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Стоп'ятидесята - школа успіху
і доброти.
Кожен день приносить її вихованцям
значимість відкриттів: вони пізнають
навколишній світ, пізнають себе і готові
до творчих досягнень.
Наша школа - майстерня для розвитку
художньо-естетичних, моральноетичних, інтелектуальних здібностей.
"Співоча душа", "Вікторія", "Дружба",
"Співаночки", "Артмайстерня" - такі
назви мають наші колективи, що
представляють школу в різних конкурсах
і перемагають.
Харківська школа № 150 - школа
співробітництва. Учителів, їх
вихованців, а також батьків єднає
зацікавленість у результатах спільної
праці. Тому за кількістю переможців
у Всеукраїнських учнівських олімпіадах
з навчальних предметів, конкурсах,
турнірах, іграх наш навчальний заклад
у районі серед кращих.
Під символічною назвою "ДОМ"
об'єдналося учнівське самоврядування,
редакційна колегія якого висвітлює
діяльність закладу у шкільній газеті
“Перемешка” про мешканців щасливої
родини, що люблять школу, своє місто
й рідну Україну.
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Школа людяності,
доброти та успіху!
Із 67 педагогічних працівників школи:
• 33, що становить 49,25%
від загальної кількості – спеціалісти
вищої категорії;
• 12 (17,91%) – спеціалісти першої
категорії; 12 (17,91%) – спеціалісти
другої категорії;
• 10 (14,93%) – спеціалісти.
• Учителів, які мають педагогічне
звання «Учитель-методист» - 14,
старший учитель» - 7.
За останні роки спостерігається
тенденція підвищення відносної
кількості вчителів високого рівня
кваліфікації, а також притоку
молодих спеціалістів.

Аркуша Людмила Іванівна,
директор Харківської
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 150

У закладі функціонують 30 класів з російською мовою навчання,
кількісний склад учнів – 933.

Всього педагогічних працівників- 67, з них:
Спеціалістів вищої категорії - 33

 першої категорії - 12
 другої категорії - 13
 спеціалістів - 9

Мають педагогічні звання – 21, з них:
 “учитель-методист” -14
 “старший учитель” - 7
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ПЕДАГОГІЧНА МЕТА
РОЗВИТКУ ШКОЛИ
Розбудовуємо ефективну загальноосвітню школу
з максимально сприятливими умовами для розвитку
особистості кожної дитини, як громадянина –
патріота України, її життєтворчих компетенцій,
у відповідності з природними здібностями
і фізичними можливостями

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ
ШКОЛИ
Розбудовуємо
ефективну
загальноосвітню
школу:
пошук шляхів
формування
усвідомленої сталої
мотивації учнів
навчатися
упродовж всього
життя.

Якість освіти:
пошуки і
впровадження
ефективних технік
сучасного уроку:
реформування
підходів
до вивчення
іноземних мов.

Виховання
в співробітництві
з батьками:
формування
національносамосвідомої
особистості,
громадянина патріота України.
4
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СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ХЗОШ №150

ПЕДАГОГІЧНА РАДА
МЕТОДИЧНА
РАДА

НАРАДИ ПРИ
ДИРЕКТОРОВІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

МЕТОДИЧНА ТЕМА ШКОЛИ

Підвищення
кваліфікаційного
рівня педагогів

Індивідуальні
форми роботи

Семінари,
майстер-класи

Консультації,
співбесіди,
наставництво,
діагностування

Учитель
року

Курси
підвищення
кваліфікації

Педагогічні
консиліуми

Творчі звіти

Класний
керівник
року

Атестація

Предметні тижні,
декади, презентації,
педагогічні
виставки

Самоосвіта

Шкільне
МО року

Конференції,
симпозіуми

Самопрезентації

“Дебют”

ШМО

Групи за проблемами

Професійні
Конкурси,
огляди

Колективногрупові форми
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Атестація педагогічних
працівників

Ефективна організація атестації безпосередньо впливає також
і на підвищення якості освіти в регіоні, оскільки високий кадровий потенціал
педагогічних працівників зумовлює підвищення результативності навчальновиховного процесу.
Таким чином, підвищення професійної компетентності педагогічних
працівників, яке відображають підсумки атестації, постає важливим чинником
зростання якості освіти в регіоні в цілому та на освітніх територіях.
Кадровий склад педагогічних працівників школи у 2015/2016
навчальному році характеризується такими показниками:

Посади
педпрацівників,
які були
атестовані
у поточному
навчальном
у році

Кількість
атестованих

З
вищою
освітою

Кількісні показники за підсумками атестації
педагогічних працівників ХЗОШ №150
Відповідає
займаній
посаді

З вищою освітою
Кваліфікаційна
категорія

Вища

І

Педагогічне
звання

ІІ

П

В

П

В

П

В

7

3

2

2

-

-

-

3

2

Вчителі

17

17

2

Заступники
директора

1

1

-

Разом:

