
 

 

УКРАЇНА                                                                                                                                  

ДУБРОВИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВЕЛИКООЗЕРЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

НАКАЗ 

12.06.2019  року                                            с. Великі Озера                                                 №114 

Про підсумки методичної роботи 

з педагогічними працівниками 

за 2018-2019 навчальний   рік 

  

     Методична робота у Великоозерянському   НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» у 

2018-/2019 навчальному році організовувалася згідно із вимогами Законів 

України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну 

освіту" та "Про позашкільну освіту", Положень "Про районний (міський) 

методичний кабінет", "Про загальноосвітній навчальний заклад", "Про 

методичне об`єднання вчителів", Рекомендацій щодо організації і проведення 

методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної 

педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 

№ 1/9-318),  річного плану роботи школи, на основі вивчення 

результативності освітнього процесу та організації методичної роботи в 

школі у 2018-2019 навчальному році, аналізу професійних потреб та інтересів 

педагогічних кадрів, рівня їхньої компетентності, з метою реалізації 

актуальних питань розвитку і вдосконалення професійної майстерності 

педагогів, підвищення їх інтелектуального, загальнокультурного рівня та 

рівня психологічної підготовки; вдосконалення організації навчання та 

виховання дітей; приведення професійної компетентності педагогічних 

працівників у відповідність із загальнодержавними стандартами на засадах 

наступності, перспективності та спадкоємності в роботі всіх освітніх ланок. 

Методична робота з педагогічними працівниками спрямована на реалізацію 

науково-методичної проблеми закладу освіти «Формування компетентної  

особистості учасників  освітнього  процесу  на  основі  удосконалення  їх  

інформаційної  культури  та  впровадження  новітніх  інформаційно-

комунікативних  технологій». 

     У ході роботи над проблемою, вирішувалися такі завдання: 

 науково-методичний супровід забезпечення вимог Державних 

стандартів, Концепції  Нової  української школи; 



 удосконалення фахової майстерності і кваліфікації педагогічних 

кадрів, підвищення їх психолого-педагогічної компетентності; 

 забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного 

супроводу освітнього процесу; 

 підвищення якості знань учнів засобами сучасних форм і методів 

роботи; 

 організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність, курсів за 

вибором, МАН, підготовку та проведення олімпіад, участі у 

різноманітних конкурсах, турнірах, змаганнях; 

 підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки 

педагогічних працівників шляхом диференційованого підходу до 

організації внутрішньокільної методичної роботи; 

 мотивація педагогів до використання сучасних підходів в організації 

навчально-виховної роботи, спрямованих на формування життєвих 

і предметних компетнетностей; 

 удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів; 

 поширення педагогічного досвіду працівників закладу освіти шляхом 

публікацій матеріалів на освітніх сайтах; 

 забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи та створення 

власних інтернет-ресурсів; 

 підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, 

перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти 

навчання; 

 сприяння виробленню в учителів умінь і навичок удосконалення 

самоосвітньої діяльності; 

 робота над удосконаленням сучасного уроку; 

 професійне становлення молодих учителів тощо. 

     У школі вироблена система навчально-методичної діяльності, спрямованої 

на реалізацію освітнього кредо: через співпрацю педагога та учня, високий 

рівень духовної культури спілкування – до пізнання навколишнього світу в 

усій його гармонії. 

     Методична робота закладу будується на діагностичній основі, має 

практичну спрямованість, відзначається як традиційними, так і 

нетрадиційними підходами, поєднанням індивідуальних, групових, 

колективних форм роботи з вчителями. 

     Тематика теоретичних та практичних занять із педагогічними 

працівниками, засідань шкільних методичних об'єднань підпорядкована 

методичній проблемі закладу. Ця система вдало поєднує різноманітні 

аспекти: організаційні, психолого-педагогічні, роботу з кадрами, роботу з 

учнями та їхніми батьками, зміцнення матеріально-технічної бази, 

стимулювання педагогів та учнів до самовдосконалення та самореалізації. 

