
Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7
Мелітопольської міської ради Запорізької області





ПІБ: Букша Олена Олександрівна

Дата народження: 23 липня 1980 рік

Освіта: повна вища, 

Мелітопольський державний педагогічний університет, 

2002 рік

Спеціальність: вчитель географії та фізичної культури

Місце роботи: Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель фізичної

культури

Стаж роботи: 18 років

Курси: (дистанційна форма навчання) з 30 березня 2020 р. до 03 квітня 2020 р. 

за освітньою програмою «Учителі фізичної культури закладів освіти усіх типів» 

(свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК№021361461855-20 ) – 45 годин



Навчальні 

досягнення
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Річна

(% якості)
100% 100% 96%



«Використання вправ тимбілдингу 
на уроках фізичної культури»

та
«Профілактика булінгу в учнівському

середовищі» 



Досвід узагальнено на обласній виставці 

«Освіта запорізького краю – 2018» 

у номінації  «Інноваційні підходи до викладання навчальних 

предметів»,

студія «Фізичне виховання 

та основи здоров’я» та під час участі у заочній 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні 

технології навчання в початковій школі», 

секція «Інноваційна практика проведення уроків в початковій 

школі».



Тимбілдинг
(від англ. team building –
«побудова команди») –

це спеціально розроблені заходи, 
вправи, спрямовані на згуртування 

колективу, формування сильної 
команди, що успішно досягає 
будь-яких поставлених цілей



Колектив – сукупність людей, 
які об'єднані спільною 
діяльністю, спільними 

інтересами

Команда – коло людей, які 
мають спільну мету



Мета тимбілдингу -
створення згуртованої 
команди, в якій кожен 

учень здатний розкритися 
як особистість, відчути 

свою силу, відповідальність 
і задоволеність від 
виконаної роботи



Алгоритм 
спільної взаємодії учнів 

під час проведення уроку фізичної культури 

Організація 
колективної, 

парної, 
групової 

діяльності

Використання 
вправ 

психогімнастики

Зміна складу 
груп та лідера

Виконання 
спільного 
творчого 

завдання -
вправи 

тимбілдингу 

Аналіз 
виконаних 
завдань та 
рефлексія



• 2017/2018 н.р – обласна педагогічна виставка «Освіта Запорізького краю» -

лауреат ІІ ступеня;

• 2018/2019 н.р – міський конкурс інтегрованих уроків «творчість освітян» - лауреат

• 2019/2020 н.р – перший (заочний) тур обласного фестивалю педагогічних ідей «Освіта для 

здоров’я» у номінації «Проєкт ЮНІСЕФ «Спорт заради розвитку» 

(програма «Спорт проти булінгу» - І місце);

• 2020/2021 н.р – другий (презентаційний) тур обласного фестивалю педагогічних ідей «Освіта 

для здоров’я» у номінації «Проєкт ЮНІСЕФ «Спорт заради розвитку» (програма «Спорт 

проти булінгу» - І місце.





Назва методичного продукту Термін

Інтегрований урок з фізичної культури та природознавства,

5 клас

червень 2019 р. 

Тренінги для учнів 7-х класів в рамках програми ЮНІСЕФ «Спорт заради 

розвитку». 

Розробка тренінгу за посиланням -

https://drive.google.com/drive/folders/1U4k6ythErLlabCbZorCzk_K82rb5QXFR

?usp=sharing

2020/2021 н.р

Публікація тез досвіду роботи з теми «Вправи тимбілдингу на уроках 

фізичної культури в початкових класах» в рамках участі у заочній 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні технології 

навчання в початковій школі», секція «Інноваційна практика проведення 

уроків в початковій школі»

2020/2021 н.р.

https://drive.google.com/drive/folders/1U4k6ythErLlabCbZorCzk_K82rb5QXFR?usp=sharing


Рік Тема уроку (заняття) Форма уроку(заняття) Оцінка 

результативнос

ті

2017/2018 «Стрибкові вправи» Відкритий урок у 3 класі в рамках програми 

ЮНІСЕФ «Спорт заради розвитку»

Високий рівень

2018/2019 Гра-квест «Один за 

всіх та всі за одного»

Відкритий захід в рамках програми ЮНІСЕФ 

«Спорт заради розвитку»

Високий рівень

2016/2017 «Волейбол» Фрагмент уроку з фізичної культури у 10 класі 

в рамках засідання обласної творчої групи 

«Науково - методичний супровід підготовки 

вчителів до участі у конкурсах фахової 

майстерності» 

Високий рівень

2020-2021 Тренінг з протидії 

булінгу

Тренінг для вчителів фізичної культури міста в 

рамках Тижня освіти дорослих – 2020 

Високий рівень



 онлайн-курс «Заклади освіти в умовах пандемії» (квітень 2020 р.) – 6 годин,

 «Як організувати освітній процес у школі під час карантину: досвід роботи» (квітень

2020 р.) – 1 година,

 брала участь у Антикризовій національній онлайн-Неконференції EdCamp (квітень 2020

р.) - 11 годин;

 прослухала відеотренінг «Як у школі сформувати систему забезпечення якості освіти» - 1

година.

 Пройшла підвищення кваліфікації (Серія ОПФ 2020310) за освітньою програмою

фестивалю педагогічних ідей «Освіта для здоров’я», тренінг «Протидія булінгу в

дитячому колективі» - 8 годин, 0,3 кредиту; має сертифікат тренера фестивалю

педагогічних ідей «Освіта для здоров’я» та проводила захід Тижня освіти дорослих –

2020 (07-12 вересня 2020 р.) - 2 години.

 Була учасником заочної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні

технології навчання в початковій школі» (м. Мелітополь), як автор досвіду роботи та

отримала практичні і теоретичні знання і навички згідно з темою конференції. Форма

участі – дистанційна. Тривалість – 5 годин (0,10 кредитів ЄКТС).





ГРА-КВЕСТ



Вид Підстави Дата 

Диплом КЗ «Запорізький 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР

За активну участь у першому (заочному) турі фестивалю 

педагогічних ідей «Освіта для здоров’я» у номінації 

«Проєкт ЮНІСЕФ «Спорт заради розвитку» (програма 

«Спорт проти булінгу» 

Наказ ДОН 

ЗОДА від 

21.05.2020 р. 

№244

Грамота Департаменту освіти 

та науки Запорізької обласної 

державної адміністрації

Переможець (перше місце) другого (презентаційного) туру 

фестивалю педагогічних ідей «Освіта для здоров’я» у 

номінації «Проєкт ЮНІСЕФ «Спорт заради розвитку» 

(програма «Спорт проти булінгу»)

Наказ ДОН 

ЗОДА від 

15.10.2020 р. 

№401

Грамота Департаменту освіти 

та науки Запорізької обласної 

державної адміністрації

За досягнуті успіхи в пошуковій роботі та патріотичному 

вихованні учнівської молоді в рамках Обласного заочного 

конкурсу пошукових робіт «Твої герої, Запорізький край»

24.01.2018 р

Диплом Департаменту освіти 

та науки Запорізької обласної 

державної адміністрації

Лауреат ІІ ступеня Обласної педагогічної виставки «Освіта 

Запорізького краю 2018»

07.05.2018 р.



«Швидше за все вчишся у трьох випадках –
до 7 років, на тренінгах, 

і коли життя загнало тебе в кут»

Стівен Кові