18

18

2

-

7

-

-

2

Присвоєні

Відповідність

2

6

-

-

-

2

6
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Переможець ІV етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади
з астрономії Полянська А. (11-А) – ІІІ місце
(керівник: вчитель фізики
та астрономії Шутова С.І.)
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Переможці ХVІІІ Всеукраїнського турніру юних
винахідників та раціоналізаторів
У складі команди Дзержинського району:
Грінченко Дмитро (10-А), Шаталов Олексій
(10-А), Магомет Анна (11-А), а також випускник
школи - студент ІІ курсу ХНУРЕ Приходько
Кирило. Керівник команди - учитель фізики
і астрономії Шутова С.І. (Диплом ІІІ ступеня)
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Переможці фінального етапу
Всеукраїнського турніру юних фізиків
У складі команди Шевченківського району:
Грінченко Дмитро (10-А), Шаталов Олексій
(10-А), Магомет Анна (11-А).
Керівник команди - учитель фізики і астрономії
Шутова С.І. (Диплом ІІІ ступеня)

Нагородження переможців та керівників команди Почесними Дипломами
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Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад:
З астрономії:
Полянська А. – І місце; Шаталов О. – ІІІ місце.
З фізики:
Шаталов О. – ІІ місце; Водополов В. – ІІ місце.
(вчитель: Шутова С.І.).
З російської мови та літератури:
Веретіна О. – ІІ місце; Аветісова К. – ІІІ місце
(вчитель: Макаренко Л.О.).
Призер районного та обласного етапів Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді ім. Тараса Шевченка
Лузан П. – Дипломи І, ІІ ступенів (вчитель Томаз Н.І.)
Призер районного, обласного, лауреат республіканського етапів конкурсу знавців української мови
ім. Петра Яцика Лузан П. – Дипломи І, ІІ ступенів
(вчитель Томаз Н.І.)
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Нагородження переможців на святі “Останнього дзвоника”

2015/2016 навчальний рік:
Стипендія Харківської міської
ради “Кращий учень навчального
закладу” – Шаталов Олексій
(10-А)
2016/2017 навчальний рік:
Стипендія Харківського міського
голови “Обдарованість”
– Полянська А. (випускник)
Стипендія Харківської міської
ради “Кращий учень навчального
закладу” – Канавець А. (10-А)
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В номінації “Творчість” – призер творчих конкурсів,
лауреат телевізійного проекту
Україна має талант – діти” –
Роденко Д., 7-Б клас
В номінації “Наука” - переможці фінальних етапів
Всеукраїнських турнірів юних фізиків та юних
винахідників і раціоналізаторів - Полянська А.,
Грінченко Д., Магомет А., 11-А, Шаталов О., 10-А.
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Переможці ІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів
У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015/2016
навчальному році взяли участь 111 (торік - 89) учнів 7-11-х
класів, переможців – 52 (торік – 38).
Аналіз показує, що
найбільше переможців ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад - 23, (рейтинг – 1), торік – 20,
у вчителів фізики, математики та інформатики, 16 переможців
у методичного об’єднання вчителів природничих наук.
Двадцять три призових місця у методичного об’єднання учителів
фізики, астрономії математики та інформатики, з них: два перших
призових місця, чотири других місць (Шутова С.І.) – 4 з фізики
та 2 з астрономії, 10 – третіх призових місць,
(5 - з фізики, 3 - з астрономії (Шутова С.І.), 1 – з математики
(Соловиченко О.В.), 1- з інформатики, 5- з інформаційних технологій
(Молоткова І.І.). Дані подано у діаграмі.
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Переможці
інтелектуальних конкурсів
• Всеукраїнська гра «Геліантус» (координатор
Шафоростова О.Г.) - 90 учасників. Дипломи: І ступеня – 3;
ІІ ступеня – 6; Дипломи ІІІ ступенів – 14.
• Всеукраїнська українознавча гра “Соняшник”
(координатор Ободовська З.І.) – 163 учасника. Дипломи:
І ступеня – 2, ІІІ ступеня – 5 учнів (Всеукраїнський рівень);
Дипломи: І ступеня – 12, І ступеня – 12; ІІІ ступеня – 18
(регіональний рівень)
• Міжнародний учнівський конкурс з правознавчих наук
“Кришталева сова” (координатор Гузенко Л.В.) – 150
учасників. Дипломи: І ступеня - 11,
ІІ ступеня – 6, ІІІ ступеня 8 учнів.
• Міжнародний фізичний конкурс «Левеня» (координатор
Шутова С.І.) – 100 учасників. Відмінний результат – 12, дорий
– 38.
• Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» 2-6
класи – 98 учасників. Відмінний результат – 23, добрий – 76.
• Міжнародний Історичний конкурс “Лелека – 2016”
(координатори Гузенко Л.В., Черняєва Ю.В.) – 99
учасників. Золото – 20, срібло – 30, бронза – 14.
Міжнародний природничий інтерактивний конкурс
“Колосок” (координатор Бурковська Ч.С.) – 361 учасник
(осінній і весняний*). Сертифікати:«Золотий колосок» 34;«Срібний колосок»: 131, учасники: 38
Конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності
“Бобер – 2015” (координатор Молоткова І.І.) - 164
учасника. Відмінний – 44, добрий – 68.
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Роки так швидко пролетіли…

ДПА з іноземної мови (англійської), 11-А клас, 20.05.2016
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ДПА з української мови, 9-А, 9-Б класи, 01.06.2016

З 01.03.2016 року по 03.03.2016 року
учні 11-А класу брали участь у регіональних
моніторингових дослідженнях з теми
“Моніторинг якості поглибленного
та профільного навчання” з української мови,
математики та історії України.

