень 2021 року,
ДНЗ № 12 «Світлячок»
1. Конструктори LEGO: їх
розмаїття, історія,
виникнення та розвиток.
2. Презентація «LEGO –
технологія як ефективний
освітній ресурс
формування
життєвої
компетентності
дошкільників».
3. Тренінг «Lego – «шість
цеглинок».

Педагогічна майстерня (для інструкторів
із фізичної культури та вихователів ЗДО)
Жовтень 2020 року,
ДНЗ № 5 «Сонечко»,
ДНЗ № 7 «Яблунька»

1. Педагогічна скарбничка
«Спортивні
прогулянки:
весело, цікаво і корисно».
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2. Презентація досвіду
роботи «Спортивні
прогулянки в ЗДО
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(пішохідний перехід,
туристичний похід)».
Методика організації та
складання карти-плану
прогулянок
(ДНЗ № 5 «Сонечко»).
3. Фізкультура на повітрі –
з користю для здоров’я
(презентація
досвіду
роботи
ДНЗ № 7 «Яблунька»).
Методичні
рекомендації
щодо проведення.

4. Майстер-клас «Збережи
своє здоров’я».
Квітень
2021
року,
ЗДО № 11 «Теремок»
1. Нова
фізкультура
–
фізкультура без бар’єрів –
ознайомлення з аспектами
методики «Школа
розумного руху»
О. П. Аксьонової.
Місія
інструктора з фізкультури в
системі
фізичного
виховання сучасних дітей

нового покоління «z» і «α»
(презентація).
2. Майстер-клас
«Кардіотренування
з
використанням пакетів».
3. «Граючись –
розвиваємось» – рухові
задачки з використанням
різноманітного матеріалу
(пакетиків, мочалок,
паперових тарілок і ін.).

План роботи методичного об'єднання
керівників музичних ЗДО
Серпень 2020 року, МК
1. Обговорення підсумків
роботи м/о за 2019–
2020 н. р. та ознайомлення
з планом роботи на 2020–
2021 н. р.
2. Розвиток
музичного
сприймання дошкільників
як
засіб
формування
творчої
особистості
в
умовах дистанційної
роботи (круглий стіл).
Листопад 2020 року ДНЗ
№ 10, «Веселка»
1. Використання
інтерактивних технологій у
музичному
вихованні

дошкільників (презентація,
Омельяненко Л. І., керівник
музичний
ДНЗ № 10
«Веселка»).
2. Перегляд інтерактивного
музичного заняття для
дітей
старших
груп
(Сайко І. А.,
керівник
музичний
ДНЗ № 10
«Веселка»).
3. Інтерактивні
музичні
ігри
як
універсальний
метод
розвитку
дітей
(обмін досвідом).

Березень 2021 року, НВК
(ДНЗ-ЗНЗ) «Гелікон»
1. Форми взаємодії
музичного керівника з
педагогами
ЗДО
(консультація).
2. Перегляд
музичного
заняття для дітей старшої
групи з використанням
логоритміки
(Лежньова С. В., керівник
музичний НВК (ДНЗ-ЗНЗ)
«Гелікон»).
3. Логоритміка
на
музичних заняттях як засіб
дитячого розвитку
(методичний коментар).

План роботи методичного об’єднання вчителівдефектологів, учителів-логопедів та корекційних
педагогів
Жовтень
2020 року,
ДНЗ № 2 «Оленка»
1. Обговорення
плану
роботи
м/о
в
2020–

2021 н. р.
2. Розвиток і відновлення
функцій зорового
аналізатора
у
дітей
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старшого дошкільного віку
з
вадами
зору
в
зображувальній діяльності.
Перегляд заняття «Казкові
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звірі» за творчістю Марії
Приймаченко
(Різніченко О. В., учительдефектолог
ДНЗ № 2 «Оленка»).
3. Кінезіологічні
вправи
для дітей із порушеннями
зору, як засіб розвитку
дрібної
моторики
та
інтелектуальних здібностей
(презентація
Дем’яненко В. М., учителядефектолога
ДНЗ № 2
«Оленка»).
Лютий 2021 року, ММК
1. Використання
компенсаторнонейтралізуючих технологій
у роботі з дітьми, що мають

особливі освітні потреби
(досвід роботи
Чубахи К. В.,
учителядефектолога
ДНЗ № 10
«Веселка»).
2. Майстер-клас
«Розвивальні ігри та вправи
з
дітьми,
що
мають
особливі освітні потреби»
(Кравченко Л. І., вчительлогопед
ДНЗ № 10 «Веселка»).
3. Нейрокорекційні заняття
з розвитку міжпівкульної
взаємодії і просторового
мислення у роботі з дітьми,
що мають особливі освітні
потреби (відеозвіт
Ганжі О. М.,
учителя-

дефектолога
ДНЗ № 10
«Веселка»).
Квітень 2021 року, ММК
1. Використання
методів
мнемотехніки в роботі
вчителя-логопеда
(презентація Прибак В. М.,
учителя-логопеда
ДНЗ № 12 «Світлячок»).
2. Робота в інклюзивному
класі: реалії сьогодення
(виступ Леонтьєвої О. С.,
асистента вчителя НВК
(ДНЗ-ЗНЗ) «Гелікон»).
3. Підведення
підсумків
роботи м/о за 2020–
2021 н. р. та планування
роботи
на
наступний
навчальний рік.

План роботи методичного об’єднання
вчителів обслуговуючої праці
Серпень 2020 року
1. Аналіз
роботи
м/о
вчителів трудового
навчання за минулий рік та
ознайомлення з планом
роботи на 2020–2021 н. р.
(Силко В. П., методист МК,
Ксьонз С. В., голова м/о).
2. Ознайомлення з
інструкційно-методичним
листом МОН України «Про
вивчення трудового
навчання та креслення у
2020–2021 н. р.»
(Силко В. П.,
методист МК).
3. Навчання
в
умовах
карантину.
Дистанційні
форми подачі матеріалу.

Обмін досвідом.
4. Освітня
веб-подорож
школами
світу.
Квест
(Силко В. П.,
методист МК).
Жовтень 2020 року
1. Аналіз проведення I
етапу
Всеукраїнської
олімпіади
з
трудового
навчання та підготовка до
II етапу. Визначення та
обговорення практичного
туру
олімпіади
з
урахуванням методичних
рекомендацій
ПОІППО
(Ксьонз С. В., голова м/о,
Силко В. П., методист МК).
2. Навчальний
проект
«Нове
життя
старим
11

речам».
Майстер-клас
«Органайзер»
(Глушко Л. В.,
учитель
ЗОШ № 7).
Січень 2021 року
1. Аналіз проведення II
етапу та підготовка до III
етапу Всеукраїнської
олімпіади
з
трудового
навчання
(Силко В. П.,
методист МК).
2. Шкільний коворкінг як
інструмент стимулювання
молодіжного
підприємництва. Майстерклас
«Парчменткрафт»
(Ранюк Л. В., учитель ЗОШ
№ 9 ім. І. А. Зубковського).
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Квітень 2021 року
1. Дидактичні ігри та ігрові
технології
на
уроках
трудового навчання як
метод стимулювання
розумової діяльності учнів.
Ігротренінг
«Дидактична

мозаїка»
(Комарницька Н. М.,
учитель СШ № 5).
2. Методика створення та
проведення
навчальних
квестів. Квест «Спитні та
вмілі»
(Коморна В. В.

ЗОШ №3).
3. Обговорення
педагогічної
електронних
(члени м/о).

новинок
преси,
ресурсів

План роботи методичного об’єднання
вчителів технічних видів праці
Серпень 2020 року
1. Ознайомлення
з
інструктивно-методичним
листом МОН України «Про
вивчення трудового
навчання та креслення у
2020–2021 н. р.»
та
з
методичними
рекомендаціями ПОІППО
(Силко В. П.,
методист МК).
2. Обговорення, уточнення
та затвердження плану
роботи м/о на 2020–
2021 н. р.
(Черкащенко О. О.,
голова м/о).
3. Навчання
в
умовах
карантину.
Дистанційні
форми подачі матеріалу.
Обмін досвідом.
4. Як організувати
дистанційне узагальнення
знань та підбити підсумки
навчального
періоду
(Черкащенко О. О., вчитель
ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського).