- Для забезпечення демократичного керівництва методичною роботою в 

закладі діє методична рада, до складу якої увійшли адміністрація 

навчального закладу та педагоги – представники різних шкільних 

методичних об’єднань. Протягом 2018-2019 н.р. проведено 4 засідання, 



обговорено 28 питань, серед яких питання організаційного, 

інструктивно-навчального, методичного спрямування. Заслуговують на 

увагу розглянуті питання: 

- Обговорення Концепції розвитку педагогічної освіти (наказ МОН від 

01.07.2018 р. №776) – протокол №1 від 31.08.2018 р.; 

- Про забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти– 

протокол №1 від 31.08.2018 р; 

- Про дотримання вимог щодо організації освітнього процесу у 1 класі– 

протокол №1 від 31.08.2018 р; 

- Про підсумки адаптаційного періоду учнів 1 класу в НУШ – протокол 

№2 від 18.10.2018 р.; 

- Про проведення методичного фестивалю «Практичне впровадження 

наскрізної медіаосвіти: презентація уроків, занять, майстер-класів, 

тренінгів з використанням медіаосвітніх технологій– протокол №2 від 

18.10.2018 р.; 

- Про видавничу діяльність вчителів школи – протокол №3 від 

06.02.2019 р. 

- Про впровадження Державного стандарту початкової освіти –  

протокол  №4  від  30.05  2019; 

- Про навчальні досягнення учнів 1 класу в контексті НУШ –  протокол  

№4  від  30.05  2019 

      У 2018-2019 н.р. продовжено роботу над реалізацією науково-методичної 

проблеми, реалізовано ряд практичних заходів, спрямованих на її практичне 

дослідження: оформлено довідниково-інформаційний методичний куточок з 

проблеми у методкабінеті школи;  педагогічними працівниками проведено 

серію відкритих уроків та виховних заходів з метою демонстрації тісного 

тандему в спільній діяльності учасників освітнього процесу; серію лекцій для 

учителів з окремих аспектів проблеми; тренінги, тематичні педради, 

загальношкільні та класні батьківські збори та лекторії. Так, протягом 2018-

2019 н.р. проводились уроки та  виховні заходи   за участю батьків. 

      Значну роль в організації шкільної методичної роботи відіграє 

педагогічна рада, на засіданнях якої розглядаються питання ефективності 

викладання предметів, виховної робот, заслуховується звіт про  методичну  

роботу У 2018-2019 навчальному році на педрадах  наряду  з  іншими  

питаннями  розглядались  питання НУШ:  

- Про особливості організаційно-методичного супроводу освітнього 

процесу у 2018-2019 н. р. у 1 класі НУШ - протокол №10 від 31.08.2018 

р.; 

- Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку 

шляхом використання художніх творів – протокол №13 від 27.11.2018 

р.; 

- Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти 

– протокол №13 від 27.11.2018 р.; 



- Впровадження сучасних інформаційних педагогічних технологій, 

створення умов для їх використання кожним вчителем в освітньому 

процесі – протокол №1 від 01.02.2019 р. 

- Компетентнісний підхід як основа реформування освітнього процесу в 

світлі Концепції Нової української школи – протокол №4 від 27.03.2019 

р.; 

- Створення в навчальному закладі оптимальних умов, максимально 

сприятливих для розвитку обдарованих дітей в умовах НУШ – 

протокол №4 від 27.03.2019 р.; 

- Про  реалізацію  Концепції  Нової  української  школи   та  Державного  

стандарту  початкової  освіти (круглий стіл) –  2019 р. 

 

     Відповідно до наказу по школі від 05.09.2018 № 219 «Про організацію 

методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018-2019 навчальному році» 

у школі сформовано і діє шкільне методичне об’єднання класних керівників 

1-11 класів (керівник Котяй  Н.С.) та  3 предметних методичних об’єднання: 

суспільно-гуманітарних дисциплін (Яцута  І.С.), вчителів природничо-

математичного циклу (Павлосюк  І.М.) та вчителів початкових класів 

(Остапович І.П.), Школа  комп’ютерної  грамотності  (Максимович  Н.О.) 

     У визначений термін, до 01 жовтня 2018 року, керівниками 

методоб’єднань оформлено відповідні папки, де наявні аналіз роботи за 

минулий навчальний рік, плани роботи на поточний рік, плани тематичних 

заходів, зберігаються доповіді та виступи членів методичних об'єднань, 

тематичні розробки, дидактичні матеріали, систематично відбуваються 

засіданя. Плани  містить  основні завдання, мету діяльності методоб’єднання 

та план засідань. Тема, обрана для поглибленого опрацювання, тісно 

поєднана із заходами. У розділі «Робота між засіданнями» спланована як 

навчально-виховна, так і методична робота членів методоб’єднання 

     Проблемні теми, обрані членами ШМО для поглибленого опрацювання, в 

основному, витікають із загальної науково-методичної проблеми школи, а 

проблемні теми учителів – переважно із теми МО. 