Тестування, 01.03.2016, українська мова, 11-А клс

Євлахова О.М., методист
методичного центру
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Анкетування учнів 11-А
класу

Методичне об’єднання
вчителів початкових класів

Методична тема
“Формування
здоров’язберігаючих
технологій навчання
та виховання з метою
збереження та зміцнення
здоров’я дітей”
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Керівник методичного об'єднання:
Бережна Ірина Борисівна
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Плужник Наталя Іванівна;
Вовк Олена Олександрівна;
Євкова Віра Іванівна;
Мішина Лілія Семенівна;
Прокопенко Олеся Олександрівна;
Декунова Катерина Валеріївна;
Новікова Людмила Сергіївна;
Пелих Тетяна Володимирівна;
Бабічєва Ніна Михайлівна;
Олійник Ірина Анатоліївна;
Юхимчук Тетяна Олександрівна;
Зубець Оксана Борисівна;
Карабут Лариса Олексіївна.
Всього педагогічних працівників у складі МО- 14,

з них:
Спеціалістів вищої категорії – 6
 першої категорії - 4
 другої категорії - 3
 спеціалістів - 1
Мають педагогічні звання – 5, з них:
 “учитель - методист” – 4;

 “старший учитель” – 1.
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Методична діяльність

Вчителі початкових класів
“З Україною в серці…”,
16.05.2016
Виступ Вовк О.О., заступника директора з навчально-виховної роботи,
вчителя початкових класів на засіданні педагогічної ради
“Роль національно-патріотичного виховання
у формуванні та становленні особистості школяра”, 16.05.2016

Свято “Посвята першокласників у мешканці шкільного царства” ,
(Вовк О.О., 20.11.2015)
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Парад вишиванок, 19.05.2016)

Методична діяльність

Засідання Школи молодого учителя
“Як зробити урок ефективним?”, Мішина Л.С.,

Відкритий урок з “Навчання грамоти”, Бережна І.Б.
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Районний майстер-клас “Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів
на уроках літературного читання та у позаурочній роботі”, Мішина Л.С., 03.12.2015

Бережна Ірина Борисівна,
вчитель початкових класів

Методична розробка
“Використання ІКТ на сучасному уроці з метою підвищення якості
навчання в початкових класах”

Батьківські збори.
Особливості взаємодії
класного керівника
з батьками молодших
школярів. Сім’я та школа
у виховному просторі дитини:
навчально-методичний
посібник. Харків: Харківська
академія неперервної освіти,
2015. – 212 с.
Бережна І.Б., Юхимчук Т.О.,
Євкова В.І., Прокопенко О.О.
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Районний фестиваль серед класних керівників
“Сучасні батьківські збори”
Бережна І.Б. – ІІ місце, Новікова Л.С. – ІІ місце,
Прокопенко О.О. – учасник.
Предметна олімпіада випускників школи
І ступеня “Путівка в науку”
Районний етап – “Природознавство”
Мельник Дарина – ІІ місце, Черняєв Кирило – ІІІ місце
(вчитель Прокопенко О.О.).
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Методичне об’єднання вчителів
суспільно-гуманітарного циклу (української
мови та літератури, історії, правознавства)

Методична тема
“Формування комунікативних
компетенцій учнів з метою
забезпечення
якості навчання та розвитку
мовленнєвих здібностей
і нахилів”
23

•
•
•
•

•

Керівник методичного об'єднання:
Лохматова Наталія Євгеніївна,
учитель української мови та літератури
Склад МО:
Ободовська Зоя Іванівна, учитель
української мови та літератури;
Томаз Надія Іванівна, учитель
української мови та літератури;
Завалішина Галина Хомівна, учитель
української мови та літератури;
Гузенко Людмила Василівна, учитель
історії;
Черняєва Юлія Віталіївна, учитель
історії.

Всього педагогічних працівників у складі МО- 6,
з них:
Спеціалістів вищої категорії – 5
 другої категорії - 1

Мають педагогічні звання -3, з них:
 “учитель - методист” – 2;
 “старший учитель” – 1.
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Методична діяльність

Майстер-клас «Шляхи оптимізації навчально-виховного
процесу через поліпшення якості оцінювання знань», 25.03.2016

(ШМУ) Педагогічний тренінг
«Використання творчих завдань на
уроках української мови та літератури
як ефективний засіб розвитку
креативного мислення учнів»,
26.01.2016

Семінар-тренінг «Опрацювання тестових завдань ДПА у
форматі ЗНО», 09.12.2015
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Методична діяльність

Відкритий урок з української літератури
в 10-А класі «Народ і його буття на сторінках
поеми І. Франка «Мойсей», 16.12.2015

ДПА з української мови, 9-А клас,
02.06.2016

Декада української мови
та літератури, 9-Б клас

На засіданні педагогічної
ради, 20.01.2016

Районний турнір юних істориків,
вчитель Гузенко Л.В.
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Педагогічна рада (16.05.2016)

Виступ Гузенко Л.В., 16.05.2016
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Позакласна робота з учнями
Гузенко Л.В., учитель історії

