
Додаток 1  

до наказу від 29.12.2022 року № 300-о  

ІНФОРМАЦІЯ 

про виконану методичну роботу вчителями НВК «ШЕЛ» у І семестрі 2022-2023 н.р. 

№ Прізвище та 

ініціали вчителя 

Методична проблема, над 

якою працює 

Теми, по яких розроблені 

власні дидактичні матеріали 

(конспекти уроків, 

мультимедійних 

презентацій) 

Наявність власних сайтів, 

блогів тощо (покликання) 

Наявність власних 

відео, розміщених в 

You tube 

1. Кутельмах І.Р. Використання методів 

змішаного навчання в 

єдиному інформаційному 

просторі 

Методичні напрацювання з 

тематики: 

1. «Шкільна освіта 

зарубіжних країн» (9 клас) – 

вправи на вокабуляр та 

мовлення; 

2. Умовні способи 1,2 

(граматика) – різнорівневі; 

3. Відносні речення 

(граматика); 

4. Написання enquiry, blog 

entry; 

5. «Будинки, види будинків, 

інтер’єр та екстер’єр» - 

вокабуляр, мовленнєва 

активність; 

6. Завдання на Present Perfect, 

способи вираження 

майбутніх дій в англ. мові; 

7. «Подорожі. Види 

подорожей. Транспортні 

засоби» 

8. Розробка ігрових методик 

для учнів 5-х класів НУШ 

  



на розвиток активного 

вокабуляру та навиків 

мовлення. 

2. Горняткевич Н.І.  Підвищення якості знань 

учнів з математики на основі 

оптимізації навчально-

виховного процесу» 

Нерівності з двома змінними. 

Системи нерівностей з двома 

змінними. Рівняння з 

параметрами, які зводяться до 

квадратних. 

  

3. Врублевська А.П. Актуальні проблеми 

викладання зарубіжної та 

української літератур 

відповідно до Концепції 

Нової української школи 

https://naurok.com.ua/profile/ 

1900147  

https://vrublshel.blogspot.com/ https://youtu.be/oaOcP6

UffoU 

4. Рабинюк В.С. Формування 

загальнолюдських якостей в 

учнів та розвиток 

пізнавальної активності 

школярів, шляхом 

впровадження інтерактивних 

форм та методів роботи 

Дієслово. Синтаксичний 

розбір речень. Дієприкметник 

як частина мови. односкладні 

речення. Іменник. Все по 

фонетиці, орфографії, лексиці, 

морфології, синтаксису; Леся 

Українка, Іван Франко, Григір 

Тютюнник, П. Куліш, О. 

Кобилянська, О. Довженко, О. 

Гончар, Т. Шевченко тощо 

  

5. Ярема І.П. Інноваційні технології та 

інтерактивні методи 

навчання на уроках 

української мови та 

літератури 

До теми будова слова; Т. 

Шевченко, Г. Сковорода, І. 

Нечуй - Левицький, М. 

Хвильовий, Ю. Яновський, В. 

Підмогильний, М. Куліш, О. 

Кобилянська, О. Довженко, І. 

Багряний 

  

6. Лущак М.Ю.  «Створення умов для 

самореалізації учнів на 

уроках української мови та 

літератури». 

Написання слів, що ввійшли в 

українську мову з інших мов. 

Зміни приголосних при 

творенні слів. Складні слова. 

  

https://naurok.com.ua/profile/%201900147
https://naurok.com.ua/profile/%201900147
https://vrublshel.blogspot.com/
https://youtu.be/oaOcP6UffoU
https://youtu.be/oaOcP6UffoU


Відміни іменників. Легенди 

українців. Літописні оповіді. 

Поетичний образ України. 

7. Баскакова Н.П. Використання інноваційних 

технологій у викладанні 

зарубіжної літератури 

1. Тема ІІ Світової війни у 

дзеркалі художньої 

літератури (методичні 

напрацювання); 

2. Античність – колиска 

Європейської культури та 

літератури (презентації, 

робота за доп. 

інтерактивних методик, 

квест); 

3. Північна і Тропічна 

Африка. Маска – ключ до 

душі африканців (проектні 

роботи); 

4. Пригоди і фантастика 

(інсценізація художніх 

творів). 

  

8. Воронич І.М.  Розвиток критичного 

мислення на уроках 

математики  

Раціональні рівняння; 

Вписані та центральні кути; 

Вписані та описані 

чотирикутники; 

Тотожні перетворення 

раціональних виразів. 

  

9. Петрів Н.В. Формування життєвих 

компетентностей на уроках 

математики  

Розділ: Тригонометрія https://instagram.com/simple _ 

mathhere?igshid 

=t39ocntxk0iv 

https://www.youtube.co

m/ channel/ UCwL8g2U 

QILyJqH GHWgGC3Ug 

10. Козак М.В. Пошук оптимальних шляхів 

підвищення ефективності 

уроку 

Формули скороченого 

множення 

Презентації до уроків з 

використанням технологій  

дистанційного навчання. 

  

https://instagram.com/simple%20_%20mathhere?igshid%20=t39ocntxk0iv
https://instagram.com/simple%20_%20mathhere?igshid%20=t39ocntxk0iv
https://instagram.com/simple%20_%20mathhere?igshid%20=t39ocntxk0iv
https://www.youtube.com/%20channel/%20UCwL8g2U%20QILyJqH%20GHWgGC3Ug
https://www.youtube.com/%20channel/%20UCwL8g2U%20QILyJqH%20GHWgGC3Ug
https://www.youtube.com/%20channel/%20UCwL8g2U%20QILyJqH%20GHWgGC3Ug


11. Давидович І.Б. Використання ігрових 

технологій на уроках 

англійської мови 

Розробка завдань для розвитку 

навиків лексики та мовлення із 

використанням ігрових 

методик з тем «Школа», 

«Щоденна діяльність», 

«Домівка». 