     Слід зазначити, що теми, обрані ШМО для опрацювання, є актуальними, 

сформовані у відповідності до основної сучасної педагогічної концепції, 

витікають із загальної проблемної теми школи і є цілісними (тобто кожна 

тема об’єднує як навчальну, так і виховну роботу в межах циклу предметів). 

Індивідуальні теми педагогів споріднені із науково-методичною проблемою 

школи, витікають із проблемної теми ШМО і спрямовані на вирішення 

проблем модернізації освіти у більш вузькому значенні. Предметом 

поглибленого вивчення є і нові педагогічні ідеї, і питання оптимізації 

навчального матеріалу в рамках «Нової української школи», і перспективний 

педагогічний досвід, і інші напрямки в галузі «Освіта», спрямовані на 

створення сприятливого середовища для всіх суб’єктів освітнього процесу. 

     Аналіз показав, що вчителі працюють над обраною темою переважно 5 

років (міжатестаційний період). Проте у жодного вчителя не складено план 



реалізації теми. Хоча протягом роботи над проблемою кожен педагог має 

проміжні результати: показові уроки, виступи на засіданнях МО і педрадах, 

тематичні батьківські збори, публікації на освітніх сайтах, але ці результати 

ніяким чином не оформлені і не систематизовані. 

      Протягом 2018-2019 н.р. з  досвіду вчителів  біології  проведено  семінар 

вчителів біології на тему «Формування педагогічної творчості та 

майстерності педагога» (02.04.2019 р., вчителі Кузьмич  О.М., Яковець  Н.В.), 

Семінар  директорів  закладів  «Реалізуємо  Концепцію  НУШ», 19.03.2019 р. 

     Згідно з річним планом роботи школи на 2018-2019 н.р., з метою 

поглиблення знань з проблем навчання та виховання, обміну досвідом, 

розвитку ініціативи та творчості педагогів, пропаганди активного способу 

життя закладу у школі проведено предметні тижні фізичної культури, 

трудового навчання та образотворчого мистецтва, української мови та 

літератури, зарубіжної літератури та російської мови, хімії та біології, історії, 

математики, фізики та інформатики, англійської мови, початкових класів. 

Про  підсумки  проведення  видано  відповідні  накази. 

    Протягом 2018-2019 н.р. належна увага з боку адміністрації школи 

приділялась росту педагогічної майстерності вчителів через самоосвітню 

діяльність, курсову перепідготовку та атестацію педагогічних працівників. 

     Відповідно до плану пройшли курсову перепідготовку педагоги: 

Леоновець  О.М., заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи, Котяй  

Н.С., вчитель  предметів  суспільно-гуманітарного  циклу, Жалко  М.В., 

курси вчителів  фізики, курси по  НУШ Єсіпко  В.М, Чурилович  М.І., 

вчителі,  що  у  2019-2020 н.р. будуть  навчати 1  клас, Костюкевич  В.З. 

(фізкультура), Яцута І.С. (англ. мова), Кирилович  А.П. (вчитель  

Великочеремельської  філії), що  будуть  навчати  учнів  2  класу. 

     У 2018-2019 навчальному році проатестовано Котяй  Н.С., вчителя 

української   мови,  на присвоєння І кваліфікаційної категорії; Гомулко  Т.Г., 

вчителя початкових класів, Котяш  М.С., вчителя  фізкультури, Костюкевич  

В.З., вчителя фізкультури, на підтвердження раніше  встановленого 9  

тарифного  розряду.  

     Протягом  2018/2019 н. р.   відповідно  до  наказу  по  закладу №178  

від03.09.2018 р.  «Про  вивчення стану  навчання та виховання, з’ясування 

рівня  навчальних  досягнень  учнів школи з предметів інваріантної складової 

робочого навчального плану. Вивчення стану виховної роботи за напрямами»  

вивчено  стан  викладання  та  з’ясування  рівня навчальних  досягнень учнів  

з біології, природонавства, хімії, мистецтва, художньої  культури про  що  

видано  відповідні  накази  по  школі. 