Жовтень 2020 року
1. Обговорення
питань
організації та проведення ІІ
етапу
Всеукраїнської
олімпіади
з
трудового
навчання
і
технологій
(Силко В. П.,
методист МК).
2. Актуальні
питання
методики
викладання
розділу програми
трудового навчання
«Основи побутової
діяльності» у 5-8-х класах
(технічні види праці)». З
власного досвіду роботи
(Харитоненко С. В.,
учитель СШ № 5).
Січень 2021 року
1. Про проведення ІІ етапу
Всеукраїнської олімпіади з
технічної праці та аналіз її
результатів (Силко В. П.,
методист МК).
2. Шкільний коворкінг як
інструмент стимулювання
молодіжного
підприємництва
(Черкащенко О. О., вчитель
ЗОШ № 9

12

ім. І. А. Зубковського).
3. «Особливості
формування й розвитку
загальнотрудових умінь і
навичок в учнів 8-11 класів
при вивченні профілю
«Деревообробка».
Майстер-клас
(Костенко С. О.,
вчитель
ЗОШ № 1 ім. Панаса
Мирного).
Березень 2021 року
1. Використання сучасних
технологій
на
уроках
трудового
навчання.
Майстер-клас
«Виготовлення підставки
під
гарячий
посуд»
(Ладошко В.Г.,
учитель
гімназії
ім. Т. Г. Шевченка).
2. Аналіз роботи
методичного об’єднання за
2020–2021 н. р.
Обговорення
пропозицій
щодо плану роботи на
новий
навчальний
рік
(Черкащенко О. О.,
голова м/о).
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План роботи методичного об’єднання вчителів
фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни»
Серпень 2020 року
1. Аналіз роботи м/о за
минулий навчальний рік,
ознайомлення та
затвердження плану роботи
м/о
на
2020–2021 н. р.
(Силко В. П., методист МК,
Мовчан Л. В., голова м/о).
2. Ознайомлення
з
методичним листом МОН
України «Про вивчення
фізичної
культури
та
предмета «Захист України»
у
2020–2021 н. р.»
(Силко В. П.,
методист МК).
3. Про особливості
дистанційного
навчання
предметів «Фізична
культура»
та
«Захист
України»
в
умовах
карантину (члени м/о).
4. Інтерактивні вправи та
тренажери для
дистанційного
навчання
предмета «Захист
України». Тренінг
(Силко В. П.,
методист МК).
5. Про участь учнівських
команд ЗЗСО у міському та

обласному етапі обласної
Гімназіади школярів у
2019–2020 н. р.
Особливості проведення,
підведення підсумків
(Сташук А. Р., провідний
спеціаліст відділу освіти,
Мовчан Л. В., голова м/о).
6. Про проведення міського
етапу обласної Гімназіади
школярів у 2020–2021 н. р.
(Сташук А. Р., провідний
спеціаліст відділу освіти).
Січень 2021 року
1. Застосування
інноваційних технологій на
уроках фізичної культури
та моделювання сучасного
уроку. Презентація
(Кобзуненко Т. М., учитель
фізкультури ЗОШ № 1
ім. Панаса Мирного).
2. Про впровадження та
ефективне
використання
функціоналу
сучасних
гаджетів
на
уроках
фізичної
культури
та
предмету «Захист України»
(Рябко П. В., вчитель ЗОШ
№ 9 ім. І. А. Зубковського).
3. Ігри «Cool Games» у

фізкультурно-оздровчій
роботі
з
школярами.
Мастер-клас
(Свінціцький О. П., вчитель
ЗОШ
№1
ім. Панаса
Мирного.
Березень 2021 року
1. Роль
вчителя
у
формуванні
здоров’язбережувальних
компетентностей учнів на
уроках фізичної культури
(Волошко А. О,
вчитель
фізичної культури гімназії
ім. Т. Г. Шевченка).
2. Шляхи
підвищення
ефективності викладання
предмету «Захист України»
та військово-патріотичного
виховання старшокласників
міста
(Логащук О. О.,
викладач предмету «Захист
України»).
3. Огляд
науковометодичних матеріалів та
інтернет-ресурсів
із
питання
фізичного
та
військово-патріотичного
виховання (члени м/о).

План роботи вчителів предметів
художньо-естетичного циклу
Серпень 2020 року
1. Аналіз
роботи
м/о
вчителів предметів
художньо-естетичного

циклу за 2019–2020 н. р.,
ознайомлення та
затвердження плану роботи
на новий 2020–2021 н. р.
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(Дрімайло Н. М.,
голова м/о).
2. Методичні рекомендації
МОН,
ПОІППО
щодо
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викладання
предметів
художньо-естетичного
циклу в 2020–2021 н. р.
(Силко В. П.,
методист МК).
3. Освітня
веб-подорож
школами
світу.
Квест
(Силко В. П.,
методист
МК).
Жовтень 2020 року
1. Інтерпретація
творів
мистецтва
як
засіб
формування
художньої
культури учнів
(Ксьонз О. М.,
учитель
мистецтва ЗОШ № 7).
2. Про особливості
дистанційного
навчання
предметів художньоестетичного
циклу
в

умовах карантину. Обмін
досвідом.
3. Дивосвіт декоративноприкладного
мистецтва.
Майстер-клас
(Святаш О. Г.,
учитель
мистецтва СШ № 5).
Січень 2021 року
1. Формування патріотизму
як особистісного ресурсу
учнів засобами мистецтва.
Презентація
(Москаленко Я. В., учитель
мистецтва
ЗОШ
№1
ім. Панаса Мирного).
2. Скринька
кольорових
ідей:особливості сучасного
уроку образотворчого та
музичного мистецтва.
Круглий стіл
(Костенко С. О.,

Магденко Л. Є,
Манофа Ю. В.,
Ранюк Л. А.,
Василова Н. П.).
3. Онлайн-вікторина
«Відгадай
країну
ЄС»
Силко В. П., методист МК).
Квітень 2021 року
1. Використання
інфографіки в мистецькій
освіті. Практикум
(Лещенко В. П.,
учитель
мистецтва
гімназіії
ім. Т. Г. Шевченка).
2. Новини фахових
інтернет-ресурсів та інших
джерел
із
питання
художньо-естетичного
розвитку школярів
(Силко В. П., методист МК,
члени м/о).

Методичне об’єднання вчителів хімії
Серпень 2020 року
1. Аналіз
роботи
м/о
вчителів хімії за 2019–
2020 н. р.
(Носова А. А.,
голова м/о).
2. Ознайомлення з
інструктивно-методичними
рекомендаціями МОН
України щодо
організаційно-методичного
забезпечення
вивчення
хімії
в
2020–2021 н. р.
(Погибко Н. І.,
методист МК).
3. Затвердження
плану
роботи на наступний 2020–
2021 н. р.
(Носова А. А.,
голова м/о).

4. Опрацювання інструкцій
щодо заповнення сторінок
класного журналу (вчителі
хімії).
Жовтень 2020 року
1. Дистанційне навчання –
сучасна освітня технологія
(Плотнікова І. В., учитель
хімії
ЗОШ
№9
ім. І. А. Зубковського).
2. Обмін
досвідом
із
організації
дистанційної
освіти в період карантину
(вчителі ЗЗСО).
3. Майстер-клас «Kahoot! –
сервіс
для
створення
вікторин
та
ігор»
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(Василенко А. М., методист
МК).
4. Ознайомлення з
Положенням про
Всеукраїнські
учнівські
олімпіади (Погибко Н. І.,
методист МК).
Січень 2021 року
1. Аналіз результативності
участі учнів у ІІ етапі
Всеукраїнських учнівських
олімпіад
із
базових
дисциплін,
конкурсах
(Погибко Н. І.,
методист МК).
2. Інтерактивні
методи
викладання на уроках хімії
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(Дем’яненко Н. А., вчитель
хімії СШ № 5).
3. Технологія вебквесту в
методичному арсеналі
сучасного вчителя
(Білик О. І., вчитель хімії
гімназії
ім. Т. Г. Шевченка).
Квітень 2021 року
1. Аналіз
виконання
навчальних
програм
у

2020–2021н. р.
(Носова А. А., голова м/о).
2. Викладання курсу
«Природничі науки» у 10 –
11 класах (Кукелко Т. М.,
учитель хімії СШ № 5).
3. Використання
краєзнавчого матеріалу у
вивченні хімії
(Носова А. А., голова м/о).

