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Про підсумки методичної роботи 

з педагогічними працівниками 

за 2019-2020 навчальний   рік 

 

         У 2019/2020 навчальному році методична робота в закладі 

здійснювалася  з метою реалізації основних положень розпорядчих 

документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і 

науки України, підвищення ефективності організації навчально-виховного 

процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя. 

       Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного 

керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної   

науково-методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми 

методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, 

розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних 

об’єднань на 2019– 2020  навчальний рік. 

       Методична рада школи впродовж року координує діяльність усіх 

методичних структур за темою з урахуванням результатів діагностики та 

визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, 

диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності 

основних ланок управління методичною роботою у школі.  

      Протягом минулого навчального року на засіданнях методичної ради 

обговорювалися такі питання:  

 - Підсумки результативності роботи методичної ради у 2018/2019 н.р.; 

 - Основні напрямки методичної роботи у 2019/2020 н.р.; 

 - Затвердження планів роботи шкільних методоб’єднань на 2019/2020н.р.; 

 - Компетентність як основа успіху і самовдосконалення учня та вчителя. 

 

 Згідно з річним планом роботи закладу  у 2019-2020 навчальному році  

педагогічний колектив   працював над єдиною методичною проблемою 

«Формування компетентної  особистості учасників  освітнього  процесу  на  

основі  удосконалення  їх  інформаційної  культури  та  впровадження  

новітніх  інформаційно-комунікаційних  технологій». 



        Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких 

завдань:  

-здійснення заходів щодо впровадження нового Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової 

загальної освіти; 

- впровадження елементів сучасних педагогічних технологій, спрямованих на 

розвиток особистості учня; 

 -забезпечення відповідної структури методичної роботи кількісному і 

якісному складу педагогічних кадрів; 

 -формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних 

проблем психолого-педагогічної науки, прогресивного досвіду, збільшення 

кількості вчителів, які беруть участь у масових формах методичної роботи; 

-розвиток соціальної активності вчителів, рівня загальної і педагогічної 

культури; 

-забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-методичної 

роботи, її відповідності поставленій меті та завданням; 

-використання оптимальних форм і методів методичної роботи з 

педагогічними кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту науково-

методичної роботи. 

-забезпечувати змістовне наповнення веб-сайту школи. 

-організацією роботи  вчителів  в умовах  навчання  з  використанням  

технологій  дистанційного  навчання. 

       Кожен учитель працював над обраною власною науково-методичною 

проблемою. Методична робота в школі здійснювалась згідно плану роботи 

школи через колективну, групову, індивідуальну форми роботи. 

     З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення 

професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних 

завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників була 

організована робота шкільних МО, творчих груп:  

 МО вчителів початкових класів (голова Отапович І,П.);  

 МО вчителів гуманітарного циклу (голова Яцута  І.С.);  

 МО вчителів природничо-математичного циклу (голова Павлсюк  І.М.);   

МО класних керівників (голова Котяй  Н.С.). 

Школа комп’ютерної грамотності (керівник Максимович С.І.). 

       Методичні об’єднання систематично ознайомлювали педагогічних 

працівників з новою інформацією, передовим досвідом, сприяли 

впровадженню їх у навчально-виховний процес.  

        Діяльність ШМО була спланована на основі річного плану роботи 

школи. Кожне з МО провело по 4 засідання, робота яких будувалася за 

окремими планами. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як 

організаційні питання (запровадження Концепції Нової української школи, 

рекомендації МОН, серпневої районної  конференції, рекомендації 

методкабінету щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 

2019/2020 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення 

олімпіад, предметних тижнів), так і науково-методичні питання. Упродовж 



навчального року методичними об’єднаннями  були проведені предметні 

тижні, матеріали яких оформлено у звітах і розміщені на сайті закладу.  

         Протягом року проводилися методичні наради з метою ознайомлення з 

нормативними документами, державними стандартами викладання окремих 

предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної 

літератури, періодичних видань з предметів тощо. Кожен керівник 

методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність 

методоб’єднання, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на 

наступний навчальний рік, зокрема щодо посилення уваги роботі з 

обдарованими учнями, поширення педагогічного досвіду через публікації у 

фахових виданнях, узагальнення досвіду у вигляді професійного портфоліо 

вчителя-предметника тощо.  