Музейні уроки

Музей українського весілля

28
Екскурсія до Опішні

Майстер-класи

Петриківський розпис

Виготовлення чордачної іграшки

Виготовлення льодяників

Виготовлення ляльок - мотанок

Виготовлення пряників-Миколайчиків
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Профорієнтаційна діяльність

Лекції (кафедра фізики, ХНУ
ім. В.Н.Каразіна)

Практичні заняття (кафедра органічної
хімії, ХНУ ім. В.Н.Каразіна)

м. Дніпропетровськ, металургійний завод

Родинні свята (9-Б клас)

День Матері
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Всеукраїнські учнівські олімпіади
з української мови та літератури (ІІ етап):
Лузан П., 8-А – ІІІ місце (Томаз Н.І.)
Бєлєнкова С., 8-А – ІІІ місце (Томаз Н.І.)
Шаталов О., 10-А – ІІІ місце (Завалішина Г.Х.)
Всеукраїнські учнівські олімпіади з історії
та правознавства (ІІ етап):
Мироненко А., 9-В – ІІ місце з історії (Гузенко Л.В.)
Бєлєнкова С., 10-А – ІІІ місце з історії
(Черняєва Ю.В.)
Боторов Є., 9-А – ІІІ місце (Гузенко Л.В.)

Призери районного етапу
турніру юних істориків,
ІІ місце:
Дрокін Д., Шаталов О.,
Василенко І., Тєняєва А.,
Марцин Д.
(керівники: Гузенко Л.В.,
Черняєва Ю.В.)
Призери районного етапу
турніру юних
правознавців, ІІІ місце:
Чепела В., Василенко І.,
Свердел Л., Дрокін Д.
(керівник: Гузенко Л.В.)
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Методичне об’єднання вчителів суспільногуманітарного циклу
(російської мови та літератури)

Методична тема

“Використання активних форм і методів
навчання на уроках російської мови
та літератури з метою формування базових
ключових компетенцій учнів”
32

Керівник методичного об'єднання:
Забашта Олена Сергіївна,
учитель російської мови та літератури

•

•
•
•

Склад МО:
Макаренко Лідія Олександрівна,
учитель російської мови та літератури;
Д'яченко Вікторія Сергіївна, учитель
російської мови та літератури;
Козлова Валентина Михайлівна,
учитель російської мови та літератури;
Палкіна Людмила Василівна, учитель
російської мови та літератури.

Всього педагогічних працівників у складі МО- 5,
з них:
Спеціалістів вищої категорії – 4
 першої категорії - 1

Мають педагогічні звання -2, з них:
 “учитель - методист” – 1;
 “старший учитель” – 1.
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Методична діяльність

На засіданні педагогічної ради,
20.01.2016

Декада російської мови
та літератури

“Літературна вітальня “ – запросила юних поетів школи

34
Щорічний конкурс читців

• Всеукраїнська учнівська олімпіада

з російської мови та літератури (ІІ етап):
Веретіна О., 9-А – І місце (Макаренко Л.О.)
Аветісова К. – 9-Б – ІІ місце (Макаренко Л.О.)
Лузан П., 8-А – ІІ місце (Д'яченко В.С.).
Бєлєнкова С., 8-А – ІІ місце (Д'яченко В.С.)

• Всеукраїнська учнівська олімпіада з російської мови
та літератури (ІІІ етап):
Веретіна О., 9-А – ІІ місце (Макаренко Л.О.)
Аветісова К. – 9-Б – ІІІ місце (Макаренко Л.О.).
Конкурс знавців російської мови та літератури
(районний етап):
Веретіна О., 9-А – І місце (Макаренко Л.О.)
Аветісова К. – 9-Б – ІІІ місце (Макаренко Л.О.)
Бєлєнкова С., 8-А – ІІ місце (Д'яченко В.С.)
Лузан П., 8-А – ІІ місце (Д'яченко В.С.).
Тєняєва А., 10-А – Номінація “Майстер слова”, Шатлов О., 10-А –
Номінація “Кращий знавець граматики”, Панфілова П., 11-А –
Номінація “За емоційність і креативність мислення”
(Козлова В.М.)
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Методичне об’єднання вчителів
іноземних мов (англійської, німецької)

Методична тема
“Підвищення ефективності уроків

з іноземних мов шляхом
введення інновацій, елементів
прогресивних педагогічних технологій
з метою забезпечення базового рівня
комунікативних компетенцій учнів”
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Керівник методичного об'єднання:
Сімакова Любов Дмитрівна,
учитель англійської мови
Склад МО:
•
•
•
•

•
•
•

Мухіна Людмила Захарівна, учитель
англійської мови;
Роденко Ірина Володимирівна, учитель
англійської мови;
Нікуліна Ірина Олександрівна, учитель
англійської мови;
Кучкова Ольга Іванівна, учитель англійської
мови;
Багаєва Ксенія Андріївна, учитель
англійської мови;
Веретеннікова Марина Сергіївна, учитель
німецької мови;
Тадіущук Юлія Володимирівна, учитель
німецької мови.
Всього педагогічних працівників у складі МО- 8,
з них:
Спеціалістів вищої категорії – 1
 другої категорії – 1
 першої категорії - 3
 спеціалістів - 3
Мають педагогічні звання -1, з них:
 “учитель - методист” – 1.
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2016 рік – рік англійської мови в Україні
З 08.02.2016-19.02.2016 рік у школі було проведено

декаду англійської та німецької мов. Декада
розпочалася з випуску газет «Discovering the UK»,
вчителями англійської, німецької мови,

музичного мистецтва організовувалися цікаві
заходи для учнів 2-11-х класів
Дата
проведення

Клас

Учасники
заходу

Засідання клубу «Speaking
Club» за темою «Books in
Our Life»

10.02.2016
12.02.2016

8-і

83 учні

Мухіна Л.З.
Сімакова Л.Д.
Роденко І.В.

