
Полтавська Марина Дмитрівна  вчитель 2-А класу 
№ Предмет Кількість 

годин за 
навчальним 
планом за 
рік 

Кількість 
уроків у 
1 
семестрі 

Кількість 
уроків у 
2 
семестрі  

Всього 
проведено 
уроків за 
рік 

Сформованість компетентностей відповідно 
до пояснювальних записок до навчальних 
програм 

Які теми- за якими наскрізними 
лініями працювали 

ПІБ учнів які 
потребують 
посиленої 
уваги у 
наступному 
навчальному 
році 

1 Українська 
мова 

112 54 58 112 Формування і розвиток навички письма. 
Робота з медіапродукцією 
Дослідження звукобуквеного складу слів. 
Дослідження ролі іменників у мовленні і 
використання їх у власних висловленнях. 
Дослідження виражальних можливостей 
прикметників, використання їх з метою 
увиразнення мовлення. Спостереження за 
роллю дієслів у мовленні і застосування їх у 
власних висловленнях. Дослідження 
числівників і використання їх у мовленні. 
Спостереження за словами, які служать для 
назви предметів, ознак, дій, чисел. 
Дослідження значення в мовленні службових 
слів і використання їх для зв’язку слів у 
реченні. Дослідження і конструювання речень. 
Дослідження і складання текстів. 

Ефективно спілкуюся; 
Виявляю ініціативу; 
Співпрацюю; 
 

Максютіна 
Світлана 

2 Читання 109 53 56 109 Формування і розвиток навички читання. 
Створення усних монологічних висловлень 
Формування рефлексивного досвіду за 
змістом прочитаного. 
Робота з різними джерелами і видами 
інформації. 
Робота з дитячою книжкою. 

Виявляю ініціативу; 
Читаю вдумливо; 
Ефективно спілкуюся; 
 

 

3 Математика 124 59 65 124 Нумерація чисел першої сотні. 
Додавання і віднімання чисел у межах 100. 
Арифметичні дії множення і ділення. Назви 
компонентів та результатів множення і 
ділення. Взаємозв’язок між множенням і 
діленням. Переставний закон множення. 
Особливі випадки множення і ділення. 
Табличне множення і ділення. 

Наскрізна лінія «Громадянська 
відповідальність» в темі: 
«Розв’язуємо задачі на 
збільшення числа на кілька 
одиниць» 1.Задача мова йде про 
оздоблення віночків стрічками. 
2.Вправа «Математична 
розфарбована» зображення 
віночка зі стрічками на яких 

 



Збільшення або зменшення числа у кілька 
разів. Відношення кратного порівняння. 
Знаходження невідомого компонента дій 
множення і ділення 
Величини: довжина, маса, місткість, час. 
Гроші. 
 
Числові вирази. Буквені вирази. Числові 
рівності. Числові нерівності. 
 
Геометричні фігури об’ємні та плоскі. 
Прямокутник. Квадрат. Круг. Коло. 
Прості та складені сюжетні задачі, в тому числі 
геометричні, компетентнісно-зорієнтовані. 
 

зображенні приклади при 
вирішення яких ми з’ясовуємо 
яким кольором розфарбувати 
стрічку і обговорення цікавинок, 
яке важливе місце посідають 
українські-стрічки у житті кожної 
дівчинки-українки. 
3. Логічна задача. Мова в якій 
йде про свято Івана Купала, де 
також ми дізнаємося цікаве про 
цей обряд. 
 
Розв’язую проблеми;  
Критично мислю; 
Співпрацюю; 
Оцінюю ризики й ухвалюю 
рішення; 

