
ПІДСУМКИ  РОБОТИ  МЕТОДИЧНОГО  ОБ’ЄДНАННЯ   ВЧИТЕЛІВ   

МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ ЗА 2020-2021 Н.Р. 

 

Аналіз роботи за минулий рік показав, що впровадження інноваційних  технологій у практику 

вчителів  МО  з метою розвитку інноваційної особистості  знайшло відгук у творчості вчителів, 

які опрацювали теоретичний матеріал, посилили увагу до виховання всебічно розвиненої 

особистості, до пошуку ефективних форм і методів.                                                                                                                                                                                                                      

Єфремова  Л.В. прослухала два вебінари  на сайтах «На урок» та «Всеосвіта»: «Секрети 

цікавого навчання. Урок без методички» та «Виховна робота класного керівника та 

завершення навчального року в умовах дистанційного навчання».                                                                                                                                                              

Корніяшик  Л.І.  прослухала  два  вебінари   на сайтах  «На урок»  та «Всеосвіта»: 

«Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних 

матеріалів» та «Створюємо захопливий онлайн урок»,  є сертифікати за участь у вебінарах.  

Розмістила по одному уроку на цих же сайтах : «Десятковий дріб. Запис десяткового дробу» 

та «Додавання та віднімання десяткових дробів. Розв’язування вправ». Має за це подяки.                                                                                                                                                 

Величко О.М.  прослухала  два вебінари на сайті «На урок»: «Мотивація в освітньому 

процесі: механізми та способи»  та «Інструментарій для інтерактивного наповнення уроків»,  

має сертифікати .                                                                                                                                                  

Кормишова  І.Б.   прослухала 3 вебінари на сайті «Всеосвіта» та 3 вебінари на сайті «На 

урок». Пройшла  дистанційні курси G – Suit  з 11.11 по 21.11.2020.  Виступала 28.10.2020  на 

ППС  з темою «Навчання фізиці в умовах НУШ».                                                                                                                                                           

Крот О.Ю. Досягнення учнів з інформатики. 

 Взяла участь у Всеукраїнському науково-практичному онлайн –семінарі з підвищення 

кваліфікації на тему: «Соціальні ролі в класному колективі: як допомогти дитині знайти 

своє місце серед однолітків» 

 Має обласну грамоту за педагогічну майстерність,досягнуті успіхи у справі 

навчання і виховання підростаючого покоління та якісну підготовку переможців 

обласного конкурсу комп’ютерного макетування та верстання. 

 Участь у вебінарі «Майстер-клас зі створення дидактичних ігор у PowerPointi» 

ВсеОсвіта. 

 Участь у Всеукраїнському відкритому онлайн-уроці «Ефективні рішення Google 

для оптимізації освітнього процесу онлайн»; 

 участь і перемога у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний інтернет» від проекту 

«На Урок»; 
 Онлайн-навчання у Інтерактивній школі творчого вчителя «Підручники для 4 

класу як запорука успішного закінчення початкової ланки НУШ»  

 Грамота за активне поширення власного педагогічного досвіду серед спільноти 

освітян Украіни. На Урок. 

 Диплом що посіла І місце у Всеукраїнському конкурсі «Основи кібернетики» 

ВсеОсвіта. 



 Свідоцтво про підготовку учнів до VІІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» 

з інформатики. 

 Подяка за активну участь в організації VІІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На 

Урок» з інформатики. 

 Свідоцтво про підготовку переможців у VІІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На 

Урок» з інформатики. 

 Подяка за поповнення бібліотеки проекту naurok.com.ua авторськими 

розробками. 

 Участь у Всеукраїнському уроці «Онлайн-синергія для найкращого Інтернету», 

який був присвячений Дню безпечного Інтернету; 

 

Сертифікати за опублікування авторський матеріалів на naurok.com.ua та vseosvita.ua 

 Тест на тему: «3-графіка». 

 Виховна година на тему: «ХОЧУ БУТИ ЩАСЛИВИМ!» 