Свято гумору

11.02.2016

6-і

88 учнів

Сімакова Л.Д.
Роденко І.В.

Засідання клубу «Speaking
Club» за темою
«Відкриваємо
Великобританію»
(виступи-презентації
учнів)

12.02.2016

6-і

12 учнів

Сімакова Л.Д.
Нікуліна І.О.

Вікторина за темою
«Знайомство
із Сполученим
Королівством»

15.02.2016

7-і

85 учнів

Сімакова Л.Д.
Нікуліна І. О.

Проведення вікторини
«English
is Fun»

15.02.2016

4-В

34 учні

«Свято казки» (мінівистави «Принц - жаба» та
«Попелюшка»)

16.02.2016

5-В

29 учнів

Сімакова Л.Д.
Роденко І.В.

«St. Valentine’s Day»

15.02.2016

4-В

31 учень

Багаєва К.А.,
Кучкова О.М.

Вікторина «У світі
німецької мови»

15.02.2016

6-і

92 учні

Тадіущук Ю.В.
Веретєннікова М.С.

Проведення вікторини
«English is Fun»

16.02.2016

4-A

34 учні

Багаєва К.А.,
Кучкова О.І.

«Our Colorful World»

16.02.2016

2-A

16 учнів

Кучкова О.М.

5-і

92 учні

Тадіущук Ю.В.

Назва заходу

Вікторина “У світі
німецької мови”

16.02.2016

Відповідальні

Багаєва К.А.
Кучкова О.І.
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Назва заходу

Дата
проведен
ня

Клас

Учасники
заходу

Відповідальні

«Свято казки»
(міні-вистави «Принц жаба» та «Попелюшка»)

17.02.2016

5-А,
5-Б

52 учні

The Smart Test

17.02.2016

9, 10і,
11-А

48 учнів

Мухіна Л.З.
Роденко І.В.
Нікуліна І. О.

«English Poetry Club»

17.02.2016

5-710-і

25 учнів

Роденко І.В.
Нікуліна І. О.

Проведення вікторини
«We love English»

19.02.2016

3-A

30 учнів

Багаєва К.А.
Кучкова О.І.

Концерт «English Is Easy»

19.02.2016

5-10-і

80 учнів

Нікуліна І.О.,
39
Сімакова Л.Д.
Максименко Т.В.

Сімакова Л.Д.,
Нікуліна І. О.

Методична діяльність

Відкритий урок з англійської
мови ‘Staying in and going out’
в 11-А класі, 18.12.2015
(Мухіна Л.З.)

Відкритий урок з англійської
мови ‘Planning the holiday’
в 6-Б класі, 08.12.2015
(Сімакова Л.Д.)
• Переможець ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської
олімпіади з іноземної мови
(англійської): Альдархобі А., 11-А ІІІ місце (вчитель Мухіна Л.З.).
• Лауреат І етапу конкурсузахисту учнів – членів МАН
України (секція англійської мови) Веретіна О., 9-А (вчитель Роденко І.В.)

На засіданні педагогічної
ради, 20.01.2016

Колишня учениця,
а тепер - учитель

40

Районні, шкільні форми
методичної роботи

Районний семінар учителів англійської мови
‘Grammar without Hammer’, 30.10.2015

41

Методичне об’єднання вчителів
природничого циклу (біології, хімії, екології,
природознавства, географії, основ здоров?я)

Методична тема

“Методична переорієнтація

процесу навчання на уроках
природничого циклу
з інформативною формою,
на розвиток особистості учня,

з метою формування у нього
основних компетентностей”
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Керівник методичного об'єднання:
Бєлєвцова Марія Єгорівна,
учитель біології
Склад МО:
•
•
•
•
•
•

Аркуша Людмила Іванівна, директор школи,
учитель біології;
Дяченко Лариса Євгеніївна, учитель біології;
Шафоростова Олена Григорівна, учитель
хімії;
Бурковська Чеслава Станіславівна, учитель
географії;
Андрієнко Олеся Володимирівна, учитель
біології;
Пословський Сергій Олексійович, учитель
основ здоров'я.

Всього педагогічних працівників у складі МО- 7,
з них:
Спеціалістів вищої категорії – 6

 першої категорії - 1
Мають педагогічні звання -3, з них:
 “учитель - методист” – 2
 “старший учитель” – 1.