4. Про підсумки ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських
олімпіад
із
базових
дисциплін. (Погибко Н. І.,
методист МК).
5. Панорама
методичних
перспектив. Обговорення
пропозицій щодо
планування роботи м/о на
наступний навчальний рік
(учителі ЗЗСО).

Методичне об’єднання вчителів біології,
екології та основ здоров’я
Серпень 2020 року
1. Аналіз
роботи
м/о
вчителів біології, екології,
основ
здоров’я
та
природознавства за 2019–
2020 н. р. (Марченко С. В.,
голова м/о).
2. Ознайомлення з
інструктивно-методичними
рекомендаціями
МОН
України щодо
організаційно-методичного
забезпечення нового 2020–
2021 н. р.
(Погибко Н. І.,
методист МК).
3. Затвердження
плану
роботи
м/о
вчителів
біології, екології та основ
здоров’я на 2020–2021 н. р.
(Марченко С. В.,
голова м/о).

Жовтень 2020 року
Круглий
стіл
«Парад
порад»
1. Особливості
індивідуальної роботи з
учнями
при
вивчення
біології
під
час
дистанційного
навчання
(Ніколаєнко Л. Ю., вчитель
біології
ЗОШ
№9
ім. І. А. Зубковського).
2. Обмін
досвідом
із
організації
дистанційної
освіти в період карантину
(учителі ЗЗСО).
3. Тренінгове
заняття
«Особисте зростання
вчителя» (Марченко С. В.,
голова м/о).
Січень 2021 року
1. Аналіз завдань ЗНО в
2020 році (Хижа Т. О.,
вчитель біології гімназії
ім. Т. Г. Шевченка).

15

2. Майстер-клас «Дудлінг
як
ефективний
засіб
розвитку креативності
учня» (Коморна В. В.,
учитель основ здоров’я
ЗОШ № 3).
Березень 2021 року
1. Екологічне
виховання
учнівської
молоді
на
уроках біології
(Якименко Н. О., вчитель
біології
ЗОШ
№9
ім. І. А. Зубковського).
2. Методичні рекомендації
щодо закінчення 2020–
2021 н. р.
(Погибко Н. І.,
методист МК).
3. Аналіз роботи м/о за
2020–2021 н. р. та
вироблення завдань на
2021–2022 н. р.
(Марченко С. В.,
голова м/о).
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Методичне об’єднання вчителів географії,
економіки та фінансової грамотності
Серпень 2020 року
1. Аналіз
роботи
м/о
вчителів географії,
економіки та фінансової
грамотності
за
2019–
2020 н. р.
(Логащук Т. І.,
голова м/о).
2. Ознайомлення з
інструктивно-методичними
рекомендаціями МОН
України щодо
організаційно-методичного
забезпечення нового 2020–
2021 н. р.
(Погибко Н. І.,
методист МК).
3. Затвердження
плану
роботи на 2020–2021 н. р.
(Логащук Т. І., голова МО).
Жовтень 2020 року
1. Особливості
дистанційного
навчання:

досвід та поради (вчителі
географії та економіки).
2. Майстер-клас «Корисні
мобільні
додатки
для
вивчення географії»
(Кулик О. В., учитель НВК
(ДНЗ-ЗНЗ) «Гелікон»).
3. Ознайомлення з
Положенням про
Всеукраїнські
учнівські
олімпіади (Погибко Н. І.,
методист МК).
Січень 2021 року
1. Майстер-клас
«Використання ґаджетів в
освітньому процесі»
(Трибушна Г. Б.,
учитель
фінансової
грамотності
ЗОШ № 3).
2. Обговорення підсумків ІІ
етапу олімпіади з географії

та
економіки
(учителі
географії та економіки).
Березень 2021 року
1. Майстер-клас «Kahoot! –
сервіс
для
створення
вікторин
та
ігор»
(Василенко А. М., методист
МК).
2. Краєзнавство
в
шкільному курсі географії
та
позакласній
роботі
(Логащук Т. І.,
вчитель
ЗОШ
№1
ім. Панаса
Мирного).
3. Панорама
методичних
перспектив. Обговорення
пропозицій щодо
планування роботи
методичного об’єднання на
наступний навчальний рік
(учителі
географії
та
економіки).

Методичне об’єднання вчителів інформатики
Серпень 2020 року
1. Аналіз роботи м/о за
2019–2020 н. р.
(Василенко А. М., методист
МК).
2. Опрацювання
інструктивно-методичних
матеріалів
на
2020–
2021 н. р.
(Василенко А. М.,
методист МК).
3. Ознайомлення з планом
роботи
м/о
на
рік

(Василенко А. М., методист
МК, члени м/о).
Жовтень 2020 року
1. Сучасні технології та
методики
навчання
на
уроках
інформатики
(Осіпова О. В.,
учитель
інформатики ЗОШ № 3).
2. Інформатичний
квест
«Бобер» (Погорєлов О. В.,
учитель
інформатики
гімназії
ім. Т. Г. Шевченка).
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3. Як налаштувати
дистанційне
навчання:
досвід
та
поради
(Себро В. Г.,
учитель
інформатики
гімназії
ім. Т. Г. Шевченка).
Січень 2021 року
1. Новітні розробки у сфері
робототехніки
(Шапошник О. А., вчитель
інформатики
ЗОШ № 1 ім. Панаса
Мирного).
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2. Майстер-клас
«Робототехніка»
(Мельченко К. С., учитель
інформатики
ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського).
3. Платформи для
самоосвіти та підвищення
кваліфікації (Ситник А. М.,
учитель інформатики
ЗОШ № 1
ім.
Панаса
Мирного).

Березень 2021 року
1. Про підсумки обласних
олімпіад з інформатики та
інформаційних технологій
(Бодрова Л. М., голова м/о).
2. Майстер-клас Unite –
створення
2D
ігор
(Семеренко В. В., учитель
інформатики
ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського).
3. Онлайн-вікторина
«Відгадай
країну
ЄС»

(Василенко А. М.,
методист МК).
4. Технологія
таймменеджменту в освітній
діяльності
(Василенко А. М.,
методист МК).
5. Планування роботи м/о
на 2021–2022 н. р. (учителі
інформатики ЗЗСО).