 Виховна година на тему: «Шкідливі звички» 

 Конспект уроку: «Стиль ділового листування.» 

Також  має  власний веб-сайнт: https://sajt-vchitelya-informatiki2.webnode.com.ua/ekonomika/  там  

висвітлює свої розробки уроків, виховну та позакласну роботу як класний керівник 6-А 

класу. 

 Учні на протязі навчального року брали активну участь у конкурсах, олімпіадах, сесіях, а 

саме :  у VІІ  Всеукраїнській інтернет – олімпіаді  з інформатики, Всеукраїнський конкурс 

«Основи кібербезпеки»  від «Всеосвіта»; Всеукраїнський конкурс « Безпечний інтернет» 

від «На урок»; заочний обласний конкурс комп´ютерної графіки та аніміції;  заочний 

обласний конкурс з комп´ютерного макетування та верстання , де показали свій високий 

рівень знань та здобули нагороди  певного зразка. 

     До дня Безпечного Інтернету був проведений  урок – тренінг « #Не ведусь : я знаю як 

спілкуватись  в Інтернеті» у 6-А класі з метою сформування у дітей підліткового віку  

безпечної поведінки та спілкування в мережі Інтернет. 

     У  VІІ  Всеукраїнській інтернет – олімпіаді  з інформатики  від проекту  « На урок» 

переможцем став Голобородько Анастасія (3-В кл.) –І м. і отримав диплом І ступеня, 

Клименко Сергій (4-А кл.) –І м. і отримав диплом І ступеня, Крот Данііл (4-Б кл.) –ІІ м. і 

отримав диплом ІІ ступеня, Юхно Софія (4-Б кл.) –ІІ м. і отримав диплом ІІ ступеня, 

Лєбєдєв Олексій (4-Б кл.) –ІІ м. і отримав диплом ІІ ступеня, Колісник Євген (6-А кл.) –ІІІ 

м. і отримав диплом ІІІ ступеня, , Уманець Марія (6-А кл.) –ІІІ м. і отримав диплом ІІІ 

ступеня,  сертифікати про участь отримали 10 учнів. 

    В заочному обласному конкурсі з комп´ютерної графіки та анімації свої роботи 

представили : Хубкарян Ліля 9-А., Хубкарян Єлизавета 3-А кл., Уманець Анастасія 10 кл., 

Устименко Яна 7-Б кл. посіла ІІ місце, Склезь Аріна 7-Б кл., Ізьянов Ілля 11-А кл. 

https://naurok.com.ua/test/3-grafika-627729.html
https://sajt-vchitelya-informatiki2.webnode.com.ua/ekonomika/


   В  заочному обласному конкурсі з комп´ютерного макетування та верстання  в 

номінації: 

ІІ місце – Устименко Яна 7-Б клас 

     Учні нашої школи  взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Основи кібербезпеки»  від 

«Всеосвіта» , де стали переможцями і отримали дипломи відповідного ступеня : 

Ізьянов І.(11-Акл.)-ІІІм., Москальов С. (9-Бкл.) – ІІ м., Устименко Я. (7-Бкл.) –І м., Хубкарян 

Єлизавета .(3-А кл.) – І м.,Уманець Анастасія (6-Акл.) -ІІ м.,  та 12 учнів одержать 

сертифікати за участь. 

    Всеукраїнський конкурс « Безпечний інтернет» від «На урок» за результатами дипломи 

переможців  відповідного ступеня  одержали : Ткаченко Олександра (6-Акл.) – І м., 

Мішин Владислав (10кл.)-І м.,Склезь А. (7-Бкл.) -ІІ м.. 

     По завершенню навчального року учні – учасники, переможці  конкурсів, олімпіади, 

будуть нагороджені дипломами . грамотами, сертифікатами  за активну участь та успішну 

результативність . 

