Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки молоді та спорту
Луганської обласної державної адміністрації
Відділ освіти Лисичанської міської ради
Комунальний заклад «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8
Лисичанської міської ради Луганської області»

Навчально-методичний центр
«Праця та відпочинок»
вчителів фізичного виховання, трудового навчання
і вчителів з предмету «Захист Вітчизни», «Музика»,
«Основи здоров’я», «Образотворче мистецтво»

Керівник центру: Бєла Олена Миколаївна

Проблеми навчально- методичного центру
вчителів фізичного виховання, трудового навчання,
вчителів з предмету «Захист Вітчизни» », «Музика»,
«Основи здоров’я», «Образотворче мистецтво»
на 2018-2019 навчальний рік.
1. Виховання всебічно розвиненої, творчої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, готової до
життя й праці в інформаційному суспільстві.
2. Сприяння розвитку і самореалізації особистості через активну художню діяльність і творче самовираження.
3. Здійснювання діяльності, щодо виховання здорового покоління на основі особистісно-орієнтованих підходів через
створення єдиного здоров’я зберігаючого освітнього простору, через впровадження сучасних найефективніших
життєзабезпечуючих педагогічних технологій.
Завдання роботи НМЦ:
1. Визначити чіткі пріоритети у роботі НМЦ щодо здійснення оздоровчого та життєзабезпечуючого навчально –
виховного процесу через якісне викладання предметів «Основи здоров’я», «Фізична культура» та «Захист Вітчизни»,
створити умови для здоров’язберігаючого освітнього середовища ;
2. Вивчати кращий досвід вчителів міста, узагальнювати та розповсюджувати його, використовувати кращий досвід
освітян області;
3. Об’єднати на умовах єдиного освітньо-інформаційного простору зусилля всіх учасників навчально-виховного
процесу для вирішення завдань збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді;
4. Впроваджувати в процес навчання та виховання молодого покоління сучасні іноваційні педагогічні технології, які
базуються на вікових та природних особливостях розвитку учнів;
5. Здійснювати методичне забезпечення роботи педагогів над шкільною проблемою.

ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ І КУРСІВ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ
НМЦ «ПРАЦЯ ТА ВІДПОЧИНОК»
№ п/п

П.І.Б.учителя

1

Бєла О.М.

2017-2018

2022-2023

2016

2

Дінчиян Н.Б.

2016-2017

2021-2022

2016

3

Мала К.С.

2017-2018

2022-2023

2016

4

Старова Н.Л.

2013-2014

2018-2019

2016

5

Ігнатов С.В.

2014-2015

2018-2019

2015

6

Карачун Т.В.

2017-2018

2022-2023

2014

7

Кєрімова І.М.

2015-2016

2022-2023

2014

8

Гончарова О.В.

204-2015

2019-2020

2016

Рік проходження
атестації

Наступна атестація

Курси підвищення
кваліфікації

СПИСОК ВЧИТЕЛІВ НМЦ «ПРАЦЯ ТА ВІДПОЧИНОК»
№ з/п

1

ПІБ вчителя

Дата
народ
ження

Бєла Олена
Миколаївна

09.06.
1974

2

Дінчиян
Наташа
Борисівна

24.08.
1984

3

Старова Ніна
Леонідівна

07.04.
1955

Навчальний
заклад
спеціальність за
дипломом
Луганський
державний
педагогічний
інститут ім.
Т.Г.Шевченка
Східноукраїнського універсітету.
1997 р Вчитель
фізичного
виховання
Луганський
державний
педагогічний
університет ім.
Тараса Шевченка
2008р. Вчитель
фізичного
виховання
Туркменський
державний
педагогічний
інститут ім. С
Сейді.1993р.
Дошкільної
Викладач
педагогіки та
психології в
педагогічному
училищі.

