
КОМУНАЛЬНИЙ   ЗАКЛАД   

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

«ЛІЦЕЙ  №142 ІМЕНІ П’ЄРА ДЕ КУБЕРТЕНА» 

ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ   РАДИ 
 

П Р О Т О К О Л 

засідання методичної   ради 

        від «01» грудня 2020 р.        №3 

Розгляд методичної розробки педагогів-претендентів 

на присвоюється педагогічне звання  «учитель-методист»   

Присутні члени ПМК, вчителі вищої категорії, «учителі-методисти», 

«старші учителі» - 35 чоловік. 

СЛУХАЛИ: директора ліцею Хмеленко Л.В., яка привернула увагу 

присутніх, що відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 № 930 та змін, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту № 1473 (z0014-12) від 20.12.2011 та наказом Міністерства 

освіти і науки № 1135 (z1417-13) від 08.08.2013, листа департаменту 

гуманітарної політики, методичного центру від 30.10.2020 року №108 «Про 

надання та підготовку до схвалення методичних розробок педагогічних 

працівників» та методичних рекомендацій щодо надання та підготовку до 

процедури схвалення методичних розробок педагогів-претендентів на 

присвоєння педагогічного звання «учитель-методист», науково-методичною 

радою КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР»  

атестаційна комісія ліцею вивчила педагогічну та методичну діяльність  

вчителів у контексті реалізації основних педагогічних ідей, подала подання на 

розгляд апробованих методичних розробок педагогів-претендентів на 

присвоєння звання «учитель-методист»: Алексєєвої С.М. - вчителя початкових 

класів і Савенко І.В. - вчителя хімії 

        ІІ. СЛУХАЛИ  

1. Алєксєєву Світлану Михайлівну, учителя початкових класів, яка 

представила методичну розробку «Розвиток математичних компетентностей на 

уроках математики в початковій школі в умовах дистанційного навчання». 

Дослідження проблеми розвитку математичних компетентностей у молодших 

школярів співпало у часі з закриттям закладів загальної середньої освіти через 

стримування поширення пандемії COVID-19. Дані події привернули увагу до 

проблеми дистанційного навчання науковців, педагогів, широкі кола 

громадськості. Така ситуація стала непростим викликом для всіх учасників 



освітнього процесу. Вимушене дистанційне навчання потрібно було  

впровадити і в моєму класі. Це потребувало плідної роботи,  пошуків форм і 

методів викладання, експериментів.  

Дистанційне навчання – це технологія, що базується на принципах 

відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми 

різного призначення та створює за допомогою сучасних телекомунікацій  

інформаційне освітнє середовище для постачання навчального матеріалу та 

спілкування. Дистанційне навчання має низку переваг перед іншими формами 

навчання. Так, практично не виходячи з дому, я підтримувала регулярний 

контакт з учнями за допомогою телекомунікаційних технологій, у тому числі 

відеозв’язку, та надавати структурований навчальний матеріал, представлений 

в електронному вигляді. 

Дистанційне навчання надає здобувачам освіти доступ до нетрадиційних 

джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає абсолютно 

нові можливості для творчого самовираження, а вчителям, в свою чергу, 

дозволяє реалізовувати абсолютно нові форми і методи навчання 

Методична розробка апробована при проведенні відео-уроків в прямому 

ефірі на YouTubе каналі Дніпро ТV, 11-телеканалі в програмі «Домашка», на 

базі  «Ліцею  №142 імені П’єра де Кубертена» м. Дніпро.    

2. Савенко Ірину Володимирівну, учителя хімії, яка представила 

методичну розробку за темою «Використання дидактичних ігор на уроках хімії  

у процесі засвоєння знань, умінь і навичок». Реалізовуючи на практиці досвід з 

проблеми, учитель доводить, що лише включившись в активне пізнання, учень 

може глибоко зануритись у вивчення, засвоїти матеріал на рівні основних ідей 

навчального предмета, закономірностей і правил, навчитись використовувати 

набуті знання у подальшому житті. 

 Актуальність даної роботи полягає в реалізації завдань формування 

конкурентно-спроможної, інформаційно-компетентної особистості учня, 

поступова заміна традиційних методів навчання на інтерактивні з метою 

всебічного розвитку учнів, реалізація дослідницьких та творчих інтересів учнів. 

У поданій роботі вчителем розкриваються основи і методика 

впровадження ігрових технологій на уроках хімії з власного досвіду. 

Теоретично обґрунтовано сутність та специфіку проведення ігрових уроків 

хімії. Подано приклади проведення   ігор на різних етапах уроку, розкрито 

методичні основи ігрової діяльності з учнями. 

Ірина Володимирівна упевнена, що педагог сьогодні є головною рушійною 

силою у забезпеченні процесу формування ключових компетентностей учнів. 



Від його професійної майстерності залежать результати, яких досягнуть учні і, 

які дадуть їм змогу знайти своє місце у житті. 

Апробація методичної розробки, пропозицій та рекомендацій Ірини 

Володимирівни з питання  використання дидактичних ігор на уроках хімії у 

процесі засвоєння знань, умінь і навичок пройшла під час виступів на 

засіданнях методичного об’єднання вчителів природничо-математичного 

циклу, методичної та педагогічної рад. Учитель обмінювалася досвідом з таких 

питань: «Розвиток креативного потенціалу учнів на уроках хімії», «Підвищення 

рівня культури за допомогою дидактичних ігор», «Місце і роль ігрової 

технології в навчальному процесі». 

ВИСТУПИЛА: голова методичної ради ліцею Хмеленко Л.В.,  відзначити 

що інноваційна професійна діяльність  вчителів сприяє позитивній динаміці 

змін якості освітнього процесу і запропонувала: 

 порушити клопотання перед методичним центром щодо розгляду 

матеріалів та методичних розробок педагогічних працівників: 

Алєксєєвої Світлани Михайлівни, вчителя початкових класів на 

присвоєння педагогічного звання «учитель-методист», з теми «Розвиток 

математичних компетентностей в учнів початковіх класів в умовах 

дистанційного навчання»; 

Савенко Ірини Володимирівни, вчителя хімії, на присвоєння 

педагогічного звання «учитель-методист», з теми «Використання дидактичних 

ігор на уроках хімії  у процесі засвоєння знань, умінь і навичок» 

 підготувати відгук про педагогічну та методичну діяльність педагога в 

контексті реалізації основних педагогічних ідей, викладених у методичних 

розробках, провести перевірку наданої вчителями методичної розробки на 

плагіат, до 10.12.2020 до методистів методичного центру при департаменті 

гуманітарної політики надати пакет матеріалів відповідно до вимог. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Підготувати відгук про педагогічну та методичну діяльність педагога в 

контексті реалізації основних педагогічних ідей. 

2. З метою експертної оцінки подати пакет документів вищеназваних 

вчителів до методичного центру.   

3. Досвід роботи вчителів поширити серед педагогічних працівників ліцею, 

району, міста Дніпро. 

      Голова                                                                          Л.В. Хмеленко 

      Секретар                                                      Л.М.Данюшина 