       Протягом навчального року велася робота щодо професійної адаптації 

молодих педагогів. Головним завданням було надання методичної допомоги 

вчителям-початківцям у розв’язанні першочергових проблем. Зміст роботи 

полягав у спільних заняттях із заступником директора з навчально-виховної 

роботи та індивідуальних консультаціях з вчителями-наставниками щодо 

складання календарних планів, конструювання уроків, ведення шкільної 

документації, взаємовідвідуванні уроків, формування власного портфоліо. 

 

Атестація педагогічних працівників 

        Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і 

залишається підвищення професійного рівня педагогів.  

        У 2019/2020 навчальному році  освітній процес у школі забезпечували   

21 педагогічний  працівник , (4  учителі початкових класів і 15 учителів-

предметників, педагог-організатор, психолог, всі – фахівці. Вищу освіту 

мають  17, це 82 % педагогів; спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії - 8, 

це 36%; І кваліфікаційну категорію мають 5 (22,7%) учителів; ІІ 

кваліфікаційну категорію мають 3 (13,6%) педагогів; кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст» має  5 (27,3%) педагогів; 3 педагогів( 13,6%) мають 

звання  «старший учитель», 

 

 Атестація педагогічних працівників Великоозерянського  НВК  у  2019-

2020 навчальному році проводилась згідно  «Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН 

України № 930 від 06.10.2010 року, та наказу Міністерства освіти і науки 

молоді та спорту України від 20.12.2011 р. за № 1473 «Про затвердження 

змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», плану 

роботи атестаційної комісії закладу.  

          Адміністрацією школи та атестаційною комісією своєчасно було 

виконано такі заходи: у вересні проведено корегування плану атестації на 

наступний навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад 

з профспілковим комітетом, видано відповідні накази. Педагогічний 

колектив був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що 

атестуються. Було перевірено строки проходження курсів підвищення 



кваліфікації, у жовтні закріплено за вчителями відповідальних від 

адміністрації для вивчення системи і узагальнення досвіду роботи. Складено 

графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів. Адміністрацією 

закладу надано допомогу по складанню особистих планів роботи учителів на 

період атестації та міжатестаційний період. У  2019 навчальному  році 

атестувалося  5 педагогічних  працівників. Рішенням  атестаційної  комісії  

Великоозерянського  НВК  встановлено  кваліфікаційну  категорію  

«спеціаліст І категорії» вчителю інформатики  Максимович Н.О., вчителю  

початкового  навчання  Міркевич  О.А. Рішенням атестаційної  комісії 

відділу  освіти  Дубровицької  РДА  встановлено  раніше  присвоєну  

кваліфікаційну  категорії «спеціаліст  вищої  категорії»  Харкевич  М,О., 

вчителю російської  мови, зарубіжної  літератури. Харкевич  М.О. відповідає 

займаній  посаді  директора  школи; встановлено  раніше  присвоєну  

кваліфікаційну  категорію «спеціаліст  вищої  категорії» Леоновець  О.М., 

вчителю російської  мови, зарубіжної  літератури. Леоновець  О.М.відповідає 

займаній посаді  заступника  директора  з  навчально-виховної  роботи; 

встановлено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст  вищої  категорії»  Яцуті  

І.С., вчителю  англійської  мови. 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

 

      Протягом 2019/2020 навчального року на базі РОІППО  пройшли курси  

підвищення  кваліфікації 19  педагогічних  працівників. 

Із них: Яцута  І.С., вчитель  англійської  мови, Леоновець  О.М., вчитель  

зарубіжної  літератури та  російської  мови, Кузьмич  О.М., вчитель 

географії, Костюкевич В.З., вчитель  фізкультури. Відповідно до листів 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  від 

