
 



З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного 

керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до 

складу якої ввійшли директор школи, заступники директора з навчально-

виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань. Протягом року на 

засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: 

- Про організацію роботи на ІV етапі  науково-методичного проекту 

«Сприяння духовному розвитку особистості, підготовка учнів до повноцінного 

життя в суспільстві» 

- про роботу шкільних методичних об’єднань, ШМО класних керівників; 

- Про організацію роботи з обдарованими дітьми, підготовку до предметних 

олімпіад та інтелектуальних конкурсів. 

- аналіз результативності виступу учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін навчального плану; 

- впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках; 

- Організація та проведення І та ІІ етапу ХІХ Міжнародного конкурсу імені П. 

Яцика; 

- успішність учнів та її залежність від її моделей, методів та технологій 

навчання; 

- Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються; 

- сучасні педагогічні технології у освітньому процесі; 

- підведення підсумків методичної роботи за 2018-2019 н.р. та прийняття 

рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2019-2020 н.р. 

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних 

рад. 

Методична рада  забезпечувала науково-методичне інформування педагогів 

під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. На базі 

методичного кабінету  було організовано роботу шкільної атестаційної комісії. 

Вивчалися такі питання: адаптація учнів 1-х, 5-х класів, робота шкільних 

методичних об’єднань, працював психолого-педагогічний семінар, творча група. 

З боку методичного кабінету надавалася допомога вчителям, які навчалися на 

курсах підвищення кваліфікації, проводилося індивідуальне консультування 

педагогів, було організовано роботу трьох методичних об’єднань вчителів-

предметників, та ШМО класних керівників, діяльність яких ґрунтується на 

високій зацікавленості вчителів у роботі над актуальними питаннями системи 

освіти в Україні та визначено керівників з числа досвідчених педагогів. ШМО 

вчителів початкових класів – Гранатир І.М., вчителів суспільно – гуманітарного 

циклу – Кирнос І.М., природничо – математичного циклу – Жукова І.Б., класних 

керівників – Литвишко Ю.А. 

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної 

підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення 

уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких 

обговорювалися питання про впровадження Державного стандарту початкової, 

базової та повної загальної освіти, організаційні питання (підготовка і 

проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, 

затвердження завдань для державної підсумкової атестації), науково-методичні 



питання. В цілому роботу ШМО протягом 2018-2019 н.р. можна оцінювати 

задовільно. 

Систематично проводиться  внутрішкільна методична робота з питань: 

1.Самоосвіта вчителів. 

2. Атестація і творчі звіти педагогів. 

3. Курсова перепідготовка. 

4. Семінари - практикуми. 

5. Індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків. 

6. Участь у роботі предметних тижнів та декад. 

7. Робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових 

дисциплін. 

8. Поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками 

уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи вчителів. 

В рамках плану роботи шкільних методичних об’єднань були проведені 

відкриті уроки та відкриті заходи, як з предметів, так і позакласні.Відкриті уроки 

та заходи показали, що вчителі в знають структуру уроку, позаурочного заходу, 

своєчасно повідомляють тему й мету, володіють фактичним матеріалом, 

використовують дошку, необхідне обладнання, технічні засоби навчання. 

Учителі володіють навичками самоаналізу своїх та аналізу відвіданих уроків, 

адміністрація ж різні схеми та здійснює аналіз відповідно до різних цілей.  

Протягом року педагогічні працівники школи підвищували свій 

кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних 

і обласних семінарів, вебінарів, тренінгів, навчання на курсах післядипломної 

освіти, а також в рамках атестації. 

Ефективно протягом року працювала атестаційна комісія І рівня. В 2018 – 

2019 навчальному році чергову атестацію проходили такі педагогічні 

працівники: 

- Матяш Т.А. – вчитель початкових класів, підтверджено кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст вищої  категорії» та педагогічне звання «Старший 

вчитель»; 

В ході атестації було проведено майстер – класи, відкриті уроки вчителів, 

які атестувалися, під час якого педагоги демонстрували свої надбання в вигляді 

презентації досвіду, ділилися досвідом роботи з колегами. 

Протягом року підвищували свій професійний рівень такі педагогічні 

працівники: вчитель початкових класів Матяш Т.А. (вересень), вчитель 

початкових класів Гранатир І.М. (жовтень), вчитель образотворчого мистецтва 

Дорошенко Н.В.  (квітень), вчитель трудового навчання Поліщук М.С. (лютий) 

при ДАНО. 

Велику допомогу професійного зросту надає придбання педагогічними 

працівниками науково-методичної та фахової періодичної літератури. 

У 2018-2019 н.р. учні школи під керівництвом вчителів – предметників брали 

активну участь у фізичному конкурсі «Левеня», математичному «Кенгуру», 

природничому «Колосок», англійської мови «Гринвіч», з інформатики «Бобер, 

юних істориків «Лелека», української мови «Соняшник», географії «Геліантус»,  

де учні  отримали сертифікати.  



Протягом року проводилося вивчення стану викладання  історії, фізики, 

математики, української мови. Матеріали за результатами перевірки були 

узагальнені і обговорені на засіданнях методичних об’єднань вчителів-

предметників, педагогічній раді, прийнято рекомендації щодо усунення 

недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення 

результативності роботи педагогів. 

У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня 

вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх 

реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних 

дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику 

передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, 

збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами 

навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому 

кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.       

 Кожним  вчителем складено і виконується  план самоосвіти на поточний 

рік та розроблено перспективні плани самоосвіти на 5 років. Плани роботи та 

звіти по самоосвіті заслуховуються на засіданні методичної ради школи. 

