
МО художньо – естетичного циклу та

фізичної культури

Керівник ШМО: Ісаєва Ірина Миколаївна

Науковометодична тема,

над якою працюють члени методичного об’єднання ЗНЗ

вчителів художньо-естетичного циклу та фізичної культури:

«Узагальнення і систематизація інформації щодо естетичного та фізичного

розвитку дитини  шляхом впровадження інноваційних технологій спрямованих

на формування життєво важливих компетенцій учнів».

Основні завдання.

1. Удосконалення фахової майстерності та професійної компетентності вчителів.

2. Формування загально навчальних і практичних умінь у школярів через конкурси.
3. Охорона та зміцнення фізичного і психологічного здоров'я дітей.
4. Розвиток  дитини  як  суб'єкта  відносин  між  людьми,  зі  світом,з  собою  (через

позакласні заходи).
5. Продовжити  вивчення  і  застосування  сучасних  інноваційних  психолого-

педагогічних систем освіти (здоров'я зберігаючих, моніторингові).

6. Впроваджувати в практику новітні педагогічні технології  з  метою підвищення

ефективності навчально – виховного процесу на уроках художньо-естетичного

циклу та фізичної культури..

7. Створення  умов  для  самостійного придбання знань  і  самовираження учнів,

пошуку нових моделей навчання, відповідних віянню часу.

8. Поглиблення  знань  з  педагогіки  і  психології,  теорії  і  практики  виховання,

оволодіння  інноваційними  технологіями,  підвищення  технічної  освіченості

педагогів,  розвиток  творчої  активності  і  формування  нового  педагогічного

мислення.

9. Створити умови для творчості у всіх видах діяльності
10. Зберегти  у  дітей  бажання  вчитися  далі  і  сформувати  у  них  основи  вміння

вчитися .

11. Продовжити роботу з обдарованими учнями через індивідуальні заняття.



Інформація про членів ШМО

ПІБ вчителя
Рік

народже
ння

Освіта
назва ВНЗ, спеціальність за

дипломом

Кваліфікаційна
категорія та звання

Гаркуша
Тетяна
Петрівна

1960 Вища СДУ, «Хімік, викладач
хімії»

спеціаліст «Вищої
категорії»

Зарецька
Ірина
Володимирівна

1975 Вища
ЗДУ, «Вчитель фізичної культури
та керівник дошкільного закладу»

спеціаліст І категорії

Ісаєва
Ірина
Миколаївна

1979 Середня спеціальна
ЗПУ, «Образотворче мистецтво та

художня праця»
Вища

МДПУ, «Педагогіка і методика
середньої освіти. Фізична

культура»

спеціаліст І категорії

Приходько 
Людмила 
Олександрівна

1960 Вища Ворошиловградський
педагогічний інститут

спеціаліст «Вищої
категорії»

Зінченко 
Володимир 
Миколайович

1966
14.09.

Вища
МДПІ, «Вчитель праці та

креслення», «Вчитель географії»

спеціаліст «Вищої
категорії», «Старший

вчитель»
Сльота 
Алла 
Миколаївна

Вчитель - сумісник



Проблемні теми, над якими працюють вчителі

ПІБ вчителя Тема
На якому

етапі
вивчення теми

Гаркуша
Тетяна
Петрівна

Розвиток життєвих компетенцій учнів на
уроках та в позакласній діяльності

третій рік, практичний

Зарецька 
Ірина 
Володимирівна

Нетрадиційні  види  рухової  активності
як  фактор  удосконалення  сучасної
системи  фізичного  виховання  та
формування  всебічно  розвиненої
особистості.