Стаж
роботи

25

13

36

Предмет та
класи в
яких
викладає
вчитель
Фізична
культура
5а,б,в;8а,б,в
11а,б,
інд.зан.
11кл
Захист
Вітчизни
10а,б, 11а,б
кл (дівчата)
Інд.зан. 11
кл.
Фізична
культура
6а,б,в,г;
7а,б, 9а
10а,б кл

Трудове
навчання
5а,б,в,г;
6а,б,в,г,
7а,б,в,г,;
8а,б,в

Категорія,
звання

вища

Рік
проходження
КП
2016

Рік
проходж
ення
атестації
20172018

Навантаже
ння з
предмету

22

Проблема, над якою працює
вчитель

Розвиток рухових якостей під
впливом впровадження
інноваційних методів.

№ телефон,
адреса

0509950636
вул.
Осипенко, 4/4

0,25
6
2016
0,25

Формування та удосконалення
життєво необхідних знань, умінь
і навичок учнів щодо захисту
Вітчизни і військовопатріотичного виховання.

вища

2016

20162017

27

Розвиток рухових якостей за
допомогою спортивних ігор

І
категорія

2016

20132014

18

Формування у учнів культури
праці, навичок раціонального
ведення домашнього
господарства, культури биту,
відповідальність за результати
своєї діяльності.

0665601611
вул.Карла
Лібкнехта,
26/45

0660190455
вул.
Космонавт-ів,
22

4

5

6

7

Карачун
Тетяна
Василівна

Кєрімова
Ірада
Мушфігівна

Ігнатов
Сергій
Васильович

Мала
Катерина
Сергіївна

06.08.
1967

21.01.
1990

09.10.
1990

09.08.
1991

Стахановське
педагогічне
училище. Вчитель
музики, музичний
вихователь.
Луганський
державний
педагогічний
університет ім. Т.
Шевченка.
2006р.Вчитель
трудового навчання,
креслення, безпеки
життєдіяльності та
основ інформатики.
Слав’янський
державний
педагогічний
університет ім..
Т.Г.Шевченка.
Вчитель початкової
школи та вчитель
англійської мови.

31

Донбаський
державний
педагогічний
університет.2016р.
Вчитель праці та
креслення основної
школи, керівник
гуртка технічної
творчості

9

Відокремлений
підрозділ
Лисичанський
педагогічний
коледж ЛНУ ім.

5

7

Мистецтво
5а,б;
6б,а;8б,в,г
Музика
1д; 2в,г,д;
3в,г,д; 4в,г
Індивідуаль
ні заняття

вища

Образотворче
мистецтво.
5в,г; 6в,г,;
7в,г
Основи
здоров’я
6а,б,в,г;
7а,б,в,,г,
9а,б,в,г
Технології
5а,б,в,г;
7в,г; 8а;б,в
9а,б,в;г
10а,б;11а,б
Захист
Вітчизни
10а,б; 11а,б
кл (хлопці)

І категорія

Фізична
культура
7в,г,д;
9б,в,г,
Викладач

2014

20172018

За допомогою ІКТ розвивати
музично-творчі здібності та
вокально-хорові навички учнів

0990057094
вул. Соборна,
87/39

Розвиток творчих здібностей
учнів засобами образотворчого
мистецтва.

0668499931
вул..
Макаренко,
92

9
0,5

2014

20172018

6ч

______
10,5

Спеціаліст
(11 разряд)

2015

20142015

21

_______________________
Використання творчих
можливостей в інноваційній
діяльності вчителя щодо
формування в учнів знань та
вмінь для збереження здоров’я.
Використання інноваційних
технологій на уроках технологій

0509666871
пр. Перемоги,
119/75

6

Спеціаліст (8
разряд)

2016

20172018

18

9

Формування бажання учнів
займатися фізичною культурою
за допомогою форм та методів
мистецтва.

0509217060
вул.
Гаршина,10

8

Гончарова
Оксана
Володимирів
на

24.07.
1974р

Т.Г.Шевченка.
2012р. Вчитель
фізичної культури.
Луганський
державний
педагогічний
університет ім.
Тараса Шевченка
2002р. Вчитель
біології.

гуртку
«Джура»
20

Основи
здоров’я
5а,б,в,г;
8а,б,в,г

І категорія

2016

20142015

7

Формування в учнів свідомої
мотивації щодо здорового
способу життя, збереження
власного здоров”я та активної
соціальної позиції.