12.03.2020 № 01-12 /262 «Про запобігання поширенню коронавірусу COVID-

19» дистанційно  пройшли  курси  Максимович  Н.О., вчитель інформатики, 

Харкевич М.О., директор, Єсіпко  В.М., вчитель  початкових  класів, 

Міркевич  Н.М., психолог, Міркевич О.А., вчитель основ  здоров’я, 

Кирилович  А.П., вчитель  початкових класів, Павлоюк  І.М., вчитель  

математики, Павлосюк  Н.М., вчитель суспільних  предметів, Максимович  

С.І., вчитель  математики, Жалко М.В., вчитель фізики, атрономії, Остапович 

І.П., вчитель  початкових  класів, Кузко  Т.М., вчитель  української  мови, 

Котяй Н.С., вчитель української  мови та  літератури.                                         

На виконання листа Дубровицького районного методичного кабінету від 

24.10.2019 р. №208 про тренінгові навчання вчителів початкових класів для 

підвищення кваліфікації з питань впровадження НУШ  пройшли  курси 

Ніколайчук Т.С. та  Остапович  І.П 

     На виконання наказу управління освіти, молоді та спорту Дубровицької 

РДА від 07.11.2019 р. №333 «Про підвищення  кваліфікації директорів, 

заступників директорів з навчально-виховної роботи  закладів загальної 

середньої освіти району в 2019 році у Рівненському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти», з метою підвищення кваліфікації 



керівництва закладу освіти з питань запровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» пройшла курси  Леоновець  О.М. 

На виконання наказу управління освіти, молоді та спорту Дубровицької РДА 

від 15.11.2019 р. №341 «Про внесення змін до наказу від 12.11.2019 № 336 

«Про підвищення  кваліфікації директорів, заступників директорів з 

навчально-виховної роботи  закладів загальної середньої освіти району в 

2019 році у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної 

освіти», з метою підвищення кваліфікації керівництва закладу освіти з 

питань запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» пройшла  

курси  директор Харкевич  М.О. 

             Для формування методологічної та теоретичної компетентності , 

поглиблення соціально-гуманітарних  і психолого-педагогічних знань 

протягом 2019-2020 навчального року   педагогічні працівники закладу 

успішно пройшли онлайн-курси  на платформах онлайн-освіти EdEra та 

Prometheus. 

- Для вчителів початкової школи (60 год.) (платформа EdEra); 

- «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми 

потребами» (30 год.) (платформа EdEra) ; 

-«Домедична  допомога» (30 год.) (платформа EdEra) ;  

-«Академічна доброчесність»  (30 год.) (платформа EdEra); 

-«Як  навчати  супергероїв» (30 год.) (платформа EdEra); 

-«Основи  веб-розробки» (30 год.) (платформа EdEra); 

-«Бери й  роби» (30 год.) (платформа EdEra); 

-«Учням  про  про освіту  і  кар*єру» (30год) 

- «Освітні інструменти критичного мислення» (60 год.) (платформа 

PROMETHEUS) ; 

- «Медіаграмотність для освітян» (60 год.) (платформа PROMETHEUS) ; 

- «Критичне мислення для освітян» (30 год.) (платформа PROMETHEUS) – 7 

учителів; 

- «Медіаграмотність: практичні навички» (30 год.) (платформа 

PROMETHEUS). 

 

       Усі педагогічні працівники закладу відвідують навчально-методичні 

заняття районних методичних об'єднань, семінари-практикуми та охоче 

діляться своїм досвідом роботи. 

       Педагогічні працівники взяли участь у фестивалі-ярмарці педагогічної 

творчості. 

 

з/п 

Автор Назва роботи Вид 

роботи 

Номінація 

1. Кузьмич  Ольга  

Миколаївна 

В  пошуках  

геніальності. Як виявити  

обдаровану  дитину? 

Посібник Виховна  

робота 



       Протягом своєї педагогічної діяльності вчитель повинен займатися 

професійним самовдосконаленням. Одним з основних складових 

самовдосконалення є самоосвіта. 

       У закладі  склалася добра традиція – відвідувати уроки своїх колег: 

- класні керівники спостерігають за своїми учнями на уроці; 

- учителі діляться своїми педагогічними «знахідками» з колегами. 

      З метою підвищення фахового рівня, методики викладання предметів 

учителі  ознайомлювалися з новинками науково-методичної літератури, 

відвідували методичні семінари , де ознайомлювалися з досвідом роботи 

вчителів району та області,. 