43

Методична діяльність

Педагогічна рада “Використання сучасних форм і методів як умова
підвищення ефективної і якісної освіти. Реформування підходів
до вивчення іноземних мов у навчальному закладі”, 20.01.2016
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Педагогічна рада “Роль національно-патріотичного виховання
у формуванні та становленні особистості школяра”, 16.05.2016

Переможці ІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з:
біології – 4 (Бєлєвцова М.Є.);
хімії – 7 (Шафоростова О.Г.);
географії – 4 (Бурковська Ч.С.);
економіки – 1 (Бурковська Ч.С.).
Призери учнівських турнірів:
юних хіміків – ІІ місце (районний етап), ІІІ місце (міський),
вчитель Шафоростова О.Г.;
юних географів – ІІ місце (районний етап), вчитель
Бурковська Ч.С.
Полянська А., 11-А – призер І етапу – І місце, ІІ етапу –
ІІ місце Всеукраїнського конкурсу – захисту учнів-учасників
Малої академії наук України (секція загальної біології),
вчитель біології Бєлєвцова М.Є.
Каряка Е. – призер І етапу – І місце, лауреат етапу
Всеукраїнського конкурсу – захисту учнів-учасників Малої
академії наук України (секція загальної біології), вчитель
біології Бєлєвцова М.Є.

Відкритий урок з хімії у 10-А класі “«Силікатна кислота. Силікати»,
вчитель хімії Шафоростова О.Г., 28.01.2016
45

Методичне об’єднання вчителів
математики, інформатики, фізики “МІФ”

Методична тема
“Формування самоосвітньої

та інформаційної компетентності
учнів, з метою підвищення
пізнавальної активності учнів

на уроках математики, фізики
та інформатики”
46

Керівник методичного об'єднання:
Зотова Ірина Германівна,
учитель математики
Склад МО:
•
•
•
•

•

Ільюшко Людмила Григорівна, учитель
математики;
Валяєва Інга Євгенівна, учитель математики;
Соловиченко Ольга Володимирівна, учитель
математики;
Шутова Світлана Іллівна, учитель фізики
та астрономії;
Молоткова Ірина Ігорівна, учитель
інформатики.

Всього педагогічних працівників у складі МО- 6,
з них:
Спеціалістів вищої категорії –5
 першої категорії - 1

Мають педагогічні звання -4, з них:
 “учитель - методист” – 2
 “старший учитель” –2.
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Переможці районного етапу турніру юних фізиків
Гриценко М., Шаталов О., Каряка Е., Канавець А.
Переможці міського турніру юних фізиків
Полянська А., Шаталов О. (у складі збірної команди),
Переможці районного етапу турніру
юних винахідників і раціоналізаторів
Альдархобі А., Мірюк О., Магомет А., Грінченко Д., Шаталов О.,
Шершнюк Д. (помічник – Удянський Д.)
Переможці міського турніру юних винахідників
і раціоналізаторів
Магомет А., Грінченко Д., Шаталов О. (у складі збірної команди).
Керівник: вчитель фізики та астрономії Шутова С.І.
Переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад:
• з фізики (міська олімпіада при ХНУ ім. В.Н.Каразіна)– 3 учнів,
• з фізики (ІІ етап) – 10 учнів, астрономії – 5 учнів;
• з фізики (ІІІ етап) – 2 учні, астрономії – 2 учні;
• з астрономії (ІV етап) – 1 учень (Шутова С.І.);
• з інформатики (ІІ етап) – Кіданов А. – ІІІ місце;
• з інформаційних технологій (ІІ етап) – 5 учнів (Молоткова І.І.);
• з математики (ІІ етап) – Стоянов С. (Соловиченко О.В.).
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Методична діяльність

Шутова С.І., вчитель
фізики та астрономії.
Виступ на обласному
семінарі (Комунальний вищий
навчальний заклад
«Харківська академія
неперервної освіти»)
за темою «Особливості
організації навчальновиховного процесу в
кабінетах хімії, біології,
фізики загальноосвітніх
навчальних закладів на
створення сучасної
навчальної бази як умови
надання якісної освіти»,
29.02.2016 року

На засіданні педагогічна ради,
виступ Валяєвої І.Є., 16.05.2016
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Історію знаємо
– майбутнє маємо!,

(ШМУ) Районний семінар “Моделювання структури
уроку відповідно до обраного типу”
Учителі математики: Зотова І.Г.,
Валяєва І.Є., Соловиченко О.В., 29.10.2015
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Винахідники та раціоналізатори

“Шутова С.І., вчитель фізики
(у співавторстві 5 осіб) одержала
патент № 100944 на корисну
модель пристрою для видалення
крижаної кірки з дорожнього
(тротуарного) покриття ”

Зареєстровано
в Державному реєстрі
патентів України на
корисні моделі 10.08.2015
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Екскурсії, практичні заняття,
навчальна практика, декада “МІФ”
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Методичне об'єднання вчителів
художньо-естетичного циклу
та трудового виховання

Методична тема
“Розвиток творчих здібностей
учнів на уроках художньоестетичного циклу,
трудового навчання
та у позакласній діяльності
з метою формування життєвих
компетенцій”
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Керівник методичного об'єднання:
Максименко Тетяна Василівна,
учитель музичного мистецтва
Склад МО:
•
•

•
•
•

Ланіна Ірина Василівна, учитель
образотворчого мистецтва;
Максимова Віта Валентинівна, учитель
хореографії;
Ващенко Олена Вікторівна, учитель
музичного мистецтва;
Токар Надія Григорівна, учитель трудового
навчання;
Пословський Сергій Олексійович, учитель
трудового навчання.