4 Я 
досліджую 
світ 

104 47 48 104 Пізнання себе, своїх можливостей, здорова і 
безпечна поведінка. Частини тіла людини та їх 
функції. Турбота про здоров’я. Організація 
досліджень. 
Стандарти поведінки в суспільстві. Моральні 
норми. Навички співжиття і співпраці. 
Громадянські права та обов’язки як члена 
суспільства. Пізнання свого краю, історії, і 
символів держави. Внесок українців у світові 
досягнення. Славетні українці. Спостереження 
в довкіллі. Організація досліджень. 
Толерантне ставлення до різноманітності 
культур, звичаїв. Внесок українців у світові 
досягнення. Історичні події. Видатні історичні 
постаті. Розв’язання ситуацій морального 
вибору 
Повітря. Вода. Водойми рідного краю. Форми 
земної поверхні. Гірські породи. Ґрунт, його 
властивості і значення. Будова і 
різноманітність рослин. Умови вирощування 
рослин. Тварини дикі та свійські. 
Спостереження за тваринами. Земля та її 
форма. Обертання Землі. Рік. Місяць. Доба. 
Вплив Сонця на сезонні явища в природі Пори 
року та їх ознаки. Особливості життя рослин та 

Наскрізна лінія «Екологічна 
безпека і сталий розвиток» в 
темах: «Хто такий споживач» с.8, 
Чому потрібно дбати про 
довкілля» с.92, 
«Яка шана книжкам» 
«Чому природа потребує 
охорони» с. 131 
Які наші завдання на літо» с. 136 
Наскрізна лінія «Громадянська 
відповідальність» в темах: «Чи 
завжди треба бути добрим» с. 33 
Наскрізна лінія «Здоров’я і 
безпека» в темах: «Які бувають 
потреби», 
«Які приймати рішення», 
«Хто потребує особистого 
простору» 
Які наші завдання на літо» с. 136 
 
Виявляю ініціативу; 
Керую своїми емоціями; 
Ефективно спілкуюся; 
 

 



тварин у різні пори року. Спостереження за 
добовими і сезонним змінами у природі. 
Охорона природи. Зв'язок людини і природи. 
Червона книга України. Рукотворні тіла та 
матеріали, їх властивості. Використання 
рукотворних матеріалів у побуті. Винаходи 
людства та їх вплив на життєдіяльність 
людини. 

5 Дизайн та 
технології 

31 15 16 31 Природне і штучне середовище. Матеріали. 
Спостереження, імітація, фантазування. 
Правила внутрішнього розпорядку, безпеки 
праці та санітарних норм. Організація 
робочого місця. Інструменти та пристосування. 
Моделі-аналоги. Характеристики традиційних 
і сучасних виробів декоративноужиткового 
мистецтва, знайомство з народними 
умільцями свого краю (реально або 
віртуально). Властивості матеріалів (природні 
матеріали, папір, картон, пластилін, полімерна 
глина, солене тісто, тканина, нитки, шнури, 
дріт, пластик, пінопласт тощо). Конструктори, 
навчальні набори з графічними 
зображеннями, інструкційними картками 
 
Виготовлення виробу за графічними 
зображеннями. Технологічні операції з 
матеріалами (згинання, складання, 
скручування, рвання, зібгання, різання, 
склеювання, зв’язування, ліплення тощо). 
Раціональне використання матеріалів. 
 

Творчо мислю; 
Виявляю ініціативу; 
 

 

 



Звіт 

Калінічева В.С. – вчителя англійської мови ЗЗСО №138, кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст», щодо проведення уроків з використанням технологій 

дистанційного навчання учням 7, 9, 11-х класів упродовж карантину з 13 березня 

до 29 травня 2020 року. 

З 13 березня моє спілкування з учнями 7-А, 9-А та 11-А класів відбувалося 

в онлайн режимі, а навчання проводилося на платформі Google Classroom, Zoom - 

конференції та месенджера Вайбер.  

Переважна більшість учнів зазначених класів взяли активну участь в 

навчанні он-лайн та серйозно поставились до виконання класних і домашніх 

завдань, що, безумовно, позитивно вплинуло на тренування таких ключових 

компетенцій у навчальному процесі, як математична компетенція та сталий 

розвиток. Нестандартні обставини нашої співпраці постійно вимагали  вирішення 

і розв’язання виникаючих проблем зв’язку та пошук найзручніших шляхів 

голосової та індивідуальної комунікації заради успішного подолання учбової 

програми. 

Водночас учні мали можливість самостійно опрацьовувати новий матеріал, 

створюючи навколо себе власний навчальний простір, проявивши здатність до 

самостійного пошуку необхідної інформації та вдосконаленню своїх творчих 

здібностей. 