Немич О.О.  На протязі 2020/2021 н.р. активно брав участь у таких заходах: 

 

1. участь у вебінарі ДОЦНТТ та ІТУМ «Дистанційне проведення обласних конкурсів 

з інформаційних технологій у 2020-2021 навчальному році»;  

2. пройдені дистанційні курси «Ефективні рішення Google for education для хмарної 

взаємодії» від ТОВ «Академія цифрового розвитку»; 

3. пройдений курс «Інтерактивне навчання: інструменти та технології для цікавих 

уроків» від Дія. Цифрова освіта; 

4. участь у Всеукраїнському тестуванні «Національний тест на цифрову грамотність» 

від Дія. Цифрова освіта; 

5. участь і перемога у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний інтернет» від проекту 

«На Урок»; 

6. участь в організації та підготовці учнів-переможців VІІ Всеукраїнської інтернет-

олімпіади з інформатики, Всеукраїнського конкурсу «Безпечний інтернет», 

обласних конкурсів з комп’ютерної графіки та анімації; 

7. участь у Всеукраїнському уроці «Онлайн-синергія для найкращого Інтернету», 

який був присвячений Дню безпечного Інтернету; 

8. участь у Всеукраїнському відкритому онлайн-уроці «Ефективні рішення Google 

для оптимізації освітнього процесу онлайн»; 

9. онлайн-навчання у Інтерактивній школі творчого вчителя «Підручники для 4 класу 

як запорука успішного закінчення початкової ланки НУШ» за темами: «Електронні 

підручники з інформатики на платформі mozaBook», «Програмне забезпечення 

курсу інформатики для учнів 2-5 класів від авторів підручників», «Структура 

нового підручника для 4 класу», «L-tester - cистема дистанційного вивчення основ 

алгоритмізації і програмування мовою С», «Навчальні презентації на підтримку 

курсу "Інформатика"», «Проєкти на уроках інформатики в початковій школі», 

«Стандарт та поглиблене навчання: реалії та перспективи»; 

10. участь у вебінарі «STEM через літеру «Е»: елементи інженерної освіти в 

початковій школі» на сайті https://naurok.com.ua/  

11. участь у круглому столі «Розвиток цифрової компетентності педагогів та 

здобувачів освіти через навчання у Мережевій академії Cisco»; 

https://naurok.com.ua/


12. участь у вебінарі «Програмне забезпечення Assemblr Studio - нова платформа для 

вчителів для створення цікавих та інтерактивних уроків» від ТОВ «Інтер Системс». 

 

Має власні розробки уроків, які цього року були опубліковані на сайті 

https://vseosvita.ua/ : урок з інформатики (2 клас) на тему: «Комп’ютер та його складові». 

 

У січні 2021 року проведено обласний конкурс комп’ютерної графіки та анімації. 

Переможці:  

в номінації «Комп’ютерна графіка»  

ІІІ місце зайняли: Куделя Ангеліна, учениця 7-А класу та Дін Володимир, учень 10 класу;  

в номінації «Відеоролики»  

ІІІ місце посіли такі учні: Лисенко Богдан, учень 9-А класу, Іванько Олена, учениця 10 

класу.  

 

У березні місяці 2021 року проведено обласний конкурс з ІТ «Мікроша». В 

номінації Веб-дизайн учень 9-А класу Лисенко Богдан зайняв ІІ місце. 

 

У 2020 році учні взяли участь у VІІ Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді з 

інформатики (Осінь 2020) від проекту «На урок». В даній олімпіаді взяло участь 25 

учнів.  

Переможцями VІІ Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з інформатики (Осінь 

2020) є 12 учнів, які отримали призові місця і відповідні дипломи:  

 Диплом І ступеня отримали Гавдій Дмитро та Дмитрова Дарина (6-А клас). 

 Диплом ІІ ступеня отримали Жума Богдан (5-Б клас) та Курило Дмитро (8-Б клас). 

 Диплом ІІІ ступеня отримали: Бондаренко Дмитро та Коваленко Тимофій (5-А 

клас); Драч Ульяна (5-Б клас); Борисенко Антон (6-Б клас); Жеребило Денис (8-А 

клас); Лисенко Богдан (9-А клас); Андрієнко Денис та Іванько Олена (10 клас). 