0953284947
м.Новодруже
ськ,
вул..М.Груше
вського,31/25

АНАЛІЗ РОБОТИ
НМЦ «ПРАЦЯ ТА ВІДПОЧИНОК»
ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Методичний центр вчителів естетично – оздоровчих предметів в 2017-2018 році працював задовільно. До його складу було включено
дев’ять вчителів, які викладають трудове навчання, музику, фізичну культуру, образотворче мистецтво, основи здоров’я, захист Вітчизни.
За весь навчальний рік, як і було заплановано, було проведено чотири засідання НМЦ. На них в основному розглядали питання пов’язані з
інноваційними підходами в організації навчання учнів середньої школи та впровадженням ІКТ в навчально-виховний процес та формування
патріотичного виховання учнів школи.
Методичний центр продовжило опрацювання проблеми «Розвиток творчого потенціалу на уроках естетично – оздоровчого напрямку
навчання та використання ІКТ та інноваційних ідей на заняттях» .
В основу роботи було покладено нормативні документи, постанови та рішення МОНУ, рекомендації КОІППО. Згідно цього було
розглянуто на засіданнях ряд відповідних питань, проводились семінарські заняття, відкриті уроки, практикуми. Пріоритетними стали
питання:
•
Технологія проведення сучасного уроку з предмету «Основи здоров’я» та фізична культура;
•
Інтерактивні технології навчання в сучасній школі;
•
Використання інформаційних технологій для створення презентації виробів та оцінки проектної діяльності;
•
Військово-патріотичне виховання молоді;
•
Доповідь «Формування життєвих і здоров’язміцнюючих компетентностей учнів на уроках фізичної культури та основ здоров’я »;
•
Доповідь «Інтеграція предметів художньо-естетичного циклу як засіб розвитку творчого потенціалу учнів.»;
.
Доповідь «Розвиток творчої компетентності учителя через застосування проектних технологій на уроках трудового навчання. Захист
проектів
з трудового навчання»»

Методичний центр працював над проблемою виховання всебічно розвинутої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення
шляхом формування в учнів потреби до самостійних занять фізичними вправами й праці, самовдосконалення особистості через активну
художню діяльність і творче самовираження, готової до життя й праці в інформаційному суспільстві, виховання здорового покоління на
основі особистісно-орієнтованих підходів через створення єдиного здоров’я зберігаючого освітнього простору, через впровадження
сучасних найефективніших життєзабезпечуючих педагогічних технологій.
Робота навчально-методичного центру спрямована на вирішення основних задач навчання та виховання, покращення знань, умінь та
навичок учнів; заохочення вчителів у процес постійного творчого пошуку; вміння аналізувати та узагальнювати свій досвід роботи.
Особлива увага в роботі приділялась удосконаленню форм і методів проведення уроків.
Відповідно до методичної проблеми вчителі працювали за темами самоосвіти: підвищення психолого-педагогічної культури, викладання;
оволодіння та впровадження в практику роботи інтерактивних методів та сучасних педагогічних технологій; узагальнення і
популяризація
перспективного досвіду професійної майстерності вчителя. В ході практичної діяльності було підвищено рівень
професійної майстерності вчителів.
З метою підвищення рівня поінформованості та готовності до впровадження особистісно - орієнтованого навчання і виховання за єдиною
для міста тематикою відвідано 3 семінари. У системі проводиться взаємовідвідування уроків. Вивчення стану викладання фізичної культури,
музики, основ здоров’я, образотворчого мистецтва та трудового навчання адміністрацією закладу та атестаційною комісією показало, що
викладання предметів проводиться на достатньому рівні.
У 2017-2018 навчальному році атестувалася вчитель фізичної культури Бєла О.М, яка під час атестації підтвердила вищу категорію та
проводила відкритий урок у 7б класі на тему: «Подорож до Японії» та спортивно-масовий захід «Олімпійський урок» для учнів 6-х класів
всіх шкіл міста.
Вчитель фізичної культури Мала К.С. підтвердила кваліфікаційний рівень - спеціаліст 8 розряду та проводила відкритий урок у 6в класі
на тему «Футбол. Ведення та передачи м’яча», а також виховний захід для групи «Сокіл-Джура».
Вчитель образотворчего мистецтва та предмету «Основи здоров’я» Кєрімова І.М підвищила свій кваліфікаційний рівень та встановила І
категорію. Вчитель проводила бінарний урок у 5б класі з математики та ОТМ на тему «Геометричні фігури. Орнамент».
Вчитель мистецтва Карачун Т.В. підвищила свій кваліфікаційний рівень та встановила вищу категорію.
Вчителі методичного об’єднання систематично формують в учнів навички ведення здорового способу життя, свідомого ставлення до
власного здоров’я, безпечного користування предметами та речами. Використовують інтерактивні форми роботи на уроці, зокрема при
роботі в групах. Вчителі використовують різноманітні форми та методи організації навчальної діяльності, що дозволяють розкрити