Граматичні завдання з 

тематики Present Simple, 

Present Continuous, Possessive 

Case, Prepositions, 

Countable/Uncountable nouns. 

Завдання з розвитку лексико-

граматичних навичок для учнів 

1,11,21 навчальної груп. 

  

12. Манько Н.Я. Методи ефективного 

викладання граматичного і 

лексичного матеріалу як 

основної складової 

успішного оволодіння 

іноземною мовою 

Інтерактивні завдання та ігри 

на різні лексичні та граматичні 

теми 

 

  

13. Яковенко Н.П. Застосування інноваційних 

форм і методів на уроках 

історії 

Розробка методичних 

матеріалів: Село і місто:колись 

та зараз. Неоліт. Природа та 

господарство Єгипту 

  

14. Зворська М.М. Використання візуалізації на 

уроках історії як один з 

методів кращого засвоєння 

нового матеріалу  

Стародавній Єгипет, Війни 

Наполеона, Падіння 

комуністичних режимів в 

Центрально-Східній Європі. 

Стародавній Єгипет, Війни 

Наполеона, Падіння 

комуністичних режимів в 

Центрально-Східній Європі 

  

15. Сава І.С. Використання ІКТ на уроках 

фізики 

Конспекти уроків, самостійні 

та практичні роботи, тематичні 

  



тести, діагностичні контрольні 

роботи курсу «Пізнаємо 

природу». Продовжую 

працювати над поповненням 

навчальної бази кабінету 

фізики, а саме: створенням 

«Інтелект-карт», «Флеш карт» 

та «Фізичних мозаїк» для 

подальшого використання в 

роботі, демонстраційних 

приладів виготовлених 

власноруч учнями. Поповнюю 

базу цікавими відео під назвою 

«Мій домашній експеримент» 

не лише з фізики, а й з курсу 

«Пізнаємо природу». 

 

Конспект уроку «Єдиний урок 

безпеки» для 11 групи НВК 

«ШЕЛ» на тему: «Поведінка 

під час воєнного стану!» 

16. Юрків С.М. Актуалізація пізнавальної 

діяльності учнів на уроках 

біології з використанням ІКГ 

і критичного мислення 

Тема " Клітина", "Рослина". 

Ботаніка (біологія 6 клас) 

Зоологія (біологія 7 клас) 

Анатомія (8 клас) 

  

17. Кравчук О.Я. Використання ІКТ на уроках 

хімії 

Вирощування кристалів ( 9 

клас), розробка контрольних і 

тестових завданьз тем: "Будова 

атома", "Хіміний звязок", 

"Розчин", "Вуглеводні", 

"Хімічні реакції", "Хімічний 

звязок і будова речовин". 

  



Гідроліз солей, хімічна 

рівновага, гальванчний 

елемент. 

18. Олексів М.О. Сприяння розвитку 

особистості шляхом 

формування психологічної 

та соціальної компетентності 

Розробка матеріалів з 

наступних тем: 

- Навички ефективного 

спілкування; 

- Конфлікти без насильства; 

- Розвиток комунікативних 

навичок; 

- Формуємо адекватно високу 

самооцінку. Мотивація до 

розвитку; 

- Скажи Стоп булінгу; 

- Попередження насильства та 

булінгу в школі; 

- Ти емоції або вони тебе; 

- Вчимося розрізняти власні 

емоції та розуміти емоції 

інших; 

- Особисті кордони; 

- Тренінг для батьків 

«особливості підліткового 

віку». 

  

19. Процик І.В. Дотримання правил техніки 

безпеки під час проведення 

позакласних заходів та 

туристичних походів 

Розробка інструкцій та правил 

техніки безпеки для 

проведення заходів по НВК 

«ШЕЛ»: 

1. Спортивні ігри в таборі 

«Лелеченя»; 

2. Веселі старти; 

3. Олімпійський тиждень; 

4. Козацькі забави. 

  



20. Бурак З.Є. Використання інтерактивних 

методів навчання як спосіб 

формування комунікативної 

компетентності 

Інтерактивні вправи на тему 

"Відмінювання дієслів." 

Практична робота з дієсловами 

haben i sein. Підготовлені 

завдання для І етапу 

Всеукраїнської олімпіади з 

німецької мови. 

  

21. Дроздовська Б.Т. Використання технологій 

ситуативного моделювання 

на уроках правознавства та 

громадянської освіти 

Правознавство:  

1. Правовідносини. 

2. Поняття та ознаки права. 

Джерела права. Система 

права та її елементи. 

3. Права людини. Покоління 

прав люди-ни. Механізми 

захисту прав та свобод 

людини і громадянина в 

Україні. 

4. Демократія. Вер-ховенство 

права. Поняття Основного 

закону держави. 

Громадянська освіта: до 

усіх презентацій, 

зазначених у наступній 

колонці зроблено 

конспекти. 

  

22. Оленюк Ю.О. Розвиток креативного 

потенціалу здобувачів освіти 

на уроках трудового 

навчання як засіб 

формування компетентної та 

творчої особистості 

Пошиття косметичок (7 класи); 

Пошиття балаклав, шапок для 

військових (9 клас); 

Збірка методичних 

напрацювань з тем: 

«Винахідництво і 

раціоналізація у виробництві 

при проектуванні виробів», 

«Обробка деревини і способи 

  



з’єднання деталей», «Поділ 

кола і його практичне 

застосування»; 

Розробки шаблонів для 

рухомої іграшки.  

Декорування та оздоблення 

гончарних виробів. 

 