Сертифікати про участь в даній олімпіаді отримали 13 учнів: Куниця Анна, 

Лебєдєва Вероніка, Лесик Ілона (5-А клас); Аксьонов Ілля та Дорохіна Вікторія (6-Б клас); 

Грицай Олександр, Ільченко Іван, Ємельова Анастасія, Куделя Ангеліна (7-А клас); 

Андрієнко Ростислав, Коноваленко Денис (7-Б клас); Гордієнко Вікторія та Дін 

Володимир (10 клас).  

 

Учні активно брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний Інтернет» 

від проекту «На урок». На конкурс було подано 10 заявок. За підсумками конкурсу всі 10 

учнів є переможцями і вони отримали дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів: 

 Диплом І ступеня отримали 8 учнів: Лесик Ілона (5-А клас); Гавдій Дмитро (6-А 

клас); Борисенко Антон (6-Б клас); Коноваленко Денис (7-Б клас); Курило Дмитро 

(8-Б клас); Андрієнко Денис, Дін Володимир та Іванько Олена (10 клас). 

 Диплом ІІ ступеня отримав Жеребило Денис (8-А клас). 

 Диплом ІІІ ступеня отримав Лисенко Богдан (9-А клас). 

Всі учасники-переможці обласних, Всеукраїнських конкурсів, олімпіад нагороджені 

грамотами, сертифікатами, дипломами. 

 

Традицією в нашій школі є щорічне проведення предметних тижнів, зокрема тижня 

інформатики. Так, з 30.11.2020 по 04.12.2020 року в школі було організовано та 

проведено Тиждень інформатики «ІнфоПодорож до ЕкоЛенду». Це дійсно корисно, 

вносить різноманітність у шкільне життя. Підвищує рівень знань учнів з інформатики. 

Розвиває творчі й інтелектуальні здібності дітей, інтерес до вивчення інформатики, 

самостійність та наполегливість. Виховує вміння працювати в групах, почуття 

відповідальності. 

https://vseosvita.ua/


Позакласна робота з інформатики є невід'ємною частиною всієї навчально-виховної 

роботи в школі. Вона поглиблює знання, залучає до вивчення предмета учнів початкової і 

середньої школи, сприяє розвитку їх інтелекту, розширює світогляд. 

Включення предметного тижня інформатики в структуру сучасного навчального 

процесу дозволяє вирішити багато педагогічних завдань, що стоять перед сучасною 

школою: поєднувати інноваційний зміст освіти, зокрема, оволодіння засобами і 

процедурами дослідницької діяльності; організовувати роботу учнів у команді; 

використовувати засоби ІКТ, які стимулюють впровадження нових методів і 

організаційних форм навчальної роботи, готують учнів до життя в умовах розвитку 

інформаційного суспільства. Для себе діти здобули неоціненний досвід пошуку 

інформації, її опрацювання, розкрили навички ведення дослідницької діяльності. 

Актуальність проведення Тижня інформатики полягає в тому, що даний захід 

вдало поєднує ігрові і навчальні моменти, показує значущість і роль інформатики в 

сучасному динамічному суспільстві, сприяє розвитку пізнавальної активності, творчих 

здібностей, кмітливості, винахідливості. 

Метою проведення Тижня інформатики було підвищення інтересу учнів до 

вивчення не тільки інформатики, а ще й екології; поглиблення й розширення знань з 

інформатики та екології; формування пізнавальної активності, розширення кругозору 

учнів; формування креативних комунікативних умінь школярів; розвиток особистісних 

якостей та інтелектуальних здібностей учнів; систематизація урочної та позаурочної 

діяльності учнів, які забезпечують підвищення мотивації та пізнавального інтересу учнів, 

сприяють розкриттю внутрішнього потенціалу учнів; виховувати толерантність і дбайливе 

ставлення до природи і тим самим поступово вибудовувати власний цілісний екологічний 

світогляд та вміти  оцінювати життєві ситуації з точки зору безпечного способу життя та 

збереження здоров’я; формувати екологічне мислення: вміння оцінювати свою діяльність і 

вчинки інших людей з точки зору збереження навколишнього середовища – гарантія 

життя і благополуччя людей на Землі; привернути увагу учнів до проблем використання 

енергії, економії енергії і         енергоресурсів, охорони навколишнього середовища; 

створити мотивації для зберігання ресурсів та енергії. 