суб’єктивний досвід учням, створюють атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі класу, стимулюють до висловлювань, до
застосування різних способів виконання завдань без страху помилитися чи зробити неправильно вправу. Широко використовують у процесі
уроку дидактичний матеріал, що дозволяє учню вибрати найбільш для нього значущий вид та форму навчального змісту. Кожен вчитель
застосовує розв’язок ситуаційних задач та ігрових ситуацій, які дозволяють кожному учню проявити ініціативу та самостійність. Більшість
вчителів методичного об’єднання мають чималий власний методичний доробок, знаходяться у постійному творчому пошуку.
Вчителі фізичної культури Бєла О.М. та Дінчиян Н.Б. успішно підготували команди з різних видів спорту. Учні школи взяли участь у
міській спартакіаді школярів міста, де посіли 5 місце. У змаганнях «Нащадки козацької слави» - 4 місто, змагання з легкої атлетики -3 місце;
у змаганнях «Олімпійське лелеченя»-15 місце, змагання з баскетболу(юнаки) -1 місце, дівчата - 4місце; 2 місце в обласних змаганнях зі
стритболу; 1 місце – в міських змаганнях «Старти надій»; І місце у змаганнях «Шахові королі», ІІІ місце у змаганнях з волейболу.
Команда школи приймала участь у міській військово-спортивній грі «Сокіл-Джура», де посіла 3 місце в конкурсі «Муштровий впоряд»,
2 місце у конкурсі «Візитівка» (вчитель Мала К.С.). Вчителі багато часу приділяють індивідуальній роботі з школярами, постійно працюють
секції з баскетболу та військово-патріотичний гурток «Джура».
Для визначення проблем, які є найбільш значущими для вчителів, Старова Н.Л та Ігнатов С.В. провели анкетування, яке показало, що
найбільш актуальними для нашого методичного об'єднання є питання щодо формування творчої особистості в системі особистісноорієнтованого навчання. Сучасні навчальні програми є базою роботи учителів трудового навчання. Проектні технології, в основу яких
покладено ідеї особистісно-орієнтованого навчання та свободи творчості учнів, є основним напрямком навчально-виховного процесу.
Вчителі трудового навчання підготували учнів до участі в багатьох міських конкурсах: «Оригамі», «Замість ялинки букет», конкурс
сучасної м’якої іграшки «Дитячі улюбленці», «Світ моделей». У міському конкурсі «Природа та творчість». Переможцями стали учні
Шрамко Дар’я (8кл),Тимченко Данил (6а кл), Лисянський Микита (6б кл), Журавльова Анастасія (5а кл).(вч. Старова Н.Л.)
Вчитель музичного виховання Карачун Т.В. брала активну участь у підготовці та проведенні свят: у загальношкільних концертах до 8
Березня, свята Першого та Останнього дзвінків, зірки ХХІ століття, свята вручення свідоцтв про закінчення 9 класу. У творчому фестивалі
«Сузір’я колискового Донбасу» Захаровська Дана (6-В) переможниця в номінації «Вокал» (вчитель Карачун Т.В.) в номінації «Сильні
духом» Головін Сергій (9в клас)-ІІ місце (вчитель Дінчиян Н.Б)
Вчитель образотворчого мистецтва Кєрімова І.М. підготувала разом з дітьми роботи на конкурси: «Замість ялинки букет», «Діти єднають
серця», «Писанка», «Моя Україна», «Модельний світ оригамі»; «Обережно: діти на дорозі», «Гендерне виховання», «Податки очима дітей»,
конкурс до Дня соборності України», «Якісний світ очима дітей», «Писанка», «Космічні фантазії», участь у міському ярмарку . Діти взяли
участь у різноманітних акціях патріотичного змісту.

