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Звіт 

про проведення декадника Школи молодого учителя 

«Ініціатива і творчість молодих педагогів» 

 

Будь-який молодий учитель, який нещодавно перетнув поріг школи, 

зіштовхується з безліччю проблем, пов’язаних із професійною 

самоідентифікацією, із сприйняттям старшими колегами та, насамперед, 

утвердженням у дитячому колективі. Різка переорієнтація ролей від вчорашнього 

студента до вчителя зобов’язує молодого педагога шукати безболісні, комфортні 

шляхи адаптації в шкільному середовищі.  

Як достойно проявити себе та зарекомендувати відповідальним і сумлінним 

працівником? Як знайти спільну мову з дітьми? Чи потрібні компроміси між 

обов’язками та бажаннями? Кожного дня молоді вчителі ставлять подібні питання 

колегам, наставникам, друзям та, перш за все, собі. 

Однак, не варто боятися своїх перших кроків, адже з появою молодих 

вчителів у школі з’являються більш сучасні педагогічні технології, нові свіжі ідеї, 

креативні підходи та й, звичайно, привабливі, молоді, усміхнені обличчя. Не стіни 

формують авторитет навчального закладу, а люди, які натхненно працюють у 

ньому. Крім того, сучасні діти дуже цінують та комфортніше почувають себе в 

оточенні молодих учителів, які володіють ґрунтовними знаннями свого предмету, 

обізнані в сучасній музиці, модних тенденціях, молодіжних течіях, які знають, що 

таке фейсбук, зум, без проблем спілкуються по скайпу, вільно почувають себе в 

лабіринтах інтернету та є постійними учасниками чатів і форумів. 

Молоді вчителі в рамках декадника Школи молодого учителя «Ініціатива і 

творчість молодих педагогів»  з 01.02 по 12.02.2020 провели відкриті навчальні 

заняття та заходи. 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

ПІБ учителя Тема навчального 

заняття/заходу 

Клас Зміна Урок 

Понеділок 01.02  

1

1. 

Педагоги 

наставники; молоді 

вчителі 

Консультаційний день 

Вівторок 02.02 

2

2. 

Усатюк Олена 

Василівна 

Виховна година: 

«Стрітення відзначаємо, 

Весноньку закликаємо» 

1Г І 

каб. 34 

5 

11.25 

Середа 03.02 

3

3. 

Молоді вчителі Виставка творчих робіт 

учнів 

 

Протягом дня 

Четвер 04.02 

4

4. 

Борбуневич Ірина 

Сергіївна 

Навчальне заняття: 

«Множення. Запис 

множення. Поняття 

множення. Заміна 

додавання чисел 

множенням. Розв’язування 

задач на знаходження суми 

2,3 і більше» 

2Д І 

каб. 36 

2 

8.50 

П’ятниця 05.02 

5

5. 

Преподобна Олена 

Володимирівна   

Виховний захід: 

«Кібербулінг та інші 

загрози для дітей в 

інтернеті» 

5Б ІІ 

каб. 14 

1 

14.25 

6

6. 

Сполуденна Янна 

Артурівна 

Інтелектуальна 

вікторина:  «Нон-стоп» 

5-8 

класи 

актова 

зала 

15.10 



Понеділок 08.02 

7

7. 

Білавич Жанна 

Вікторівна 

Виховний захід: 

«Збережімо природу» 

5 В 

 

 

І 

каб. 2 

7 

13.20 

Вівторок 09.02 

8

8. 

Усатюк Олена 

Василівна 

Навчальне заняття: 

«Прості спостереження / 

досліди. Досліджувати 

можна свій організм» 

1Г І 

каб. 34 

1 

8.15 

9

9. 

Данюк Ганна 

Леонідівна 

Виховний захід: 

«Seasons» 

5Г 

 

 

 

ІІ 

каб. 45 

6 

18.35 

 

Четвер 11.02 

 

10. 

Борбуневич Ірина 

Сергіївна 

Виховний захід: «Добро 

починається з тебе» 

2Д І 

каб. 36 

3 

9.45 

1

11.  