З учнями сьомого класу навчання проводилось переважно в 

індивідуальному режимі, головним чином через відео зв'язок у месенджері 

Вайбер. Саме цей формат – коротких індивідуальних відео консультацій – 

дозволив мені слідкувати за правильною вимовою учнів та їх безпомилковим 

читанням вголос, що є найважливішою навичкою на цьому етапі опанування 

іноземної мови. Особливо продуктивним виявилося обговорення та переказ 

кожним учнем обраної коротенької історії із кількох запропонованих, надаючи 

відповіді на поставлені запитання після основного тексту. Все це допомагало 

тренувати в обраному он-лайн формат основні мовленнєві компетенції як то: 

аудіювання (сприйняття на слух), читання, вміння розповідати зміст із 

використанням опрацьованих граматичних структур. 

Із дев’ятим класом особлива увага під час он-лайн навчання приділялась 

систематизації та вдосконаленню граматичних та письмових навичок зважаючи 

на потреби екзаменаційної підготовки. Це стосувалось перш за все вміння учнів 

правильно ставити запитання у різних граматичних часах та давати розгорнуту 

відповідь. Для цього формат «ЗУМ»-конференцій виявився найбільш придатним, 

враховуючи на те, що всі розглянуті під час них питання однаково стосувались 

усіх присутніх на занятті учнів.  

Загалом, я вважаю проведену під час карантину роботу достатньо 

продуктивною; більшість учнів регулярно надсилали на перевірку домашні 

завдання. Деяких учнів, які з технічних причин не змогли якісно попрацювати 

упродовж карантину, я буду окремо підтягувати на початку нового учбового року 

за допомогою окремих консультацій та спеціальних тем, орієнтованих на 

повторення та закріплення пройденого матеріалу. 



Звіт 
учителя української мови та літератури 

й класного керівника 10 класу ЗЗСО №138 

Сушко Ольги Анатоліївни 
під час дистанційного навчання 

в період карантину з 12.03.202 по 29.05.2020 

 
1. Було проведено 102 відеоконференції за розкладом тижня: 4 уроки в 

10 класі, 2 уроки в 9А класі, 2 уроки в 9Б класі, 3 уроки в 6а класі, 2 уроки 

індивідуальних занять (педагогічний патронаж) з Гуржій Валерією, 

ученицею 11-А класу. 

2. Складено та проведено 16 тестів (з них 8 контрольних). 

3. Проведено 8 уроків розвитку мовлення. 

4. Захист соціального проекту в програмі ZOOM та презентацій у 9А та 9Б 

класах. 

5. Підібрано матеріал до відеоуроків з відеохостингу YouTube (серіал 

документальних фільмів «Гра долі»). 

Майже всі учні були охоплені дистанційним навчанням за допомогою  

безкоштовного веб-сервісу Google Classroom. 

Більшість учнів були присутніми на відеоконференціях і були 

активними в обговоренні актуальних проблем. 

Через групу у «Viber» постійно спілкувалася з батьками та провела 

батьківські збори через ZOOM-конференцію. 

Також проводила спілкування з учнями 10 класу, де порушували такі 

проблеми: засоби захисту від інфекцій; депортація кримських татар; які 

символи можна прочитати на вишиванці. 

Основним виховним моментом спілкування з учнями була мотивація 

учнів до нового формату освіти. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0


Звіт 
про навчання під час карантину 

вчителя школи № 138 

Мартинюка О.О. 

 
Карантин було запроваджено з 12.03.2020. Через декілька днів учителям заборонили 

працювати у школі й зобов’язали навчання учнів та учениць проводити дистанційно . 

Дистанційне навчання забезпечувалось вказівками і директивами адміністрації школи. 

Для того, щоб з’ясувати як їх реалізувати  на Національній платформі з цифрової грамотності 

мною пройдено партнерський курс «Онлайн – сервіси для вчителів» , що засвідчено 

відповідним сертифікатом (копія додається). 

Для здійснення дистанційного навчання використовувалися власні смартфон і ноутбук 

( один на трьох членів сім’ї) , з урахуванням їх потреб (фото додаються). 

Учні та учениці класів у яких викладаються історія України, Всесвітня історія , Основи 

правознавства і Громадська освіта зареєструвалися на інтернет-платформі «Google 

classroom». При чому це зробили не усі учні та учениці , прохання вказувати прізвища були 

проігноровані , за «ніками» встановити їх власників неможливо. 