У конкурсі малюнків «Податки очима дітей» 2 місце Пятушко Руслана(9б клас); конкурс «Я люблю свою Батьківщину» Копиця Анатолій
(8-в клас) -3місце; Журавльова Маргарита(7-г клас) - 3 місце; колективна робота учнів 7б та 8в класів 1 місце конкурсі плакатів
«Профілактика туберкульозу» . у конкурсі малюнків «Податки очима дітей» 2 місце Пятушко Руслана(9б клас); конкурс «Я люблю свою
Батьківщину» Копиця Анатолій (8-в клас) -3місце; Журавльова Маргарита(7-г клас) - 3 місце; колективна робота учнів 7б та 8в класів 1
місце конкурсі плакатів «Профілактика туберкульозу». , у конкурсі «Писанка» Сахарова Юлія (6-г клас)- І місце, конкурс малюнків
«Податки очима дітей»: Сахарова Юлія (6-г клас)- ІІ місце; конкурс малюнків «Українська земля»: Мажарова (5-в клас) - ІІІ місце; конкурс
малюнків «Космічні фантазії» :Агаджанян Софія (7-а клас)- ІІ місце, Троян Анастасія (8-в клас)- ІІІ місце; конкурс малюнків «Кров за ради
життя»: Дремлюга Аліна (8-в клас)- ІІ місце
Команда «Фортуна» (керівник Кєрімова І.М. ) представляла нашу школу у міському фестивалі « Дружин юних пожежних» та посіла ІІ
місце.
Кєрімова І.М. брала участь у вебінарах з предмету «Основи здоров’я» на тему: : 8 клас «Метод самоконтролю. Розвиток емоційного
благополуччя. Аспекти розвитку спілкування між однолітками.»,9клас: «Формування компетентностей, потрібних для успішної
самореалізації у оточуючому середовищі».
Кєрімова І.М. опублікувала власний авторський матеріал: розробку «Чорнобиль. Як це було?» в журналі «Шкільна бібліотека».; матеріал
бінарного уроку математики та ОТМ на освітньому порталі «UROK-UA.com» на тему «Геометричні фігури. Орнамент»
Бєла О.М розмістила авторський матеріал «Календарне планування секції баскетбол».на сторінці освітнього проекту «На урок»,
надрукувала авторський матеріал на сторінці інтернет проекту abetkaland.in.ua «Ведення, зупинка та предачі м’яча», «Герої Луганської
області», «Олімпійський урок»; на освітньому проекті «На урок» конспект та презентацію уроку «Подорож до Японії».
Вчителі фізичної культури Бєла О.М. та Дінчиян Н.Б. взяли участь у тренінгу «Спорт за ради розвитку».
Вчитель НМЦ Карачун Т.В представила свій досвід роботи на міському методичному об’єднанні вчителів естетичного напрямку.
Вчитель Старова Н.Л. провела майстер - клас «Виготовлення браслету Шамбала» для вчителів з обслуговуючої праці.
Керімова І.М. приймала активну участь у семінарах «Хмарні сервіси в освіті», «Кахут. Його використання»., виховних годинах тренінгах
«Гендер - це цікаво»; «Чорнобиль - трагедія,біль».
У школі проводились виставки кращих робіт учнів. Для покращення рівня профорієнтації діти взяли участь у тестуванні, іграх, екскурсіях.
Вчителями навчально-методичного центру вивчався досвід з підготовки та проведення уроків учителів міста. Вчителі беруть активну
участь у засіданнях міських методичних об’єднань; вивчають нову методичну літературу, виступають з доповідями, презентують свої

розробки. Вчителі готують дидактичний матеріал, використовують на уроках інтерактивні методи навчання та диференційний підхід до
кожного учня.
Таким чином, робота навчально-методичного центру сприяє покращенню якості знань та умінь школярів, підвищенню у дітей рівня
зацікавленості до самостійних занять з фізичної культури та праці.