     Вчителі школи не  брали  участь  у районному етапі Всеукраїнського 

фахового конкурсу «Учитель року – 2019».  

     Вчитель біології Кузьмич  О.М., хімії  Яковець  Н.В. брали  участь з  

методичними  розробками у районному  етапі    конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості, де  посіли  ІІІ  місця. 



    Важливою складовою методичної роботи у школі є робота з обдарованими 

учнями, яка відобразилася у результативності участі школярів в учнівських 

олімпіадах, предметних конкурсах, які проводилися протягом 2018-2019 н.р. 

Призові  місця  у  районному  етапі  конкурсів: 

Конкурс  «Паперовий  світ»: 

Ніколайчук  Діана - І м.(9 кл.) 

Кузьмич Максим - ІІ м.(6 кл.) 

Кузьмич  Микола – ІІ м.(5 кл.) 

Мовно-літературний  конкурс  ім.Т.Шевченка: 

Колядич  Ірина – ІІІ м.(7 кл.) 

Конкурс  «Україна  без  корупції»: 

Яковець Назар – ІІ м.(8 кл.) 

Конкурс  «Оксамитовий  рай»: 

Котяй  Анастасія - ІІ м (2 кл.) 

Яковець  Орест – ІІІ м.(3 кл.) 

Ніколайчук  Діана – ІІ м.(9 кл.) 

Олімпіада  з  економіки: 

Максимович Олександр - ІІ м.(9 кл.) 

Конкурс «Український  сувенір»: 

Остапович  Анатолій – ІІІ м. (8 кл.) 

Харкевич  Карина – ІІІ м. (2 кл.) 

Конкурс  «Знай  і люби  свій  край»: 

Міркевич  Лідія - ІІ м. (8 кл.) 

Томілович  Микола - ІІ м.(2 кл.) 

Кузьмич  Микола, Кузьмич  Максим - переможці  обласного  етапу  

Всеукраїнського  конкурсу  «Кролик». 

Кузьмич  Максим - переможець  обласного  етапу  дослідницької  роботи  з  

природознавства  «Юний дослідник». 

 

    Однак у здійсненні методичної роботи мали місце окремі недоліки: 

окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями ; 

педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних розробок 

у фахових виданнях; 

керівниками ШМО не налагоджено роботу з випуску методичних 

рекомендацій. 

 

     Виходячи з вище сказаного,  з метою подальшого удосконалення роботи з 

педагогічними кадрами, підвищення рівня та результативності методичної 

роботи у закладі освіти 

  

НАКАЗУЮ: 

  



1. Вважати організацію методичної роботи з педагогічними 

працівниками протягом 2018/2019 навчального року задовільною. 

2.    Керівникам шкільних методичних об’єднань Остапович  І.П., Павлосюку  

І.М., Яцуті  І.С., Котяй  Н.С.: 

2.1.      Не допускати фактів неналежного ведення документації та організації 

роботи методоб’єднань. 

 Протягом 2019/2020 навчального року 

3.Педагогічним  працівникам: 

3.1.      Обліковувати матеріали, які є підтвердженням фактів публікацій 

вчителів на освітніх сайтах (інформація, облік, перелік статей, копії 

сертифікатів чи ін.). 

Протягом 2019/2020 навчального року 

3.2. Через вивчення та впровадження інновацій та сучасних технологій 

навчально-виховний процес підвищувати якість знань учнів. 

Протягом 2019/2020 навчального року 

4.  Заступнику директора з навчально-виховної роботи Леоновець  О.М.: 

4.1. Забезпечувати організацію методичної роботи з педагогічними 

працівниками відповідно до річного плану роботи закладу. 

 

4.2. Систематично удосконалювати форму методичної роботи з 

педагогічними кадрами. 

Постійно  

4.3. Посилити роботу з обдарованими учнями закладу. 

Протягом 2019/2020 навчального року 

4.4. Активізувати участь вчителів школи у конкурсах «Учитель року» 

Протягом 2019/2020 навчального року 

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально–виховної роботи Леоновець  О.М. 

 

Директор                                                                        М.О. Харкевич 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Леоновець  О.М. 

Остапович  І.П. 

Павлосюк  І.М 

Яцута  І.С. 

Котяй  Н.С. 



 

 

 

 

 

 

Документи                             

по котельні 

Великоозерянського 

НВК 

 


