
                                                  Аналіз  

                           роботи МО вчителів естетичного циклу за 2016-2017 н.р. 

 Учителі методичного об’єднання продовжили роботу над проблемою «Соціалізація учнів  на уроках 

музики, трудового навчання та фізичної культури шляхом залучення новітніх технологій». Протягом року 

відбулося чотири засідання методичного об’єднання, на яких вчителі обговорювали шляхи покращення 

викладання предметів та заохочення учнів до їх вивчення. Звичайно як результат роботи вчителів є їх 

досягнення. 

  Бойко О. І.  Бойко З.І. 

 Районні змагання 

І м. – Футбол «Шкіряний м’яч»2004р.н. 

І м.  – баскетбол (хлопці) 

І м.  – баскетбол (дівчата) 

І м.  – стрітбол хлопці 2002р.н. 

І м.  – шахи  

І м. – ДПЮ 

І м. – «Козацький гарт» 

І м. – «Старти надій» 7 клас 

ІІ м. - Футбол «Шкіряний м’яч»2005р.н. 

ІІ м. – «Козакуйте козаки» 

ІІ м. – волейбол(хлопці) 

ІІ м. – волейбол(дівчата) 

ІІ м. – змагання з футзалу  5 клас 

ІІ м. – стрітбол (хлопці) 1999 р.н. 

 ІІ м. – стрітбол (дівчата) 1999 р.н. 

ІІ м. – стрітбол (дівчата) 2002 р.н. 

ІІ м. – волейбол(хлопці) 2000 р.н. 

ІІ м. – волейбол(дівчата) 2000 р.н. 

ІІ м. – волейбол(хлопці) 2002 р.н. 

ІІ м. – волейбол(дівчата) 2002 р.н. 

ІІІ м.  – настільний теніс 

ІV м.  – змагання футзалу  

ІV м. –змагання з  4-и борства 

Vм. - Футбол «Шкіряний м’яч»2006 р.н. 

Обласні змагання 

І м. – Шахи зональні змагання 

ІІ м. - Футбол «Шкіряний м’яч»2004 р.н. -  зональні змагання 

ІІ м. –ДПЮ  - зональні змагання 

ІІ м. – «Козацький гарт» - зогальні змагання 

ІІІм. – стрітбол – зональні змагання 

Vм. - «Старти надій» 7 клас – фінальні змагання 

VІІ м. – шахи – фінальні змагання 

Ковпак А. В.  

1. Виступ на святі до Дня вчителя 

2. Виступ на відкритті філій БДТ 

3. Виступи на новорічних ранках 

4. Участь у районному конкурсі «Різдвяна зірка» Жума А.  

5. Виступ на святі до 8 Березня 

6. Участь у районному фестивалі «Пісня обпалена війною» Жума А., Бабаченко М. 

7. ІІІ м.- районні змагання- Підготовка виступу команди на грі «Сокіл джура» 

8. Виступ на святі Останнього дзвоника 

Пилипейко Г. І.  

1. ІІІ м. – районна олімпіада з трудового навчання (Котенко Є.) 

2. ІІІ м. районні змагання - Підготовка виступу команди на грі «Сокіл джура» 

3. Надання консультаційної допомоги та матеріалів для участі учнів школи у змаганнях з 

судномодельного та авіамодельного спорту 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