Педагогічні працівники школи постійно обмінюються своїм досвідом на 

засіданнях шкільних та районних методичних об’єднань, семінарах, 

конференціях, «круглих столах».  

Вчителі навчального закладу друкуються у періодичних педагогічних 

виданнях та на різних інтернет ресурсах.  

Також педагогічні працівники підвищують свій фаховий рівень через 

проходження  вебінарів, майстер - класів та отримують за них сертифікати.  

Педагогічні працівники школи були активними учасниками районних та 

обласних семінарів, конференцій. 

Виховний процес динамічно розвивається. Йому властива потреба в 

оновленні, у постійній відповідності вимогам часу, суспільним потребам, 

запитам особистості. Саме тому класні керівники школи працювали над 

темою  «Впровадження нових інтерактивних виховних технологій на основі 

проектної діяльності, які є запорукою формування духовно – морального, 

національно – патріотичного та творчого учня з метою створення єдиної 

інноваційної моделі діяльності школи». Було проведено 4 засідання  МО класних 

керівників (керівник Литвишко Ю.А.), на яких розглянуто форми й методи 

діагностики особистості кожного учня, методики колективно творчої діяльності, 

питання психолого-педагогічних проблем підліткового віку. Зібрано  та 

систематизовано багатий матеріал  за напрямками виховної діяльності. 

     Згідно з річним планом  протягом року проведено предметні декади, 

тижні. Було складено плани заходів у рамках тижнів, учителі проводили 

різноманітні позаурочні заходи з учнями. На належному науково-методичному 

рівні проведено тижні української мови і літератури, тиждень правових знань, 

тиждень історії, іноземної мови, математики, географії і біології, декада 

математики, інформатики,  місячник довкілля,  протягом проводилися змагання, 

естафети, спортивні ігри з усіма учнями школи відповідно до вікових категорій. 

Під час тижнів, декад, місячників проводились відкриті уроки та виховні заходи. 



   Однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, 

яка досліджує і  розв’язує злободенні питання життя навчального закладу, 

стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної 

майстерності вчителів, вихователів,   керівників гуртків. При визначенні змісту 

роботи педагогічної ради ми обираємо насамперед ті питання, які цікавлять увесь 

педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню 

атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості навчально-

виховного процесу. Протягом навчального року проведено 9 засідань на яких 

піднімалися найважливіші питання роботи. 

         За підсумками  навчального року учні школи показали хороший рівень 

навчальних досягнень. З  77 учнів 2-11 класів високий рівень показали  4 учнів  

(5 %),  достатній - 39 учні (51%), середній рівень – 29 учнів (38%), початковий 

рівень – 5 учнів (6%). Дев’ятий клас закінчило 6 учнів,   11 клас  – 1 учениця. 
Результати ДПА з курсу початкової освіти в 4 класі свідчать про 

високий  рівень організації навчального процесу в школі першого ступеня: 

якість     навчальних досягнень складає:  з української мови та читання - 71%; з  

математики – 43%.   Учитель Гранатир І.М.  забезпечила формування необхідних 

навичок, предметних компетентностей. Педагог    об’єктивно оцінює знання 

учнів, про що свідчать результати річного оцінювання і   ДПА. 

        Випускники основної школи (9 класу) також успішно впоралися із 

завданнями ДПА, важливим є показник об’єктивності: з української мови, 

математики, історії. 
Виходячи з вищезазначеного, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. У 2019-2020 н.р. продовжити роботу над методичною проблемою на V 

етапі  «Сприяння духовному розвитку особистості, підготовка учнів до 

повноцінного життя у суспільстві».  

Протягом року  

 

2. Вдосконалювати форми і методи роботи по підвищенню науково – 

теоретичного і загальнокультурного рівня, професійної майстерності 

педагогічних працівників школи.  

Протягом року  

 

3. Впроваджувати в практику роботи інноваційні технології навчання, 

досягнення передового педагогічного досвіду. 

Постійно  

 

4. Забезпечити оволодіння педагогічними працівниками основ інформаційно 

– комунікаційних технологій: вчитель-вчитель, учень-вчитель.  

Вересень - квітень  

 



5. Оголосити подяку за якісну підготовку учнів до ІІ етапу Всеукраїнських 

олімпіад з базових дисциплін вчителям – предметникам: Кирнос І.М., 

Білокінь А.В. 

 

6. Керівникам шкільних методичних об’єднань спланувати роботу на 2019 – 

2020 н.р.  

До 06.09.2019 р.  

 

7. Вдосконалювати роботу по виявленню та розвитку обдарованих та здібних 

дітей.  

Постійно  

 

8. Здійснювати організаційно – методичний супровід зовнішнього 

незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації випускників 

школи.  

Протягом року  

 

9. На засіданнях методичних об’єднань проаналізувати результати участі 

шкільних команд в районному етапі олімпіад та внести зміни щодо 

поліпшення роботи з обдарованими та здібними учнями в школі.  

 

До 06.09.2019 р.  

 

10. Забезпечити обговорення результатів олімпіад з базових дисциплін на 

засіданнях шкільних методичних об’єднань з ґрунтовним якісним аналізом 

щодо підготовки учнів до конкурсів, олімпіад.  

 

До 06.09.2019 р.  

 

11. Вчителям – предметникам спланувати цільову підготовку учнів до 

олімпіад, конкурсів.  

До 01.10.2019 р.  

 

12.  Спрямувати діяльність шкільного методичного кабінету на якісне 

здійснення   методичної роботи по виявленню, апробації та  провадженню 

в практику     роботи перспективного педагогічного досвіду, навчально-

методичної роботи,    освітніх технологій та  

сучасних психолого-педагогічних досліджень.  



Протягом року  

 