Методичне об’єднання вчителів математики
Серпень 2020 року
1. Аналіз діяльності м/о за
2019–2020 н. р.
(Невєрова Ю. В., завідувач
МК, Худолій Н. О.,
голова м/о).
2. Складності та здобутки у
використанні
он-лайн
сервісів при дистанційному
навчанні.
3. Затвердження
плану
роботи
м/о
вчителів
математики
на
2020–
2021 н. р. (Невєрова Ю. В.,
завідувач МК, Худолій
Н.О., голова м/о).
4. Методичні рекомендації
щодо викладання предмету
математика
у
2020–
2021 н. р. (Невєрова Ю. В.,
завідувач
МК,
Худолій Н. О., голова м/о).
5. Організація повторення
навчального матеріалу за
попередній
курс
(Невєрова Ю. В., завідувач

МК, Худолій Н. О.,
голова м/о).
6. ЗНО 2021–нововведення
(Невєрова Ю. В., завідувач
МК, Худолій Н. О.,
голова м/о).
7. Форма спостереження за
уроком. На що варто
звернути
увагу
(Невєрова Ю. В.,
завідувач МК).
8. Закон про повну загальну
середню
освіту.
Що
нового? (Невєрова Ю. В.,
завідувач МК).
9. Що хочете навчитися?
(Невєрова Ю. В.,
завідувач МК).
Жовтень–листопад
2020 року
«Круглий стіл»
«Новий рік – нові ми.
Перезавантаження».
Дистанційне
навчання.
Нові знання та нові вміння.
Що вдалося найкраще, що
було найскладніше.
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План
1. Елементи дистанційного
навчання з якими ми були
знайомі (Невєрова Ю. В.,
про майстер-класи, що
були
проведені
для
членів м/о).
2. Виступ учителів
ЗОШ № 1
ім. Панаса
Мирного;
3. Виступ
учителів
ЗОШ № 3;
4. Виступ учителів
СШ № 5;
5. Виступ учителів гімназії
ім. Т. Г. Шевченка;
6. Виступ учителів
ЗОШ № 7;
7. Виступ учителів
ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського;
8. Виступ учителів НВК
«Гелікон».
Січень 2021 року
«Круглий стіл»
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ЗНО 2021 – як готувати
учнів
до
ДПА
з
математики?
1. Виступ учителів ЗОШ
№ 1 ім. Панаса Мирного;
2. Виступ
учителів
ЗОШ № 3;
3. Виступ учителів
СШ № 5;

4. Виступ учителів гімназії
ім. Т. Г. Шевченка;
5. Виступ учителів
ЗОШ № 7;
6. Виступ учителів
ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського;
7. Виступ учителів
НВК (ДНЗ-ЗНЗ) «Гелікон».

Березень 2021 року
1. Майстер-клас
для
вчителів математики.
2. Здоров’язбережувальні
технології для вчителя
математики.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів
Серпень 2020 року
1. Особливості організації
навчально-виховного
процесу
в
початкових
класах у 2020–2021 н. р.
2. Нормативні документи,
які регламентують роботу
початкової школи.
Жовтень 2020 року
1. Квест «Нові підходи до
роботи в умовах Нової
української школи»

(ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського).
2. Карусель інновацій
«Створення ситуації успіху
в
освітньому
процесі
початкової школи» (ЗОШ
№ 1 ім. Панаса Мирного).
Січень 2021 року
Семінар-практикум
«Готовність вчителів
початкових
класів
до
роботи в умовах Нової

української школи» (ЗОШ
№ 7).
Березень 2021 року
Арт-терапія
та
артпедагогіка в допомогу
дітям (гімназія
ім. Т. Г. Шевченка).
Травень 2021 року
1. Підсумки
роботи
за
2020–2021 н. р. ДПА
2. Складання
перспективного плану
роботи на 2021–2022 н. р.

Методичне об’єднання бібліотекарів
Вересень 2020 року
Бібліотека як промоутер
читання: пошук нових
горизонтів
(ЗОШ
№1
ім. Панаса Мирного).
1. Аналіз роботи м/о за
2019–2020 н. р. та
затвердження плану роботи
на новий 2020–2021 н. р.
(Пуговкіна О. М.,
голова м/о).
2. Дистанційна
робота
шкільної бібліотеки під час
карантину. Обмін досвідом.

3. Віртуальна
книжкова
виставка. Творча майстерня
(Яценко Н. О., бібліотекар
ЗОШ № 1
ім. Панаса
Мирного).
4. Читання в ХХІ столітті:
тенденції, спостереження,
прогнози (Скрипник Т. Г.,
бібліотекар СШ № 5).
Листопад 2020 року
Креативність у бібліотеці:
теоретичний та практичний
аспект (ЗОШ № 3).
1. Креативні форми роботи
шкільної бібліотеки:
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літературно-мистецька
галерея «Сузір'я мудрих,
чарівних,
відомих».
Презентація
(Нестеренко Н. М.,
бібліотекар ЗОШ № 3).
2. Креативність у
бібліотечній професії
(Аршиннікова В. Ф.,
бібліотекар
гімназії
ім. Т. Г. Шевченко).
3. Освітня
веб-подорож
школами
світу.
Квест
(Силко В. П.,
методист МК).
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Січень 2021 року
Роль ігрової діяльності в
становленні
особистості
юного читача засобами
шкільної бібліотеки
(співпраця з ЗДО) (відділ
освіти).
1. Бібліопікнік як форма
роботи з книгою для
наймолодших
(Яценко Н. О., бібліотекар
ЗОШ № 1 ім. Панаса
Мирного).

2. Бібліотечні
інновації:
буктрейлер,
буктросінг,
лепбук, фотокрос, флаер
Літературний квест
«Улюблені з дитинства
імена: Всеволод Нестайко»
(Пуговкіна О. М.,
бібліотекар
ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського).
Березень 2021 року
Трансформація
бібліотечної
роботи
в
умовах НУШ (ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського).

1. Бібліотечний
простір
школи
–
реалії
та
перспективи (Лесик Н. В.,
бібліотекар
ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського).
2. Ворота у майбутнє (з
досвіду роботи дитячих
книгозбірень світу)
(Пуговкіна О. М.,
бібліотекар
ЗОШ
№9
ім. І. А. Зубковського).

Методичне об’єднання вчителів фізики
Серпень 2020 року
1. Аналіз роботи м/о за
2019–2020 н. р.
(Невєрова Ю. В.,
завідувач МК).
2. Затвердження
плану
роботи м/о на 2020–
2021 н. р. (всі вчителі).
3. Ознайомлення з
методичними
рекомендаціями
щодо
викладання
фізики
та
астрономії
на
2020–
2021 н. р.
(Яценко І. О.,
голова м/о).
4. Обговорення змін до
навчальних
програм
(Невєрова Ю. В.,
завідувач МК, Яценко І. О.,
голова м/о).
5. Ознайомлення з новими
нормативними
документами МОН
(Невєрова Ю. В.,
завідувач МК).

6. Різне
Жовтень–листопад
2020 року
«Круглий стіл»
«Організація дистанційної
освіти в період карантину»
(з досвіду роботи).
1. Елементи дистанційного
навчання з якими ми були
знайомі (Невєрова Ю. В.,
завідувач МК).
2. Обмін
досвідом
із
організації
дистанційної
освіти в період карантину
(всі вчителі).
Січень–лютий 2021 року
Семінар-практикум
«Інструменти для
формування і розвитку
компетентностей на уроках
фізики та астрономії»
1. Обговорення результатів
шкільних
та
міських
олімпіад. Аналіз участі та
результативності
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(Невєрова Ю. В.,
завідувач МК; Яценко І. О.,
голова м/о).
2. Організація та зміст
повторення
навчального
матеріалу, підготовка учнів
до
ДПА
і
ЗНО
(Невєрова Ю. В.,
завідувач МК; Яценко І. О.,
голова м/о).
3. Ментальна
карта
як
сучасна форма візуалізації
навчального матеріалу
(Себро В. Є., вчитель
фізики ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського).
Березень–квітень
2021 року
Методична вітальня «Хочу
поділитись…»
1. Використання
мобільного телефону на
уроці фізики
(Ковальківська В. О.,
вчитель фізики СШ № 5).
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2. Kahoot! – сервіс для
створення вікторин та ігор

(Василенко А. М.,
методист МК).

Методичне об’єднання учителів іноземних мов
Серпень 2020 року
1. Аналіз роботи м/о у
2019–2020 н. р.,
обговорення та
затвердження плану роботи
на 2020–2021 н. р.
(Возниця В. М.,
голова м/о).
2. Ознайомлення з
інструктивно-методичними
рекомендаціями
МОН
України щодо вивчення
іноземних мов у 2020–
2021 н. р. Про навчальні
плани ЗЗСО на 2020–
2021 н. р. (Усатенко О. О.,
методист МК).
3. Рекомендації
щодо
викладання іноземних мов
у 2020–2021 н. р.,
затвердження єдиних вимог
до ведення документації
вчителя
(Возниця В. М.,
голова м/о).
4. Ознайомлення з
новинками фахової
періодичної
преси
та
методичної літератури
(Возниця В. М.,
голова м/о).

