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Підвищення якості 
загальноосвітньої та 

професійної підготовки 
шляхом використання 

інноваційних форм та методів 
навчання



Голова: Бахир Н.В.

Методична проблема:
«Підвищення якості навчання та 
виховання учнів шляхом поєднання 
традиційних та інноваційних форм та 
методів навчання»



Навчаючи – 
виховуй,
Виховуючи – 
вчи!





Коропець 

Сергій 
Михайлович
Педагогічне кредо:
Єдність у меті, 
свобода у творчості, 
в усьому - любов



Карпенко  Карпенко  
Любов Василівна,Любов Василівна,
викладач історії вищої   викладач історії вищої   
категорії, старший викладачкатегорії, старший викладач





• 1 вересня. Перший загальноліцейний урок на 
тему:  «Україна : європейський вибір»(Коропець 
С.М.)

• 14  вересня,актова зала. «Десною  
зачарований» (Бахир Н.В.,Коропець С.М.)

• 11 вересня , садиба Довженка, участь у 
святкуванні річниці з дня народження митця.
(Коропець С.М.,групи 4,7). 

• Співпраця з музеєм ім. О.П.Довженка. (Бахир 
Н.В., Коцуренко Н.А., Коропець С.М.) 

• Інтегрований музейний урок (відео) історія 
України та укр. література (Коропець 
С.М.,Бахир Н.В., 28 вересня)

• Вивчення та узагальнення досвіду Коцуренко 
Н.А.;



* Участь в обласних конкурсах:
   - конкурс знавців укр.мови ім. П.Яцика (уч. 
21 гр. Савченко Галина – 2 місце);
   - мовно-літературний конкурс ім. 
Т.Г.Шевченка (уч. 21 гр. Ханко Ярина – 4 місце, 
23 листопада)
 * 29 листопада, методичний центр (перевірка 
конкурсних робіт).
 * 06 грудня, музей, тиждень боротьби з 
насильством (виховний захід з участю 
соціальної служби).
 *13 грудня, олімпіади з укр. мови і літератури-
10 місце,іноземна мова- 6-те місце, історія-13-
те    місце, право -12-те  місце.



• 08 грудня,захід у читальному залі до 125-
річчя Миколи Куліша(22 , 21 групи).

• 31 січня, обласний вебінар «Лихослів’я 
серед учнівської молоді».(Виступ Бахир 
Н.В.)

• 06 квітня,бібліотека, 4 група. Позаурочний 
захід до  100-річчя з дня народження О. 
Гончара (відеозвіт до методичного 
центру, Бахир Н.В. Очередько Л.В.)

•  Участь  в обласних семінарах та 
вебінарах.

• Участь у засіданні  психологів,тренінгу з 
педагогами.



















 Члени методкомісії брали участь 
в  обласному засіданні 
психологів.
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