Данюк Ганна 

Леонідівна 

Навчальне заняття: 

«Прогноз погоди в Україні. 

Розвиток навичок письма» 

5 А ІІ 

каб. 20 

4 

16.55 

П’ятниця 12.02 

1

12. 

Молоді вчителі та 

педагоги-

наставники 

Підсумки проведення 

декадника молодих 

вчителів  

Zoom конференція       18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Білавич Жанна Вікторівна 

 

Виховний захід:  «Збережемо природу». 

                                                       

 

Захід був спрямований на поглиблення і розширення знань дітей про вплив 

людини на природу; на усвідомлення необхідності зберігати і примножувати 

природні багатства, раціонально їх використовувати; на розвиток пізнавального 

інтересу учнів; на виховання чуйного ставлення до природи та збереження її 

краси. 

Реалізація виховної години відбулась у формі етичної бесіди. Вчитель 

підтримував контакт із учнями, використовуючи малюнки із зображенням рослин 

і тварин, що охороняються, плакат «Збережемо Землю», презентацію  про 

природу, уривки фільму «Дзвони Чорнобиля». 

 

 

 

 

 

 



 

Борбуневич Ірина Сергіївна 

Виховний захід на тему: «Добро починається з тебе». 

 

 

Найвродливіша музика душі – це доброта.  

(Ромен Роллан) 

Під час заходу учні продовжували знайомитися із загальнолюдськими 

цінностями, моральними чеснотами;  працювали з усвідомленням того, що 

чуйного, доброзичливого ставлення потребують усі; розібрались з негативним 

ставлення до байдужості; розвивали потребу робити добро у повсякденному 

житті, не чекаючи винагороду; продовжували формувати патріотичні почуття; 

почуття милосердя, доброти, бажання підтримати ближнього у скрутну хвилину; 

сформувати в класі доброзичливі стосунки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Навчальне заняття з математики на тему: «Множення. Запис множення». 

 

  

 

Навчальне заняття було проведено на належному рівні з використанням 

багатьох нововведень НУШ. На початку навчального заняття учнів налаштовано 

на позитивний та діловий настрій. У процесі уроку проведено фізкультхвилинку, 

результативну роботу усного рахунку із використанням цеглинок Lego. Кращому 

засвоєнню навчального матеріалу під час заняття сприяло використання казкових 

звірят, презентації робочого матеріалу, аудіо- та відеоматеріалів, гри «Так чи ні», 

бліц- опитування. 

 

 

 

Усатюк Олена Василівна 

Виховна година:  «Свято Стрітення відзначаємо, весноньку закликаємо». 

 

Під час заняття узагальнено знання 

дітей про зимові календарно-обрядові 

свята, народні прикмети. Ознайомлено 

школярів із історією виникнення свята 

Стрітення та пов’язаними з  ним 

традиціями. 



Зміст заняття повністю відповідав меті, мала місце відповідність між метою, 

методами проведення, які сприяли зацікавленню дітей до української 

національної обрядовості, народної творчості. У ході заняття використані 

вчителем форми  та прийоми роботи сприяли  розвитку пам’яті, уваги, мовлення, 

збагачували й активізували словниковий запас  вихованців. 

Захід спрямовано на розвиток національної свідомості та самосвідомості, 

виховання почуття патріотизму, поваги до національних  традицій, прищеплення 

любові до рідного краю.  

На цій виховній годині учні були досить активні, сміливо та жваво 

дискутували, отримуючи позитивний настрій. 

 

 

 

 

Навчальне заняття на тему: «Прості спостереження / досліди. 

Досліджуємо свій організм». 

 

Під час навчального заняття 

використано: картки для групової 

роботи, малюнки, дрібні предмети 

для дослідів, цеглинки «Лего»,  

лепбук. Діти проводили прості 

спостереження: визначали, які 

органи чуття знадобляться для 

обраного дослідження; описували 

послідовність дій в дослідженні; 

досліджували свій організм; 

використовували інформацію, отриману з відомих та запропонованих іншими 

джерел. 

 

 

 



 

Преподобна Олена Володимирівна 

Виховна година на тему: «Кібербулінг та інші загрози в інтернеті». 