Жовтень 2020 року
1. Рекомендації щодо
підготовки і організації
проведення міських
олімпіад
із
базових
дисциплін у 2020–2021 н. р.
(Усатенко О. О.,
методист МК).
2. Дієві методи формування
іншомовної компетентності
учнів 1-2 класів відповідно
до засад НУШ
(Шевченко М. А., вчитель
англійської
мови
ЗОШ № 1 ім. Панаса
Мирного).
3. Використання
електронних освітніх
ресурсів у процесі
викладання
англійської
мови (Пуха І. О., вчитель
англійської мови СШ № 5).
Січень 2021 року
1. Гейміфікація як
ефективний метод
підвищення мотивації до
вивчення іноземної мови
(Трофимова Н. І., вчитель
англійської мови ЗОШ
№ 3).

2. Реалізація діяльнісного
підходу
до
сучасного
освітнього
процесу
на
уроках англійської мови в
основній школі
(Шкрябун О. М., учитель
англійської мови гімназії
ім. Т. Г. Шевченка).
3. Формування креативної
особистості
на
уроках
англійської мови засобами
сучасних
педагогічних
технологій
(Явтушенко Л. О., вчитель
англійської
мови
ЗОШ № 1 ім. Панаса
Мирного).
Березень 2021 року
1. Методичні рекомендації
щодо проведення ДПА,
ЗНО з іноземних мов у
2020–2021 н. р.
(Усатенко О. О.,
методист МК).
2. Про організацію мовних
таборів у закладах освіти
міста (Возниця В. М.,
голова м/о).
3. Вернісаж педагогічних
ідей (творчий звіт учителів,
що атестуються).

Методичне об’єднання учителів історії та правознавства
Серпень 2020 року
1. Аналіз роботи м/о за
минулий навчальний рік
(Пугач Н. М., голова м/о).

2. Основні тенденції
оновлення середньої освіти
та шкільних навчальних
програм. Ознайомлення з
20

рекомендаціями обласної
наради керівників
районних
та
міських
методичних
об’єднань

Відділ освіти Миргородської міської ради Полтавської області

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

вчителів
суспільствознавчих
дисциплін
(Пугач Н. М.,
голова м/о).
3. Ознайомлення
з
інструктивно-методичними
рекомендаціями
МОН
України щодо вивчення
предметів суспільногуманітарного спрямування
у 2020–2021 н. р.
(Усатенко О. О.,
методист МК).
4. Вироблення
рекомендацій.
Жовтень 2020 року
1. Дистанційне навчання:
переваги,
виклики
(із
досвіду роботи вчителів
історії та правознавста).
2. Підготовка учнів 11-х
класів до ЗНО в умовах
дистанційного
навчання
(Пугач Н. М., голова м/о).
3. Рекомендації
щодо
підготовки й організації
проведення міських
олімпіад
із
базових
дисциплін у 2020–2021 н. р.
(Усатенко О. О.,
методист МК).

Січень 2021 року
1. Використання системи
«Моя
школа»
та
електронного щоденника в
умовах
дистанційного
навчання
(Зосим А. В.,
учитель історії ЗОШ № 7;
Рудич Л. Б., учитель історії
ЗОШ № 3).
2. Ресурси для створення
презентацій
та
їх
використання для online
навчання
(Москаленко Я. В., учитель
історії ЗОШ № 1 ім. Панаса
Мирного).
3. Створення
завдань,
текстів, ментальних мап
для дистанційного
навчання (Олексієнко Н. Г.,
учитель
історії
ЗОШ № 1 ім. Панаса
Мирного).
4. Тестові інтернет
платформи: використання
на уроках
суспільствознавчих
дисциплін
(Василенко А. М.,
методист МК).
5. Прийняття рекомендацій.
Березень 2021 року
1. Критичне мислення у
світлі вимог концепції

«Нової Української
Школи» (Носенко В. А.,
вчитель історії гімназії
ім. Т. Г. Шевченка).
2. Вплив критичного
мислення на ефективність
навчання учнів,
формування
предметних
компетентностей (з досвіду
роботи
Бузанова О. М.,
учитель історії гімназії
ім. Т. Г. Шевченка).
3. Особливості роботи з
учнями
з
особливими
освітніми потребами на
уроках історії (Кулик О. В.,
учитель історії НВК (ДНЗЗНЗ)
«Гелікон»;
Харитоненко С. В., учитель
історії СШ № 5).
4. Експертна оцінка робіт
учнів в рамках діяльності
МАН (Усатенко О. О.,
методист МК).
5. Наслідки ІІ та ІІІ етапу
Всеукраїнських олімпіад з
історії та правознавства
2020–2021 н. р.
(Усатенко О. О.,
методист МК).
6. Вироблення
рекомендацій.

Методичне об’єднання учителів
української мови та літератури
Серпень 2020 року
1. Аналіз
роботи
м/о
учителів української мови
та літератури за 2019–

2020 н. р. та визначення
завдань на 2020–2021 н. р.
(Ксьонз О. М., голова м/о).
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2. Методичні рекомендації
Міністерства освіти і науки
України щодо вивчення
української
мови
та

Відділ освіти Миргородської міської ради Полтавської області

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

літератури
у
2020–
2021 н. р. (Усатенко О. О.,
методист МК).
3. Обговорення та
затвердження плану роботи
м/о учителів української
мови та літератури на
2020–2021 н. р.
4. Про
організацію
та
проведення дистанційного
навчання
на
період
карантинних заходів у
школах м. Миргород (із
досвіду роботи вчителів
української
мови
та
літератури).
Жовтень 2020 року
1. Методичні рекомендації
щодо
організації
та
проведення
мовнолітературних
конкурсів,
Всеукраїнської олімпіади з
української
мови
та
літератури (Усатенко О. О.,
методист МК).
2. Обговорення
і
затвердження заходів до

Дня писемності
(Ксьонз О. М., голова м/о).
3. Обговорення підготовки
та проведення відзначення
пам’ятної дати – 150 років з
дня народження (1871 рік)
Косач Лариса Петрівна
(Леся Українка)
(Ксьонз О. М., голова м/о).
4. Онлайн-платформи для
організації
навчальних
матеріалів у дистанційному
навчанні.
Ресурси
для
фідбеку. Практична робота
(Ксьонз О. М., голова м/о).
Листопад 2020 року
1. Методичні
гостини.
Науково-практичний
семінар у ЗОШ №3.
«Формування та розвиток
ключових компетентностей
особистості
в
умовах
сучасного закладу освіти».
Січень 2021 року
1. Аналіз результативності
роботи вчителівсловесників у I семестрі
2020–2021 н. р. (підсумки

олімпіади з української
мови і літератури та мовнолітературних
конкурсів)
(Усатенко О. О.,
методист МК).
2. Тестові інтернетплатформи: використання
на уроках української мови
та літератури
(Василенко А. М.,
методист МК).
Лютий 2021 року
Методичні гостини.
Науково-практичний
семінар
у
СШ № 5
«Формування та розвиток
ключових компетентностей
особистості
в
умовах
сучасного закладу освіти».
Березень 2021 року
1. Творчий звіт учителів,
які атестувалися у 2020–
2021 н. р.
2. Про підготовку учнів 9,
11 класи до участі у ДПА
2020–2021 н. р. та учнів 11
класу до участі у ЗНО–
2021.