      Для розкриття можливостей і здібностей педагогів, освоєння ними 

передового досвіду, сучасних педагогічних технологій проведено декаду 

педагогічної майстерності «До вершини майстерності» (творчі звіти вчителів, 

що атестуються).  

      У навчально-виховному комплексі систематично проводиться моніторинг 

стану викладання та рівня знань, умінь і практичних навичок учнів із 

навчальних предметів, який дає можливість отримати об’єктивну інформацію 

про стан викладання та рівень знань, умінь і практичних навичок учнів із 

предмета, спроектувати на основі цих досліджень заходи із підвищення 

якості вивчення предмета, надати необхідну організаційно-методичну та 

адресну допомогу вчителям-предметникам із метою поліпшення стану 

викладання предмета. 

       Для вчителів проведено навчальні заняття щодо роз'яснення процесу та 

особливостей проведення ЗНО в 2020 році. Вчителі ознайомлювали учнів з 

типами та формами тестових завдань, застосовували тестові завдання в своїй 

роботі. 

  

Упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес 

      Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

визначає запровадження освітніх інновацій як один із пріоритетних напрямів 

державної політики в освітній сфері. 

      У практику діяльності педагогічного колективу школи активно ввійшли: 

проектні технології, що забезпечують інтеграцію предметних знань і вмінь із 

різних предметів і видів діяльності (Павлосюк  Н.М., Яцута  І.С., Жалко  

М.В., Кузьмич  О.М., Макимович  Н.О.); 

ігрові технології, які формують навички розв’язувати творчі завдання на 

основі вибору альтернативних варіантів (Єсіпко  В.М., Павлосюк  М.П., 

Остапович І.П., Ніколайчук  Т.М); 

технології особистісно зорієнтованого, диференційованого навчання (Кузко 

Т.М., Харкевич  М.О., Леоновець  О.М., Котяй  Н.С.); 

інтерактивні технології (Макимович Н.М., Максимович  С.І., Павлосюк  

І.М.,); 

технології проблемного навчання (Яковець  Н.В., Міркевич  О.А.); 

технології колективних творчих справ у  виховній діяльності та в роботі з 

батьками (класні керівники); 



технології дистанційного  навчання (педагогічний  колектив). 

      Нестандартні форми роботи (сенкани, інтерв’ю, вернісаж ідей, рольова 

гра, варіанти групової роботи та інтерактивні методи і прийоми, елементи 

дискусійного навчання) практикують усі педагогічні працівники. 

      З упровадженням нових технологій змінено й саму форму проведення 

уроків. У педагогічній практиці вчителів виникли нові форми уроків: урок-

практикум, урок-пошук, урок-дискусія, урок-мандрівка, урок-панорама, 

урок-залік тощо. 

      Нову роль у навчанні й викладанні відіграють комп’ютерні технології: 

вони урізноманітнюють навчальний процес, дозволяють учням 

співпрацювати з носієм інформації, здійснювати вибір інформації, темп 

подання, компонувати матеріал і бути активними учасниками процесу 

навчання. Учитель перестає бути джерелом інформації. Він виступає 

посередником, фасилітатором. 

     Учителі школи використовують готові програмні педагогічні засоби, 

власні презентації, електронні проекти, забезпечуючи мультимедійний 

супровід на уроках математики, фізики, хімії, образотворчого мистецтва, 

митецтва, географії, біології, музичного мистецтва, української мови та 

літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, історії. Використання 

електронних засобів навчання дає вчителям необмежену творчу свободу.  

      Проблематичним питанням є недостатнє матеріально–технічне 

забезпечення впровадження інноваційних технологій в освітній процес, 

відсутність бажання окремих вчителів удосконалювати педагогічну 

діяльність, розвивати свої інтереси та уявлення, шукати власні нетрадиційні 

рішення, сприймати і творчо втілювати вже існуючі нестандартні підходи в 

освіті. 

       З метою подолання таких утруднень необхідно підвищувати  фахову 

кваліфікацію та забезпечувати розвиток компетентностей 

педагогів,  творчого потенціалу учасників освітнього процесу; 

запроваджувати нові форми проведення методичних заходів та педагогічного 

контролю; удосконалити інформаційно-методичне забезпечення працівників, 

формувати готовність працівників закладу  працювати в інноваційному 

режимі.  