 

 

Метою виховного заходу було завдання привернути увагу підлітків до 

питання насилля засобами мережі «Інтернет» та навчити знаходити  виходи із 

небезпечних ситуацій; ознайомити з різними типами кібербулінгу за допомогою 

презентації та відеоролика; надати фахову оцінку висвітлюваному питанню; 

прищепити учням повагу один до одного, сприяти розвиткові критичного 

ставлення до себе і своїх особистих якостей, терпимості й коректності в 

спілкуванні з друзями.  

У формі етичної бесіди діти отримали уявлення про «кібербулінг», 

узагальнено знання учнів про інтернет-сервіси; повторено правила етикету під час 

спілкування у соціальних мережах. Раціональне використання ТЗН 

(мультипроектор, презентація, відеоролик) сприяло зацікавленню учнів даною 

проблемою. Наявність елементів відвертої розмови спонукало підлітків до 

проведення дискусії, в якій не ігнорували кожної думки, до самопізнання, 

саморозвитку і доброзичливого ставлення до людей; сприяло формуванню 

відповідальності за свої вчинки.  



 

 

Данюк Ганна Леонідівна 

Позакласний захід: «Seasons and weathers». 

  

Під час заходу використано роботу в групах, в парах, фронтальну роботу, а 

також роздаткові матеріали для уроку, картки, флеш-картки, плакати. 

Учні розширили свої знання, зокрема, і лексичні з тем «Одяг» та «Погода», 

обмінялися новою інформацією. 

На занятті результативно відпрацьовано такі види роботи, як аудіювання та 

усне мовлення, а також читання та письмо. 

 

Навчальне заняття англійської мови на тему: «Прогноз погоди в Україні. 

Розвиток навичок письма». 

  



 

Навчальне заняття проведено на достатньому  методичному рівні. Мета 

заняття та очікувані результати визначено чітко, структура заняття чітка, але 

необхідно звернути увагу на створення ланцюжків переходу від одного виду 

роботи до іншого. Мовленнєва зарядка сприяла введенню учнів у іншомовне 

мовленнєве середовище. Чітко продумано хронометраж уроку, проте темп уроку 

дещо уповільнений. Методи та прийоми навчання відповідали цілям навчального 

заняття. Раціонально використано основні та допоміжні засоби навчання. 

Навчальний матеріал заняття відповідав віковим інтересам учнів. Приділено 

певну увагу розвитку всіх мовленнєвих навичок. Основними формами взаємодії 

були: фронтальна, індивідуальна, парна та групова робота. Проте перевага 

надавалась – фронтальній. Мова вчителя відповідала нормі, підсумки проведено, 

оцінки виставлено, домашнє завдання оголошено. 

 

 

 

Сполуденна Янна Артурівна 

Свято для учнів 8 класів 

Гра «Хто зверху?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гра проведена на високому рівні. Мета заходу  – виховувати у дітей через 

ігри людяність, гуманізм у стосунках, доброзичливість, повагу до людей, 

великодушність, скромність та самопожертву, самоорганізовуватись, вміння 

працювати в команді; навчити мистецтву спілкування та навичкам 

взаємодопомоги, пробуджувати у дітей щирий інтерес до всього корисного, 

морального. Розвивати цілеспрямованість,  мовлення учнів, культуру поведінки; 

уміння приймати рішення в нестандартних ситуаціях; колективну творчість і 

комунікативні здібності;  розвивати самоосвітню, інформаційну та життєтворчу 

компетенції. 

У шоу взяли участь дві команди. Дуель команд складалася з 8 раундів, що 

представлені як бліцопитування, різні конкурси та змагальних ігри. Переможця 

визначили у фінальному, восьмому раунді, де бали їхні зросли удвічі. В 

Відзначимо активну участь вихованців Яни Артурівни не тільки у цій  шкільній, 

але й у міських заходах. 

 

Декадник ШМУ завершився 12.02.2021 проведенням онлайн-конференції, 

де про свої досягнення звітували молоді колеги та отримували методичну 

підтримку від наставників та колег. 

 

 

 

 

 



  


