
Кращий спосіб зробити дітей гарним –

це зробити їх щасливими.

Оскар Уайльд



УСЯКИМ ЛЮДЯМ ВСЯКІ ДАРИ:

ОДНОМУ – ЯСНИЙ, СИЛЬНИЙ УМ,

ЩО НЕ ЗНАХОДИТЬ У СВІТІ ПАРИ.

ДРУГОМУ – РІЙ КРИЛАТИХ ДУМ,

ЩО, МОВ ОРЛИ, ЛЕТЯТЬ ЗА ХМАРИ.

ЩЕ ІНШИМ – РУКИ ЗОЛОТІ,

ЩО ОЧІ БАЧАТЬ, РУКИ ВМІЮТЬ.

ЯКИЙ ЖЕ ДАР ДІСТАЛИ ТІ, 

ЩО ТАК ДІТЕЙ УЧИТИ ВМІЮТЬ?

МЕНІ ЗДАЄТЬСЯ, В СКАРБІ ТІМ

ЛЮБОВІ НАЙБІЛЬШ ДІСТАЛОСЯ ЇМ…



Кількісний та якісний склад 
педагогів

Кушнір М.М. – спеціаліст першої категорії
Сирота Л.О . – голова МО; спеціаліст першої категорії
 Корнієнко   С.А.– спеціаліст другої категорії
Куценко В.О. – спеціаліст першої категорії
 Сіромаха К.В.– спеціаліст першої категорії
 Рябуха С.М. – спеціаліст вищої категорії

Класні керівники 5 – 10 класів



Проблема МО:

Виховання громадянина 

України шляхом 

формування ключових 

компетентностей



Кредо:
Будь собою, інші ролі вже зайняті 

Оскар Уайльд

Тема самоосвіти:

Формування в дитини
активної життєвої та власної 
світоглядної позиції; духовно-

моральної та естетичної 
культури



Кредо:
У серце увійде лиш те, що йде
від серця.

В. Сухомлинський

Тема самоосвіти:
Формування етичних норм 

поведінки на основі предметних
компетенцій



Кредо:
Дитину треба розуміти,
підтримувати, заохочувати, вчити
вірити в людей, цінити себе та
інших

Тема самоосвіти: 
Формування в дитини активної 

життєвої та власної 
світоглядної позиції; духовно-

моральної та естетичної культури



Кредо:
Я – особистість, ти – особистість.
Я важлива людина, і ти – важлива людина.
Я хочу, щоб мене вислухали,
І ти заслуговуєш на те, щоб тебе вислухали.

Мартін Бубер
Тема самоосвіти: 

Формування в учнів
свідомого ставлення до здоров'я як 

найвищої соціальної цінності



Кредо:
Треба вчити не думок,
а мислення…

Тема самоосвіти: 
Формування 

ключових компетентностей
школярів

у позаурочний час



Кредо:
Мета навчання дитини полягає
в тому, щоб зробити її здатною
розвиватися далі без допомоги
вчителя

Тема самоосвіти: 
Формування

соціально-психологічного клімату
в учнівському колективі
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