«Погоджено»
Зам.директора з НВР
______ О.В.Цуканова

ПЛАН РОБОТИ
навчально - методичного центру
«Праця та відпочинок»
на 2018-2019 навчальний рік

«Затверджено»
Директор КЗ «ЛСШ І-ІІІст.№8»
_______ Г.М.Никифоренко

1 ЗАСІДАННЯ (Серпень)
1.Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Обговорення та затвердження плану роботи НМЦ на 2018-2019рік.
2. Ознайомлення з додатком до листа Міністерства освіти і науки України 09.08.2017 № 1/9-436 « Ознайомлення з методичними
рекомендаціями з предметів на 2018-2019 навчальний рік.»
3. Затвердження календарних планів вчителів НМЦ.
4. Затвердження плану проведення науково – предметних тижнів. Підготовка та організація декад педагогічної майстерності
вчителів.
5. Складання плану спортивно-масової роботи.
Робота між засіданнями
Робота предметних кружків та спортивних секцій,творчих гуртків та лекторських груп.
Робота з фізкультурним активом.
2 ЗАСІДАННЯ (Жовтень)
1. Підготовка учнів до участі в шкільних, міських, обласних предметних олімпіадах, змаганнях та творчих конкурсах.
2. Патріотичне виховання учнів. Підготовка до проведення змагань «Найкращий козак». Робота гуртка «Джура».
3. Ознайомлення з новою психолого-педагогічною літературою та закону «Про освіту».
4. Доповідь «Самоосвітня діяльність вчителя як засіб удосконалення професійної компетентності.»
5. Обговорення інформації про проведення місячників; «Пропаганди здорового образу життя», «Оборонно-масової роботи»
Робота між засіданнями

Підготовка учнів до участі в предметній олімпіаді з технічної та обслуговуючої праці.
Проведення спортивних заходів згідно плану спортивно-масової роботи школи.
Ознайомлення вчителів з опитом методичної та виховної роботи вчителів міста.
Відвідування уроків вчителів, які атестуються.

3 ЗАСІДАННЯ (Січень)
1.Підбиття підсумків І семестру.
2. Організація взаємовідвідування відкритих уроків
3. Затвердження календарних планів вчителів НМЦ на ІІ семестр.
4.Підбиття підсумків І та ІІ туру предметних олімпіад.
5.Доповідь «Сучасний урок трудового навчання – основа проектної діяльності. Вимоги, шляхи удосконалення.»
Робота між засіданнями
Внесення коректив до інформаційного банку даних обдарованих дітей.
Підготовка учнів до участі в концерті «8 Березня»
Медіаосвіта вчителів.
Обмін досвідом виховної та методичної роботи вчителів НМЦ.

4 ЗАСІДАННЯ (Травень )
1. Робота з обдарованими дітьми. Підсумок участі учнів у творчих конкурсах.
2. Доповідь «Про заохочення, стимулювання та створення сприятливих умов для використання вмінь і навичок в позаурочний
час та під час спортивно – масових заходів у школі.»»
3. Підбиття підсумків навчального року, звіт учителів про методичну роботу в 2018-2019 навчальному році.
4. Звіт учителів фізичної культури про результати міської та шкільної спартакіади.
Робота між засіданнями
Обмін досвідом виховної та методичної роботи вчителів МНЦ.
Проведення спортивних заходів згідно плану спортивно-масової роботи школи.
Оформлення виставки найкращих робіт учнів з трудового навчання та малювання.