Перед оголошенням про проведення Тижня інформатики на шкільних зборах було 

оформлено інформаційний куточок школи назвою, планом проведення та іншою 

інформацією в рамках проведення Тижня інформатики. 

Заходи, що проходили під час предметного тижня були різноманітними і в них 

брали участь усі учні школи з 1-11 класи:  
 екскурсії до кабінету інформатики (комп’ютерного класу) для учнів 1-х класів;  

 участь у Всеукраїнському конкурсі з інформатики «Безпечний Інтернет» від 

проекту «На урок» на порталі naurok.com.ua;  

 інтелектуальний марафон з відгадування кросвордів та ребусів; 

 конкурс з комп’ютерної графіки «Світ комп’ютерів – очима дітей»;  

 конкурс презентацій, листівок, буклетів на тему «Врятуй світ! Все починається 

з тебе»;  

 конкурс колажів, анімації та відеороликів на тему «Збережемо природу разом!»;  

 конкурс творів (есе) на тему «Інформаційні технології через 10 років»; 

 вікторина «Відгадай загадку про інформатику»; 

 веб-квест з інформатики «Мій комп’ютер»; 

 змагання в онлайн-іграх. Завдання розроблені та виконані в Інтернет-ресурсі 

LearningApps.org; 

 перегляд мультиплікаційних фільмів про безпечне поводження в Інтернеті, про 

інформатику та інформаційні технології. 

Окремо зазначу, що під час предметного тижня мною були організовані і проведені 

цікаві, змістовні та пізнавальні заходи: 



 для учнів 5-х класів було організовано перегляд відеороликів про безпечне 

користування Інтернетом, завантаження даних з Інтернету та авторське право: 

«Безпечний Інтернет», «Правила безпечного користування Інтернетом», 

«Правила з Інтернет-безпеки для дома», «Тимур та авторське право»;  

 комбінований урок з інформатики та екології «Екоподорож рослин» для учнів 

6-А класу;  

 у 7-Б класі проведено урок з енергозбереження з інформатики «Велика 

економіка без інвестицій або як уникнути великих втрат»;  

 для учнів 6-Б класу проведений урок у вигляді інтелектуальної гри «Щасливий 

випадок»;  

 учні 10 класу взяли участь у інтелектуальній грі (урок-гра) «Знавці ІТ-

технологій». 

По завершенню Тижня інформатики були підведені підсумки, визначено 

переможців конкурсів та змагань. Всіх активних учасників та переможців нагороджено 

грамотами та подяками. 

 

 

НАГОРОДИ 

 
СЕРТИФІКАТИ: 

1. Електронний сертифікат про успішне завершення курсу «Ефективні рішення 

Google for education для хмарної взаємодії» від ТОВ «Академія цифрового 

розвитку»; 

2. Електронний сертифікат про успішно пройдений курс «Інтерактивне навчання: 

інструменти та технології для цікавих уроків» від Дія. Цифрова освіта; 

3. Електронний сертифікат про успішне тестування «Національний тест на цифрову 

грамотність» від Дія. Цифрова освіта; 

4. Участь у вебінарі ДОЦНТТ та ІТУМ «Дистанційне проведення обласних конкурсів 

з інформаційних технологій у 2020-2021 навчальному році»; 