Методичне об’єднання вчителів
зарубіжної літератури та російської мови
Серпень 2020 року
1. Аналіз роботи м/о в
2019–2020 н. р. та
затвердження плану роботи
на 2020–2021 н. р.
(Оробець С. Ю.,
голова м/о).
2. Ознайомлення з
нормативними
документами і

методичними
рекомендаціями МОН
України, ПОІППО
ім. М. В. Остроградського
щодо викладання
російської
мови
та
зарубіжної літератури у
2020–2021 н. р.
(Усатенко О. О.,
методист МК).
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3. Навчально-методичне
забезпечення викладання
зарубіжної літератури та
російської
мови
за
оновленими
програмами
(Усатенко О. О.,
методист МК).
4. Обговорення вимог щодо
ведення
та
перевірки
учнівських зошитів,
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інструкції
з
ведення
класних журналів
(Усатенко О. О.,
методист МК).
Жовтень 2020 року
1. Дотримання принципів
сучасного
уроку
при
використанні
нестандартних
форм
навчальних
занять
із
зарубіжної літератури та
російської мови (гімназія
ім. Т. Г. Шевченка,
ЗОШ № 7).
2. Арт-терапія у навчанні
дітей
з
особливими
потребами (ЗОШ № 3).
3. Підготовка і проведення
І
(шкільного)
та
ІІ
(міського) етапів
Всеукраїнської олімпіади з
російської
мови
та
літератури,
методичний

супровід написання учнями
науково-дослідницьких
робіт МАН із зарубіжної
літератури (Усатенко О. О.,
методист МК).
Січень 2021 року
1. Звіт
учителів,
що
атестуються
у
2020–
2021 н. р.
2. Розвиток
здоров’язбережувальної
компетентності учнів на
уроках зарубіжної
літератури та російської
мови (СШ № 5).
3. Технологія
розвитку
емоційного інтелекту на
уроках зарубіжної
літератури (ЗОШ № 1
ім. Панаса Мирного,
ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського).

Березень 2021 року
1. Результати проведення
Всеукраїнської олімпіади з
російської
мови
та
літератури, захисту
науково-дослідницьких
робіт МАН (секція «світова
література»)
(Оробець С. Ю.,
голова м/о).
2. Опрацювання
нормативних
документів
МОН
України
про
проведення
ДПА
із
зарубіжної літератури у 9-х
класах
(Усатенко О. О.,
методист МК).
3. Образна візуалізація в
системі
роботи
над
поетичними та прозовими
текстами (НВК (ДНЗ-ЗНЗ)
«Гелікон»).

Методичне об’єднання виховників роїв
Серпень 2020 року
1. Методичний
та
нормативно-правовий
супровід підготовки та
проведення Всеукраїнської
дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»). Ознайомлення з
«Положенням про
Всеукраїнську дитячоюнацьку військовопатріотичну гру «Сокіл»
(«Джура»)» (Козлова В. І.,
методист МК;
Кіріченко І. І., голова м/о).

2. Організаційні
питання
щодо
проведення
І
(міського) етапу
Всеукраїнської дитячоюнацької військовопатріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») (Сташук А. Р.,
провідний спеціаліст
відділу освіти,
Козлова В. І.,
методист МК).
3. Змагання
«Рятівник»,
«Метання учбової
гранати», спортивні
змагання
(Козлова В. І.,
методист МК;
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Сальна Н. В.,
медсестра
ДЮСШ).
Жовтень 2020 року
1. Інтелектуальна гравікторина «Відун»:
особливості проведення на
міському етапі
(Сташук А. Р., провідний
спеціаліст відділу освіти,
Козлова В. І.,
методист МК).
2. Методичні рекомендації
щодо підготовки рою до
участі в конкурсі «Стрільба
з пневматичної гвинтівки»
(Подрига Ю. М., головний
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спеціаліст відділу молоді і
спорту).
Березень 2021 року
1. Муштровий впоряд гри
«Сокіл»
(«Джура»)
як
основа для підготовки до
участі в змаганнях «Впоряд
(стройова підготовка)»
(Карбан А. Є., сотник

Миргородської сотні
районного козацького
товариства
«Миргородський
полк
українського козацтва»).
2. «Туристсько-спортивна
смуга перешкод»:
оновленні умови
проведення змагання

(Кіріченко І. І., голова м/о;
педагоги СЮТур).
3. Таборування як форма
проведення
І
міського
етапу
гри
«Сокіл»
(«Джура») (Кіріченко І. І.,
голова
м/о;
педагоги
СЮТур).

Методичне об'єднання педагогів-організаторів
Серпень 2020 року
1. Аналіз
роботи
м/о
педагогів-організаторів за
2019–2020 н. р. та
затвердження плану роботи
на 2020–2021 н. р.
(Магденко Л. Є.,
голова м/о).
2. Нормативне-правове
забезпечення
виховного
процесу у закладах освіти
міста на 2020–2021 н. р.
(Козлова В. І.,
методист МК).

3. Підготовка і проведення
свята Першого дзвоника.
(Козлова В. І.,
методист МК).
Жовтень 2020 року
Обмін досвідом: «Виховні
траєкторії
в
умовах
карантину» (місто Горішні
плавні).
Січень 2021 року
1. Створення та
використання квест-кімнат
у
виховному
процесі
(Фелько В. О.,
педагог-

організатор
ЗОШ № 9
ім. І. А. Зубковського).
2. Тренінг «Я + я =
команда» (Магденко Л. Є.,
голова м/о).
Березень 2021 року
Тренінг «Щасливим треба
бути» (Козлова В. І.,
методист МК;
Науменко Н. І.,
педагогорганізатор ЗОШ № 7).

Методичне об’єднання практичних психологів та
соціальних педагогів
Вересень 2020 року
1. Методичні рекомендації
щодо діяльності
психологічної служби у
2020–2021 н. р.
(Василенко А. М.,
методист МК).
2. Затвердження
плану
роботи м/о практичних
психологів та соціальних
педагогів ЗДО і ЗЗСО міста
на 2020–2021 н. р.

(Покиньборода С. Б.,
голова м/о).
3. Різне: оновлення
інформації якісного складу
працівників психологічної
служби (Василенко А. М.,
методист МК).
Жовтень 2020 року
1. Майстер-клас
«Створення Google-форм»
(Василенко А. М.,
методист МК).
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2. Толерантне спілкування
запорука гарних стосунків
(Яковенко С. І., соціальний
педагог гімназії
ім. Т. Г. Шевченка).
Листопад 2020 року
1. Заняття з елементами
тренінгу для молодших
підлітків «Добро врятує
світ» (Баніт С. Г.,
практичний психолог
гімназії
ім. Т .Г. Шевченка).
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2. Майстер-клас
«Створення Google сайтів»
(Василенко А. М.,
методист МК).
Грудень 2020 року
1. «Булінг – прояв агресії
чи слабкості»
(Чернова Н. П., соціальний
педагог НВК «Гелікон»).
2. Булінг
серед
колег.
Форум-театр
(Москаленко В. М.,
практичний психолог НВК
«Гелікон»).
3. Упровадження
роботи
кіноклубу, як інструменту
роботи працівника
психологічної служби з
метою попередження
проявів булінгу, насилля та
жорстокості
(Покиньборода С. Б.,
практичий психолог та
соціальний педагог
ЗОШ № 3).

Січень 2021 року
«Менеджмент настрою або,
що робити, коли емоції
зашкалюють»
(Сидоренко В. М.,
практичний психолог
ЗОШ № 1 ім. Панаса
Мирного).
Лютий 2021 року
Кордони
в
стосунках
(Таран Л. А., практичний
психолог
ЗДО
№ 11
«Теремок»).
Березень 2021 року
Заняття
з
елементами
тренінгу «Емоційне
вигорання педагога ЗДО»
(Кунєва Л. О., практичний
психолог
ДНЗ
№2
«Оленка»).
Квітень 2021 року
Жорстокість підлітків один
до одного. Причини та
наслідки (Корнієнко М. В.,
соціальний педагог
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ЗОШ № 1 ім. Панаса
Мирного).
Травень 2021 року
1. Підведення
підсумків
роботи м/о за навчальний
рік.
2. Обговорення
проблемних моментів, що
потребують
додаткового
опрацювання.
3. Визначення
пріоритетних
напрямків
роботи служби у ЗДО та
ЗЗСО
на
наступний
навчальний рік
(Василенко А. М., методист
МК; Покиньборода С. Б.,
голова
м/о;
практичні
психологи та соціальні
педагоги міста).
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Міжшкільна дитяча організація молодіжний
парламент м.Миргород
№ Форма діяльності
з/
п
1. Засідання «Молодіжного
парламенту
м. Миргорода»
2. Виставка квіткових
композицій до Дня міста
«З Днем народження,
любий Миргороде!»
3. І (міський) етап
Всеукраїнської дитячоюнацької військовопатріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)
4. Міський міжшкільний
проєкт «Міняю школу»
5. Акція учнівської молоді
«Святий Миколай –
дітям!»