 

Робота з обдарованою молоддю 

      Протягом навчального року в школі проводилася робота із залучення 

учнів до науково-дослідницької діяльності та участі у різних етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, турнірів, змагань 

конкурсів. 

     Учні школи постійно беруть участь у різноманітних конкурсах, турнірах, 

олімпіадах, конференціях районного, міського, обласного та Всеукраїнського 

рівнів. 

    У 2019/2020 н.р. у  ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

із навчальних предметів учні  закладу  посіли 1 призове місце: І І місце з 

біології, екології - Ніколайчук  Діана,  10  клас .   



   

  У 2019-2020 н.р.   учні школи  мають  призові  місця  в  конкурсах 

ПІБ учня , клас Зайняте місце, назва конкурсу ПІБ вчителя 

Кузьмич 

Максим 

Михайлович, 7 

клас 

Переможець Всеукраїнської трудової 

акції «Кролик». Грамота 

Національного еколого-

натуралітичного  центру учнівської  

молоді  МОН (ІІ міце) 

 

Кузьмич Ольга 

Миколаївна 

Кузьмич 

Микола 

Михайлович, 6 

клас 

Переможець Всеукраїнської трудової 

акції «Кролик». Грамота 

Національного еколого-

натуралітичного  центру учнівської  

молоді  МОН (ІІ місце) 

Кузьмич Ольга 

Миколаївна 

Кузьмич 

Микола 

Михайлович, 6 

клас 

І місце у ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнського конкурсу науково-

дослідних робіт з природознавства 

«Юний дослідник» (тваринний світ) 

Кузьмич Ольга 

Миколаївна 

Яковець Олеся 

Дмитрівна, 5 

клас 

І місце у ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнського конкурсу науково-

дослідних робіт з природознавства 

«Юний дослідник» (охорона природи) 

Кузьмич Ольга 

Миколаївна 

Кузко Софія 

Ігорівна,  

8 клас 

І місце у Всеукраїнському 

пізнавальному конкурсі 

"Я - Людина!" 
 

 

Максимович 

Наталія Огеївна 

Кузьмич 

Максим 

Михайлович, 

7 клас 

І місце у Всеукраїнському 

пізнавальному конкурсі 

"Я - Людина!" 
 

 

Максимович 

Наталія Огеївна 

Міркевич 

Владислав 

Віталійович, 

6 клас 

І місце у Всеукраїнському 

пізнавальному конкурсі 

"Я - Людина!" 
 

 

Максимович 

Наталія Огеївна 

Павлосюк 

Маргарита 

Ігорівна, 

6 клас 

І місце у Всеукраїнському 

пізнавальному конкурсі 

"Я - Людина!" 
 

 

Максимович 

Наталія Огеївна 

Котяй Михайло 

Іванович, 

ІІ місце у Всеукраїнському 

пізнавальному конкурсі 

Максимович 

Наталія Огеївна 



6 клас "Я - Людина!" 
 

Остапович 

Анатолій 

Миколайович, 

9 клас 

ІІ місце у Всеукраїнському 

пізнавальному конкурсі 

"Я - Людина!" 

 

Максимович 

Наталія Огеївна 

Максимович 

Олександр 

Сергійович,  

10 клас 

ІІ місце у Всеукраїнському 

пізнавальному конкурсі 

"Я - Людина!" 
 

Максимович 

Наталія Огеївна 

Яковець  Олеся  

Дмитрівна, 5 

клас 

ІІІ місце  Обласного  етапу  конкурсу 

«Космічні  фантазії» 

Селезень  Ю.А. 

Яковець Олеся, 

5 клас 

Районна виставка з оригамі 

«Паперовий світ». Робота в техніці 

квілінг «Чарівний капелюшок»,  ІІ 

місце 

 

Селезень  Ю.А. 

Кузьмич 

Микола, 6 кл. 

Районна виставка з оригамі 

«Паперовий світ». Паперопластика. 

Букет «Осіння фантазія», ІІ місце 

Кузьмич О. М. 

Яковець Олеся, 

5 кл. 