5. Сертифікати про пройдене онлайн-навчання у Інтерактивній школі творчого 

вчителя «Підручники для 4 класу як запорука успішного закінчення початкової 

ланки НУШ» за темами: «Електронні підручники з інформатики на платформі 

mozaBook», «Програмне забезпечення курсу інформатики для учнів 2-5 класів від 

авторів підручників», «Структура нового підручника для 4 класу», «L-tester - 

cистема дистанційного вивчення основ алгоритмізації і програмування мовою С», 

«Навчальні презентації на підтримку курсу "Інформатика"», «Проєкти на уроках 

інформатики в початковій школі», «Стандарт та поглиблене навчання: реалії та 

перспективи»; 

6. Сертифікат про участь в онлайн-уроці «Ефективні рішення Google для оптимізації 

освітнього процесу онлайн» від ТОВ «Академія цифрового розвитку». 

 
СВІДОЦТВА: 

1. Про публікацію на сайті vseosvita.ua методичної розробки, а саме уроку з 

інформатики (2 клас) на тему: «Комп’ютер та його складові»; 

2. Про підготовку 12 переможців VII Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» 

(Осінь 2020). 

 
ДИПЛОМИ: 

1. Диплом І ступеня - переможець Всеукраїнського конкурсу «Безпечний інтернет» 

від проєкту «На Урок»; 

2. Диплом І ступеня - переможець Всеукраїнського конкурсу «День без мобільного 

телефона» від проєкту «На Урок». 

 



ПОДЯКИ: 

1. Подяка за активну участь в організації VII Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На 

Урок» (Осінь 2020); 

2. Подяка за підготовку учнів до Всеукраїнського конкурсу «Безпечний інтернет» від 

проекту «На урок». 

 
ГРАМОТИ: 

1. Грамота відділу освіти Виконавчого комітету Широківської селищної ради за 

високий професіоналізм і компетентність, цілеспрямованість і кропітку працю, 

вагомий внесок у розвиток освітньої галузі громади, 2020 рік; 

2. Грамота КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» за педагогічну майстерність, досягнуті успіхи 

у справі навчання і виховання підростаючого покоління та якісну підготовку 

переможців обласного конкурсу комп’ютерного макетування та верстання; 

3. Грамота КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» за плідну організаторську і творчу роботу по 

залученню учнівської молоді у обласних конкурсах з інформаційних технологій та 

якісну підготовку переможців обласного конкурсу комп’ютерної графіки та 

анімації; 

4. Грамота Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації за 

високий рівень професійної майстерності, вагомий внесок у справу навчання і 

виховання обдарованої молоді та якісну підготовку переможців обласного 

конкурсу комп’ютерної графіки та анімації; 

5. Грамота Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації за 

сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти 

Дніпропетровщини та якісну підготовку переможців обласного конкурсу з 

інформаційних технологій «Мікроша». 

                                                                                                                                          

Ковальчук С.С.  На протязі даного навчального року учні нашої школи  брали активну 

участь у заходах, а саме :  у   Всеукраїнській інтернет – олімпіаді  з інформатики , хімії та 

основ здоров´я від проекту  « На урок»;  Всеукраїнський конкурс « День без мобільного 

телефона» від «На урок»;  Всеукраїнський конкурс «Стоп СОVID-19» від «На урок» з основ 

здоров'я; Всеукраїнський конкурс «Вода є життя» від «На урок» з хімії; заочний обласний 

конкурс комп´ютерної графіки та аніміції;  заочний обласний конкурс з комп´ютерного 

макетування та верстання , де показали свій високий рівень знань та здобули нагороди  

певного зразка. 

     У   Всеукраїнській інтернет – олімпіаді  з інформатики  від проекту  « На урок» учні 

отримали  дипломи та сертифікати про участь . 

    В заочному обласному конкурсі з комп´ютерної графіки та анімації свої роботи 

представили Бочукіна Яна (11-Б кл.), Коростельова Анастасія (11-Б кл.), Ілієнко Владислав 

(11-Б кл. ). Та отримали грамоти відповідного зразка. Бочукіна Яна – ІІм., Ілієнко 

Владислав – ІІ м., Коростельова Анастасія – І м. 