третій рік, практичний

Ісаєва 
Ірина Миколаївна

Виховання  компетентної  особистості
творчими  засобами  та  шляхом
впровадження ІКТ

третій рік, практичний

Приходько 
Людмила 
Олександрівна

Впровадження  здоров’язберігаючих  і
здоров’яформуючих  педагогічних
технологій на уроках фізичної культури

третій рік, практичний

Зінченко 
Володимир 
Миколайович

Розвиток  творчої  активності  на  уроках
трудового навчання

третій рік, практичний

Сльота 
Алла Миколаївна

Вчитель - сумісник

Результативність роботи ШМО 

за 20142015 навчальний рік
II (районний) етап Всеукраїнської олімпіади з обслуговуючої праці: Сусер 

Альона (9-А клас) – III місце (вч. Гаркуша Т. П.);

II (районний) етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання:  Кулик 
Андрій (9-Б клас) - IV місце (вч. Зінченко В. М.);

II (районний) етап Всеукраїнської олімпіади з креслення: Ганчева Ганна (11-А 
кл.) - III місце (вч. Зінченко В. М.):

II (районний) етап Всеукраїнської олімпіади з «Юні знавці Біблії»: Колєснікова 
Маргарита – IV місце (вч. Ісаєва І. М.);

фестиваль  спорту  серед  школярів  Ленінського  району  зі  змагань  «Перші
кроки» - I місце (вч. Приходько Л. О.);

Футбол (збірна школи) – VI місце (вч. Зарецька І. В.);
Настільний теніс – III місце (вч. Зарецька І. В.);
Шахи – IV місце (вч. Зарецька І. В.);
Шашки – III місце (вч. Зарецька І.В.);
Футбол «Шкіряний м’яч» (6 – 7 класи) – V місце (вч. Зарецька І. В.);
«Олімпійсье лелеченя» - IV місце (вч. Зарецька І. В.); 
міська  легкоатлетична  естафета,  присвячена Дню  здоров’я  -   16  місце  (вч.

Зарецька І. В.);



Якименко  Олександр (9-Б  кл.)  й  Корецький  Павло (9-А  кл.)  нагороджені
Дипломи за участь в обласному конкурсі – виставці з декоративно ужиткового та
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (вч. Зінченко В. М.):

Міський конкурс станкових картин «Запоріжжя в героїці та легендах» -
Матревич Катерина (11 – А кл.) – грамота за оригінальне композиційне рішення
та художню майстерність (  вч. Ісаєва І. М.);

Міський проет «Екологічний вектор» -  Шиманиця Святослав (5 – А кл.) –
почесна  грамота,  призер  міського  етапу  конкурсної  програми  «Я  –  Дитина
природи» (  вч. Ісаєва І. М.); 

Грамотами нагороджені за участь у міському конкурсі соціальної реклами
«Збережемо майбутнє молоді!» - Гаюн Олексій (5 – А кл.), Романенко Вероніка (5
–  А  кл.),  Субботіна  Олена (8  –  А  кл.),  Мурцхваладзе  Олександра  (8  –  А кл.),
Колєснікова Маргарита (11 – А кл.) (  вч. Ісаєва І. М.);

Обласний фестиваль писанок «Писанковий рай»: Матревич Катерина (11
– А кл.) – III місце, учасники: Топольський Іван (5 – А кл.), Півень Аліна (7 – А кл.)
(  вч. Ісаєва І. М.);

«Майбутнє дитини – у мріях країни» - учасники (Мурцхваладзе Олександра 8
– А кл.;  Загоруйко Анна 5 – А кл.; Лола Софія 7 – А кл.; Данилюк Дар’я 5 – А кл.;
Раєвська Аліна 5 – А кл.) (  вч. Ісаєва І. М.);

Конкурс  малюнків  до  Великодня,  що  проводився  головним  поштовим
відділенням – Шепель Ярослав 6 –А кл. – результат невідомий (  вч. Ісаєва І. М.);

Конкурс  «Права  людини  очима  дитини» -  Субботіна  Олена  (8-А  кл.) –
подяка;  Тітова Олена (6-А кл.) – грамота;  Армасарь Олена (6-А кл.) – грамота;
Лола Софія (7-А кл.) – грамота; Півень Альона (7-А кл.) – грамота; Півень Аліна
(7-А кл.) – грамота (  вч. Ісаєва І. М.);

Конкурс «Україна – єдина країна» -  учасники – результат невідомий  (  вч.
Ісаєва І. М.).