Термін
Місце
виконання проведення
1 раз на
2 місяці

Козлова В. І., методист МК,
Магденко Л. Є., координатор
міжшкільної дитячої
організації «Молодіжний
парламент м. Миргорода»
Вересень Центральна
Козлова В. І., методист МК,
2020 р. площа
міжшкільна дитяча
м. Миргорода організація «Молодіжний
парламент м. Миргорода»
Жовтень –
Козлова В. І., методист МК,
квітень
міжшкільна дитяча
2020організація «Молодіжний
2021 н. р.
парламент м. Миргорода»
Жовтень
2020 р.

Відділ
освіти,
актова зала

ЗЗСО міста

19 грудня
2020 р.

6. Міський брейн-ринг
«Календарно-обрядові
свята в Україні»

Грудень
2020 р.

7. Загальноміський заочний
конкурс
юних
журналістів на кращу
статтю присвячену 150річчю з Дня народження
Лесі Українки
8. Загальноміська
розважальна гра «Ліга
сміху»

Лютий
2021 р.

9. Загальноміське свято
«Салют, випускники»
(вітання випускників)

Відповідальні

Квітень
2021 р.

Червень
2021 р.

ЗОШ № 1
ім. Панаса
Мирного

Козлова В. І., методист МК,
міжшкільна дитяча
організація «Молодіжний
парламент м. Миргорода»
Козлова В. І., методист МК,
міжшкільна дитяча
організація «Молодіжний
парламент м. Миргорода»
Козлова В. І., методист МК,
міжшкільна дитяча
організація «Молодіжний
парламент м. Миргорода»
Козлова В. І., методист МК,
міжшкільна дитяча
організація «Молодіжний
парламент м. Миргорода»

Гімназія
Козлова В. І., методист МК,
ім. Т. Г. Шев- Магденко Л. Є., координатор
ченка
міжшкільної дитячої
організації «Молодіжний
парламент м. Миргорода»
Центральна
Козлова В. І., методист МК,
площа міста міжшкільна дитяча
організація «Молодіжний
парламент м. Миргорода»
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Миргородське міське громадське об'єднання «Трикутник»
№
п/
п
1.

Захід

2.

Круглий стіл «Зупинимо жовтень
булінг разом»
2021 року

3.

Семінар-практикум
Січень
«Свідомий вибір професії 2021 року
– запорука впевненості у
майбутньому» (для батьків
та учнів у рамках роботи
«Трикутника»)

4.

Тематична
консультація Березень
«Батьківська
підтримка 2021 року
дитини перед випускними
іспитами»

5.

Заходи до 1 червня – Дня Червень
захисту дітей (за окремим 2021 року
планом)

6.

Загальноміське
свято
«Салют, випускники!»
Участь
голови
«Трикутника» у роботі
Громадської ради при
виконавчому
комітеті
Миргородської
міської
ради

7.

Дата
Місце
провепроведення
дення
Засідання ради міського 4 рази на Відділ
громадського об’єднання рік
освіти,
«Трикутник»
актовий зал

Червень
2021 року
протягом
навчально
го року
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Відповідальні

Козлова В. І.,
методист МК;
Дрімайло Н. М.,
голова
міського
громадського
об’єднання
«Трикутник»
ЗОШ № 3
Козлова В. І.,
методист МК;
Дрімайло Н. М.,
голова
міського
громадського
об’єднання
«Трикутник»
ЗЗСО міста
Козлова В. І.,
методист МК;
Дрімайло Н. М.,
голова
міського
громадського
об’єднання
«Трикутник»
ЗЗСО міста
Козлова В. І.,
методист МК;
Дрімайло Н. М.,
голова «Трикутника»;
рада
громадського
об’єднання
«Трикутник»
Заклади
Козлова В. І.,
освіти
методист
МК;
міста/пришкі керівники
льні табори
пришкільних таборів
Центральна
Козлова В. І.,
площа міста методист МК
Дрімайло Н. М.,
Миргородсь- голова «Трикутника»
ка
міська
рада
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2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК БУДЕ РОКОМ МАТЕМАТИКИ В УКРАЇНІ
«Останні 5 років для усієї освітньої спільноти було очевидно, що в Україні
поглиблюється проблема з доступом до якісної математичної освіти. Ми маємо чудові
результати з міжнародних олімпіад, і в цьому – величезна заслуга наших учителів,
але, на жаль, більшість дітей почали втрачати мотивацію до навчання. Очевидно, що
року недостатньо, аби виправити всі проблеми з нашою математичною освітою. Але
ми можемо впровадити найбільш нагальні й потрібні нашим дітям та освітянам
новації, а також закріпити думку про те, що математика потрібна всім, бо вона – про
наше щоденне успішне і заможне життя в сучасному світі», – відзначила Ганна
Новосад.
Своїм Указом Президент доручив Кабінету Міністрів України розробити та
затвердити план заходів Року математичної освіти в Україні.
Документ обов’язково має передбачати:

впровадження у навчання сучасних практико-орієнтованих засад, у тому числі
з використанням ресурсів PISA, підвищення якості навчально-методичного
забезпечення вивчення математики, зокрема підручників та навчальних посібників з
математики;

розроблення електронних навчальних ресурсів, спрямованих на розвиток
математичної компетентності учнів, застосування математичних інструментів для
розв’язання ігрових та стратегічних задач різного рівня складності;

створення умов для забезпечення сучасного рівня викладання математичних
дисциплін, зокрема із застосуванням ефективних технологій формування та розвитку
математичної компетентності учнів з урахуванням кращих вітчизняних та
міжнародних практик, вивчення та впровадження досвіду держав, які демонструють
високі показники з математичної компетентності за результатами міжнародного
дослідження якості освіти PISA;

створення умов для підвищення мотивації здобувачів освіти з успішного
оволодіння математичними знаннями і навичками, їх застосування у соціальній,
економічній, технологічній, науковій та інших сферах суспільного життя;

створення у закладах загальної середньої освіти умов для вивчення математики
за індивідуальною програмою для учнів, які потребують додаткової підтримки в
опануванні предмета;

забезпечення належної організації запровадження з 2021 року обов’язкового
зовнішнього незалежного оцінювання з математики;

проведення конкурсів, олімпіад та інших змагань з математики, спрямованих
на розв’язання математичних задач із пошуком нестандартних підходів;

розширення можливостей для розвитку математичної компетентності учнів,
зокрема через мережу математичних гуртків у закладах загальної середньої освіти,
закладах позашкільної освіти, проведення літніх математичних шкіл для учнів та
вчителів;