Районний конкурс дитячого малюнка 

«Україна без корупції»,  І місце 

Яковець Н. В 

Харкевич  

Олекандр,8 клас 

Районний етап всеукраїнської 

новорічно-різдвяної виставки 

«Новорічна композиція», ІІІ місце 

Жалко  М.В. 

Колядич Ірина,8 

клас 

Мовно-літературний  конкурс  

ім.Тараса Шевченка (районний  етап) 

ІІ місце 

Кузко  Т.М. 

 

 

  У 2019/2020 н.р. 13 учнів  школи  брали  участь у  Всеукраїнській  грі  з  

англійської  мови «ПАЗЛ» ,отримали  сертифікати, Харкевич  Влада, учениця  

6 класу має  ІІ місце. 

 

    Відповідно до річного плану роботи закладу вивчався стан викладання та 

рівень навчальних досягнень учнів з  музичного мистецтва. Були видано 

наказ по школі про рівень знань учнів з цих предметів.  

     Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі є 

проведення предметних тижнів,  як комплексу навчально-виховних заходів, 

спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з 

предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять 

цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, 

удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають здібності учнів.     



       Було складено плани заходів у рамках предметних тижнів, учителі 

проводили відкриті уроки, різноманітні позаурочні заходи з учнями. На 

належному науково-методичному рівні проведено  предметні тижні 

початкових класів, суспільно-гуманітарного циклу, природничо-

математичного.  

      Згідно плану роботи проведено засідання педагогічних ради, на яких                               

розглядались питання згідно роботи над проблемною  темою  школи: 

-Особливості взаємодії дошкільної, початкової і основної школи. 

-Організація діяльності учнів за інтересами, гурткова та позакласна робота: 

можливості творчої співпраці учня та вчителя. 

-Методи і засоби підвищення мотивації навчання. 

-Навчання  грамоти  в  ДНЗ. 

-Досвід і проблеми навчального закладу щодо забезпечення фізичного, 

психічного, соціального й духовного формування компетентної особистості. 

-Роль та можливості здоров’я учнів.  

-Діяльність педагогічного колективу з  формування ціннісного ставлення 

особистості до себе та пропаганди здорового способу життя. 

-Професійна компетентність педагога та нові підходи до оцінювання її рівня 

- Персональний брендинг як інструмент професійної успішності вчителя-

предметника. 

-Про  виконання  навчальних  планів  і  програм  у 2019-2020  н.р. 

-Звіт  педагогічних  працівників  про  виконання  індивідуальних  планів 

роботи під  час  карантину. 

-  Про  завершення  2019/2020  н.р. і порядок  оцінювання  навчальних  

досягнень  учнів. 

- Роль методичної служби в реалізації сучасних підходів у компетентнісному 

полі Нової української школи. 

       Методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними 

розробками уроків учителів, доповідями на засіданнях педагогічних рад, 

засіданнях методичних об’єднань. Продовжено практику систематизації 

виступів учителів на засіданнях педагогічної ради.   

       Навчальний процес у школі було організовано відповідно до Наскрізної 

освітньої  програми  на 2019-2020 н.р. і плану роботи закладу.  

    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 2019/2020 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 2020/2021 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 2020/2021 навчального року 

3.2. Через вивчення та впровадження інновацій та сучасних технологій в 

навчально-виховний процес підвищувати якість знань учнів. 

                                                    Протягом 2020/2021 навчального року 

3.3.Надавати учням можливості самостійно отримувати необхідні знання, 

користуючись розвинутими інформаційними ресурсами, забезпечуваними 

сучасними інформаційними технологіями. 

3.4. Підвищувати професійний  рівень медіаосвіти шляхом проходженням 

вебінарів, онлайн-курсів з медіаграмотності, курсів  на: ЕдЕра, "Освіторія", 

"На урок", "Всеосвіта,  Прометеус та  інших  освітніх  платформах. 

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 2020/2021навчального року 

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

                                                      Протягом 2020/2021 навчального року 

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально–виховної роботи Леоновець  О.М. 

 

Директор                                                                        Марія ХАРКЕВИЧ 

 

З наказом ознайомлені: 

Леоновець  О.М. 

Остапович  І.П. 

Павлосюк  І.М 

Яцута  І.С. 

Котяй  Н.С. 

 

 



 