Відеоспілкування здійснювалося через інтернет – платформу «Zoom» відповідно до 

складеного розкладу занять. Участь у ньому найчастіше брали 5-6 осіб від класу. Уся 

статистика про кількість зареєстрованих у «Google classroom», тих, хто здає виконані 

завдання та кількість учасників відеоконференцій надавалося Перевозніковій Н.І. На даний  

період можна констатувати, що в кожному класі наявні учні та учениці, які взагалі не 

виконали жодного завдання від початку карантину й запровадження дистанційного навчання. 

Вказати прізвища усіх цих осіб у даному звіті неможливо, оскільки вказано лише «ніки». 

Повною мірою використовувалися матеріали відеоуроків Всеукраїнської школи-

онлайн та Онлайн-школи, створеної видавництвом «Ранок». Завдання, матеріали, що мною 

надавалися до виконання учням та ученицям були синхронізовані з відеоуроками зазначених 

інтернет – платформ. 

В процесі дистанційного навчання поряд з відповідальним виконанням завдань 

неодноразово у великій кількості спостерігалися прояви порушень академічної 

доброчесності. Зокрема до них належать: 

 здавання однією особою сфотографованої написаної від руки роботи іншого 

учня або учениці; 

 надсилання пустих файлів; 

 надсилання сторонніх текстів (поради при коронавірусі тощо); 

 скопійовані сторінки з «Вікіпедії», електронних посібників та підручників; 

 копії набраних робіт інших учнів та учениць. 

У зазначених випадках про це інформувалися класні керівники, їм надсилалися ці 

роботи. Усім учням та ученицям рекомендувалося, у разі наявності бажання, переробити 

завдання й здати їх для повторного оцінювання. Деякі цим користувалися. 

Теми занять під час здійснення дистанційного навчання відповідали «Календарним 

планам…», затвердженим адміністрацією навчального закладу. Знаходяться ці плани 

у школі. 

Документальним підтвердженнями здійснення дистанційного навчання й роботи 

вчителя Мартинюка О.О. є індивідуальний план роботи, під час карантину , «історія» 

процесу дистанційного навчання на інтернет-платформі «Google classroom» та мого Gmail. 

Мартинюк О.О. 



Звіт 
вчителя математики 

Господарчук В. І. 
про здійснення дистанційного навчання  

під час карантину 11.03.-29.05.2020 

 

Під час карантину, який розпочався 12.03.2020, я 

проводила онлайн уроки дистанційно зі всіма класами, в яких 

я працюю (5-А, 5-Б, 6-А, 8-А, 11-А), згідно розкладу. Уроки 

проводилисьна платформах в Skype, Viber. Завдання 

опубліковувались на платформах Google Classroom, Skype, 

Viber. Зворотній зв’язок з дітьми та батьками відбувався 

також на платформах Google Classroom, Skype, Viber, та за 

допомогою Gmail. Всі діти були охоплені дистанційним 

навчанням, але траплялись технічні проблеми, тому 

приходилось спілкуватись з деякими дітьми (Кротенко 

Вікторія 5-А, Решетко Максим 8-А, Хинді Аміна 6-А, 

Морозова Вероніка 5-Б, та інші) індивідуально по телефону.  

Також проводились регулярно згідно розкладу 

індивідуальні заняття із здобувачем освіти 11-А класу Гуржій Валерією (фото 

додам) 

Постійно підтримувався зв’язок з батьками та учнями 6-А класу (фото 

додам) у Viber, Skype. 

До дня вишиванки з учнями 6-А класу було організовано флешмоб (відео є 

на сайті школи). 

Як класний керівник я систематично спілкувалася з вчителями-

предметниками, які працюють у 6-А класі. Тому при виникненні проблем будь-

якого характеру все вирішувалось з дітьми, батьками та вчителями оперативно. 

Всі здобувачі освіти 6-А класу без виключення були охопленні 

дистанційним навчанням. 

Програму виконано в усіх класах, всі заплановані письмові роботи 

проведені. 

  



Фото з уроків 

   
 

   
 

     



   
 

 