Всього педагогічних працівників у складі МО- 6,
з них:
Спеціалістів вищої категорії –5
 другої категорії - 1
Мають педагогічні звання -2, з них:
 “учитель - методист” – 2.
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Методична діяльність

Районний майстер-клас для вчителів образотворчого
мистецтва за темою: "Активізація пізнавальної діяльності
учнів на уроках образотворчого мистецтва шляхом впровадження
інтерактивних технологій“,
Ланіна І.В., 28.10.2015
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Переможці районного фестивалювокального
мистецтва “Зорепад”
Дипломанти фестивалю: Фесенко Єлісей , Шевченко В’ячеслав.
Дует Шишенко Антон та Фесенко Кирило, Чернікова Дар’я
Лауреат фестивалю - Панченко Станіслав
Результативність участі у ІІ (районному) вокальному
конкурсі « Барви улюблених мелодій»
Панченко Станіслав -І місце, Фесенко Єлісей - ІІ місце, Шевченко В’ячеслав
- ІІ місце; дует Шишенко Антон та Фесенко Кирило - ІІ місце, Чернікова
Дар’я -ІІІ місце (вчитель Максименко Т.М.).
Результативність участі у Всеукраїнському конкурсіфестивалі сучасного мистецтва «Харківські зорі»
Панченко Станіслав - ІІІ місце, Шевченко В’ячеслав - ІІІ місце, Шишенко
Антон - ІІІ місце, тріо «Музики» - ІІІ місце (вчитель Максименко Т.В.).
Районний конкурс дитячого малюнку «Симфонія кольору. Харків
– це моє місто» - 11 робіт учасників (вчитель Ланіна І.В.).
Міська виставка-конкурс «Слобожанська мозаїка», ХПДЮТ:
Роденко Діана, 7-Б – ІІ місце, Голоско Катерина, 7-А – ІІ місце, дипломи
учасників - 7 учнів 5-8 класів (вчитель Ланіна І.В.). Пасхальний квест.
Розмальовка пасхальних яєць на міську виставку - 10 учасників
вчитель Ланіна І.В).
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Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з трудового навчання
• з трудового навчання (обслуговуюча праця) – Кравцова С.,
9-Б клас – ІІІ місце (вчитель Токар Н.Г.).
• з трудового навчання (технічна праця) – Горба В., 8-В клас
– ІІІ місце (вчитель Пословський С.О.). Проект «Творчий шанс» ІV
Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Джерело
талантів», м. Харків
• І місце – молодша група (керівник Максимова В.В.).
Районний фестиваль вокального
мистецтва «Барви улюблених мелодій»
• Лауреат І ступеню у номінації до 6 років
– Ващенко О.
• Лауреат І ступеню у номінації до 10 років
– Гутовська В.
• Лауреат ІІІ ступеню у номінації до 10 років
– Гончарова К.
Відкритий фестиваль вокального
мистецтва «Таланти Слобожанщини»
Лауреати І ступеню у номінації
ансамблевий спів 8-10 років.
Всеукраїнський фестиваль-конкурс
сучасного мистецтва «Харківські зорі»
• Лауреат І ступеню у номінації вокал до 10 років Гутовська В.
• Лауреат ІІ ступеню у номінації вокал до 10 років Гончарова К.
• Лауреат ІІ ступеню – у номінації вокальний ансамбль 8-10 років.
• Лауреат ІІІ ступеню – у номінації вокал до 6 років.
Міський фестиваль-конкурс дитячої творчості «Маленький
крок на велику сцену»
Лауреат ІІІ ступеню у номінації вокальний жанр - Ващенко О.
І Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Харківфест»
Лауреат І ступеню у номінації вокал до 6 років – Ващенко О.
Відкритий міський конкурс вокального мистецтва
«Вінок Слобожанщини»
Лауреат І ступеню в категорії до 5 років Ващенко О.,
Дипломант І ступеню в категорії до 8 років Христофорова Н.
Районний конкурс-фестиваль хорового мистецтва
Лауреати ІІІ ступеню.
IV Всеукраїнський музичний конкурс-фестиваль
“Арт-Доминанта”
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Лауреати ІІ ступеню.