     По завершенню навчального року учні – учасники, переможці  конкурсів, олімпіади, 

будуть нагороджені дипломами, грамотами, сертифікатами  за активну участь та успішну 

результативність . 

На протязі 2020/2021 н.р. активно брала  участь у таких заходах: 



1. участь у Всеукраїнському тестуванні «Національний тест на цифрову грамотність» 

від Дія. Цифрова освіта; 

2. участь і перемога у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний інтернет» від проекту «На 

Урок»; 

3. участь в організації та підготовці учнів-переможців VІІ Всеукраїнської інтернет-

олімпіади з інформатики, Всеукраїнського конкурсу «Безпечний інтернет», обласних 

конкурсів з комп’ютерної графіки та анімації; 

4. участь у Всеукраїнському уроці «Онлайн-синергія для найкращого Інтернету», який 

був присвячений Дню безпечного Інтернету; 

5. участь у Всеукраїнському відкритому онлайн-уроці «Ефективні рішення Google для 

оптимізації освітнього процесу онлайн»; 

6. участь у вебінарі «Інтернет – олімпіада як інструмент мотивації учнів під час 

дистанційного навчання». 

7.         участь у вебінарі «Використання онлайн – тестів для підготовки та проведення 

інтегрованого уроку» 

Мною були опубліковані  власні розробки уроків, на сайті https://naurok.com.ua/ (уроки з 

інформатики, методична робота). 

НАГОРОДИ 

СЕРТИФІКАТИ: 

1. Сертифікат онлайн – курсу» Вчимося жити разом» 

2. Електронний сертифікат про успішно пройдений курс «Інтерактивне навчання: 

інструменти та технології для цікавих уроків» від Дія. Цифрова освіта; 

3. Електронний сертифікат про успішне тестування «Національний тест на цифрову 

грамотність» від Дія. Цифрова освіта; 

4. Участь у вебінарі ДОЦНТТ та ІТУМ «Дистанційне проведення обласних конкурсів з 

інформаційних технологій у 2020-2021 навчальному році»; 

СВІДОЦТВА: 

1. Про публікацію на сайті vseosvita.ua методичної розробки «Використання ІКТ 

унавчально – виховному процесі»» 

2. Про підготовку  переможців VII Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» (Осінь 

2020). 

ДИПЛОМИ: 



1. Диплом І ступеня - переможець Всеукраїнського конкурсу «Безпечний інтернет» від 

проєкту «На Урок»; 

2. Диплом І ступеня - переможець Всеукраїнського конкурсу «День без мобільного 

телефона» від проєкту «На Урок». 

ПОДЯКИ: 

1. Подяка за активну участь в організації VII Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На 

Урок» (Осінь 2020); 

2. Подяка за підготовку учнів до Всеукраїнського конкурсу «Безпечний інтернет» від 

проекту «На урок». 

3.        Подяка за підготовку учнів до Всеукраїнського конкурсу «Стоп COVID -19» від 

проекту «На урок». 

4.        З вагомий внесок у розвиток онлайн бібліотеки методичних матеріалів для вчителів. 

5.         Подяка Широківського  селищного голови за високий професіоналізм і 

компетентність, цілеспрямованість, сприяння розвитку творчих здібностей , вагомий 

внесок у розвиток освітньої галузі громади, 2021 рік;. 

ГРАМОТИ: 

1. Грамота  за активне поширення власного педагогічного досвіду серед спільноти 

освітян України.2021р. 

2. Грамота КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» за педагогічну майстерність, досягнуті успіхи у 

справі навчання і виховання підростаючого покоління та якісну підготовку переможців 

обласного конкурсу комп’ютерного макетування та верстання; 

3. Грамота КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» за плідну організаторську і творчу роботу по 

залученню учнівської молоді у обласних конкурсах з інформаційних технологій та якісну 

підготовку переможців обласного конкурсу комп’ютерної графіки та анімації. 

                                                                                                                                                              

 

        

 

 

  

 

 