сприяння створенню освітніх майданчиків для вивчення математики на базі
публічних бібліотек.
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Україна очолюватиме Всесвітню асоціацію медтуризму у 2021 році
Україна залишиться головуючою країною у Всесвітній асоціації медичного туризму
(Global Healthcare Travel Council, GHTC) і на наступний, 2021 рік.
Як заявила президент Української асоціації медичного туризму (УАМТ) Віолетта
Янішевська, таке рішення було ухвалено під час онлайн-зустрічі лідерів GHTC,
повідомляє Zruchno.Travel.
«Серед низки питань, про які дискутували лідери GHTC, було і рішення щодо
продовження терміну президентства Україна ще на один рік. У зв’язку з появою
глобальної епідеміологічної загрози і введенням карантину Україна не зможе
використовувати максимальні можливості і виконати отримані зобов’язання як
головуючої країни, зокрема провести 4th Global Healthcare Travel Forum – GHTF в
2020 році. УАМТ зі свого боку висловлює слова подяки всім членам GHTC за
розуміння ситуації, що склалася, і надання Україні додаткових можливостей, зокрема
в реалізації запланованих заходів», – зазначила В. Янішевська.
За її словами, Всесвітній форум з розвитку медичного туризму (4th Global Healthcare
Travel Forum), який буде проведено в 2021 році, дасть великі можливості для промоції
послуг медичного туризму в Україні, адже у заході візьмуть участь керівники
найбільших профільних асоціацій та організацій медичного туризму з 56 країн світу.
«Ми впевнені, що рішення GHTC (про продовження головування України – ред.)
дасть змогу Україні використовувати цей шанс для ще більш посиленого просування
на зовнішній арені. Особливо це буде важливо після відкриття кордонів і для
відновлення туристичних потоків, зокрема в’їзного медичного і оздоровчого
туризму», – підкреслила В. Янішевська.
Як повідомлялося, в липні 2019 року Українська асоціація медичного туризму
очолила Всесвітню асоціацію медичного туризму. Головування в Global Healthcare
Travel Council має дати Україні можливість стрімкого розвитку в цій галузі.
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Свята та пам'ятні дати України у вересні 2020 року
1 вересня – День Знань.
5 вересня – День благодійності.
9 вересня – День дизайнера-графіка.
9 вересня – Міжнародний день краси.
14 вересня – День українського кіно (друга субота вересня).
15 вересня – День народження GOOGLE.
15 вересня – День працівника лісу (третя неділя вересня).
19 вересня – День народження смайлика.
27 вересня – День вихователя.
27 вересня – Всесвітній день туризму.
30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек.
30 вересня – День перекладача.
Свята та пам'ятні дати України в жовтні 2020 року
1 жовтня – Міжнародний день музики.
4 жовтня – День Вчителя (перша неділя жовтня).
8 жовтня – День юриста України.
9 жовтня – Всесвітній день пошти.
13 жовтня – Всесвітній день яйця.
13 жовтня – День художника (друга неділя жовтня).
14 жовтня – День українського козацтва і захисника України.
31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря.
Свята та пам'ятні дати України в листопаді 2020 року
4 листопада – День залізничника.
9 листопада – День української писемності та мови.
9 листопада – День книги рекордів Гіннеса.
14 листопада – Міжнародний день логопеда.
16 листопада – Всесвітній день ґудзиків.
17 листопада – Міжнародний день студентів.
17 листопада – День працівників сільського господарства (третя неділя листопада).
21 листопада – День гідності і свободи.
Свята та пам'ятні дати України в грудні 2020 року
3 грудня – Міжнародний день інвалідів
6 грудня – День Збройних сил України.
6 грудня – День народження мікрохвилівки.
10 грудня – День Нобеля.
15 грудня – Міжнародний день чаю.
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19 грудня – Миколая Чудотворця.
21 грудня – День народження кросворду (хрестиківки).
25 грудня – католицьке Різдво.

Свята та пам'ятні дати України в січні 2021 року
1 січня – Новий рік.
6 січня – Святвечір.
7 січня – Різдво Христове.
13-14 січня – Старий-новий рік (Маланки і Василя).
19 січня – Йордан (Водохреще), Богоявлення
21 січня – Всесвітній день снігу.
21 січня – Всесвітній День обіймів.
22 січня – День Соборності України
25 січня – День студента.
29 січня – День пам'яті героїв Крут.
31 січня – Всесвітній день ювеліра.
Свята та пам'ятні дати України в лютому 2021 року
2 лютого – День бабака.
14 лютого – День Святого Валентина (День Закоханих)
17 лютого – Всесвітній День доброти.
20 лютого – День Героїв "Небесної сотні".
21 лютого – День Рідної мови.
Свята України в березні 2021 року
1 березня – День весни.
1 березня – Міжнародний день котів
2 березня – День сірників
8-14 березня – Масниця
8 березня – Міжнародний Жіночий День
9 березня – Шевченків день
12 березня – Міжнародний день сну.
14 березня – День українського добровольця.
14 березня – Прощена неділя
20 березня – Міжнародний день щастя.
21 березня – Міжнародний день ляльок.
21 березня – Всесвітній день поезії
23 березня – Всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного
мистецтва.
27 березня – Міжнародний день театру
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Свята та пам'ятні дати України у квітні 2021 року
1 квітня – День сміху.
12 квітня – День Авіації і Космонавтики.
18 квітня – Міжнародний день пам'ятників та історичних місць.
21 квітня – День довкілля.
23 квітня – Всеукраїнський день психолога.
25 квітня – Вербна неділя
26 квітня – День трагедії на Чорнобильській АЕС
29 квітня – Міжнародний день танцю.
30 квітня – День прикордонника.
Свята та пам'ятні дати України в травні 2021 року
1 травня – Свято весни і праці.
2 травня – Великдень
3 травня – Великодній або Поливаний понеділок.
8 травня – День пам'яті та примирення.
9 травня – День матері.
15 травня – Міжнародний день сім'ї
18 травня – Міжнародний день музеїв
20 травня – День вишиванки.
25 травня – День філолога.
31 травня – Всесвітній день блондинок
Свята та пам'ятні дати України в червні 2021 року
1 червня – Міжнародний День захисту дітей
1 червня – Міжнародний день батьків.
5 червня – Всесвітній день довкілля
6 червня – День журналіста України.
8 червня – Всесвітній день океанів
9 червня – День друзів.
14 червня – Всесвітній день донора
20 червня – Трійці (Зелені свята)
20 червня – Міжнародний день біженців
20 червня – День Батька (третя неділя червня)
21-22 червня – літнє рівнодення (Купала)
28 червня – День Конституції України
28 червня – День молоді (остання неділя червня)
Свята та пам'ятні дати України в липні 2021 року
1 липня – День архітектура України
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2 липня – Міжнародний день спортивної журналістики
2 липня – Всесвітній день собак
6 липня – Всесвітній день поцілунку
8 липня – День родини.
11 липня – Всесвітній день шоколаду
12 липня – День фотографа
14 липня – День рибалки (друга неділя липня).
15 липня – День українських миротворців
17 липня – День етнографа
18 липня – День металурга.
20 липня – Міжнародний день шахіста
26 липня – День парашутиста

Свята та пам'ятні дати України в серпні 2021 року
1-7 серпня – тиждень грудного вигодовування
6 серпня – День залізничника
8 серпня – День альпініста.
8 серпня – День будівельника.
9 серпня – День корінних народів світу
13 серпня – Всесвітній день шульги.
14 серпня – Маковія
15 серпня – День археолога
19 серпня – День пасічника
23 серпня – День Державного Прапора України
24 серпня – День Незалежності України.
Народження Видатних особистостей
425 років з дня народження Петра Могили — церковного та політичного діяча,
педагога, митрополита Київського, Галицького і всієї Русі;
375 років з дня народження Івана Ілліча Скоропадського — гетьмана Лівобережної
України (1708—1722);
300 років з дня народження Іраклія (Гераклія) Костецького — діяча чернечого Чину
св. Василія Великого в галузі просвіти і шкільництва, місіонера-проповідника, підніс
значення Теребовлянського (Підгорянського) монастиря до центру студій для
чернечої молоді.
175 років з дня народження Івана Григоровича Верхратського — мовознавця,
фольклориста, письменника;
Миколи Миклухо-Маклая, етнографа, географа (17 липня);
150 років з дня народження Косач Лариси Петрівни (Лесі Українки) — видатної
української письменниці та громадської діячки.
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125 років з дня народження Івана Сергійовича Паторжинського — оперного співака,
педагога, народного артиста СРСР (3 березня);
Надії Віталіївни Суровцової — громадської діячки, політв'язень, журналістка (18
березня);
Василя Недайкаші — командира куреня Низових запорожців Армії УНР (21 березня);
Бориса Григоровича Монкевича, сотника Армії УНР, військового історика (25
березня);
75 років з дня народження Володимира Шевченко — артиста цирку, дресирувальника
хижаків, народного артиста УРСР (31 липня);
25 років з дня народження Іллі Ігоровича Нижника – українського шахіста,
гросмейстера (27 вересня).
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