ШМО класних керівників
Керівник: Вовк Олена Олександрівна
• Районний етап Всеукраїнського конкурсу «Класний
керівник року» – Ободовська З.І., класний керівник 7-А класу
– лауреат.
• Районний фестиваль «Сучасні батьківські збори»,
учасники – класні керівники Бережна І. Б.
(1-А), Новікова
Л.С. (1-В), Прокопенко О.О. (4-В), Лохматова Н.Є. (8-Б).
Бережна І.Б., Новікова Л.С., Лохматова Н.Є. посіли ІІ місце
у своїх номінаціях.
• Методична розробка ШМО класних керівників «Школа
людяності, доброти та успіху» представлена на виставці
ефективного педагогічного досвіду «Громадянські та морально
духовні цінності в системі виховної роботи» в КВНЗ ХАНО.
• Розробки
класних
керівників
Прокопенко
О.О.,
Бережної І.Б., Євкової В.І., Юхимчук Т.О.
увійшли
до навчально-методичного посібника «Сім’я та школа
у виховному просторі дитини» КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти».
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• І, ІІ місця міського етапу Всеукраїнської виставки
декоративно-ужиткового
та
образотворчого
мистецтва «Знай і люби свій край».
• І, ІІ місця міської виставки декоративноужиткового
та
образотворчого
мистецтва
«Слобожанська мозаїка».
• Подяка Харківського міського голови Г. Кернеса
за участь у загальноміській культурно-художній акції
з розпису пасхальних писанок.
• Перемога у міському літературно-художньому
конкурсі духовно-філософської та громадянської прози,
поезії, фото, малюнку «В ім'я життя, миру та любові».
• Фіналісти Чемпіонату Харкова з інтелектуальних
ігор «Що? Де? Коли?», «Своя гра», «Ерудит-квартет».
• Лауреати XVI обласного фестивалю-конкурсу
дитячої
та
юнацької
літературної
художньої
творчості «Мій Пушкін».
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• ІІ, ІІІ місце (молодша, старша групи) районного етапу
міського турніру «Що? Де? Коли?»
• ІІІ місце районного етапу Всеукраїнського
конкурсу шкільних загонів юних інспекторів руху
• ІІ місце районного етапу міського
фестивалю дружин юних пожежних
• ІІ місце районного етапу патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»)
• ІІ місце районного етапу міського конкурсу
«Учень року»
• ІІІ місце районного етапу міського конкурсу
«Молода людина року – 2016»
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• І місце Міжнародного форуму мистецтв
«Про весну»
• І місце Міжнародного фестивалю мистецтв
«Джерело талантів»
• І місце Міжнародного фестивалю-конкурсу
хореографічного мистецтва «Територія Па»
• І місце Всеукраїнського фестивалю танцювального
мистецтва «Зверни увагу»
• І місце Всеукраїнського фестивалю дитячого
сучасного естрадного танцю «Березнева зірка»
• ІІІ місце Всеукраїнського конкурсу сучасного
сценічного танцю «Квітневі перепляси»
• І місце районного фестивалю хореографічного
мистецтва «Зорепад»
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• І місце I Всеукраїнського фестивалю мистецтв
«Харківфест»
• ІІ місце IV Всеукраїнського музичного конкурсуфестивалю Арт-Доминанта
• І, ІІ, ІІІ місця Всеукраїнського конкурсу-фестивалю
сучасного мистецтва «Харківські зорі»
• І місце Відкритого фестивалю вокального
мистецтва «Таланти Слобожанщини»
• І місце Відкритого міського конкурсу вокального
мистецтва «Вінок Слобожанщини»
• ІІІ місце Міського фестивалю дитячої творчості
«Маленький крок на велику сцену»
• І, ІІІ місця районного конкурсу
вокального
мистецтва «Барви улюблених мелодій»
• Лауреати, дипломанти районного фестивалю
вокального мистецтва «Зорепад»
• Лауреат
ІІІ ступеню районного конкурсу
хорового мистецтва
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• ІІ, ІІІ місця Всеукраїнського конкурсуфестивалю сучасного мистецтва «Харківські
зорі»
• І, ІІ, ІІІ місця районного конкурсу вокального
мистецтва «Барви улюблених мелодій»
• Лауреати,
дипломанти
районного
фестивалю вокального мистецтва «Зорепад»
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Шкільне життя
01.09.2015 - Свято
«Перший дзвоник»

27.05.2016 - Свято
«Останній
дзвоник»

28.05.2016 –
Свято випуску
11 класу
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Шкільне життя
20.11.2015 «Посвята
першокласників»

08.04.2016 Концерт в рамках
фестивалю
«Стрічка миру»
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Шкільне життя
01-03.12.2015 «Уроки Чистоти»
у 1-4 класах

23.12.2015 –
Новорічні
інтермедії
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Шкільне життя
21.12.2015 – Свято
творчості
«Розмальовка-шоу
«Я люблю Україну»

18.03.2016 –
Гра «Як у нас
на Україні»,
6 класи
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Шкільне життя
01.03, 19.05.2016 флешмоб
«Ми – Україна»,
День вишиванки

06.10.2015 Фестиваль «Україна.
Харків. Ми»
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Спорт – це життя!

Футбольна команда
«Легенда - 150» переможець фінальних
обласних та призер
зональних Всеукраїнських
змагань з футболу на
призи клубу
«Шкіряний м'яч»
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Благодійна діяльність
• Щорічна благодійна акція «Допоможи
ближньому», допомога передана до центру
«Гармонія».
• Благодійна акція «Менші друзі поруч», зібрані
зоотовари передані до громадських організацій
та притулків для тварин.
• Акція «Українському солдату до свята»
з написання новорічних та різдвяних листівок
для українських воїнів у зоні АТО, у шпиталі.
• Акція «Даруймо радість», до дитячих закладів
міста передані ілюстрації з книги «Я люблю
Україну» розмальовані учнями 5-11 класів.
• Акція «Рука допомоги», зібрана допомога
передана воїнам у зоні АТО.
• Благодійний ярмарок «Творимо добро своїми
руками», придбані на зароблені кошти ліки,
памперси, цукерки, печиво передані до ОДКЛ №1,
ОСБД №1 ОБД №3, інфекційної лікарні №8.
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