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Стан методичної роботи 

Методична робота – одна з найбільш важливих ланок навчально-виховного 

процесу, це систематична, колективна та індивідуальна діяльність 

педагогічних кадрів, спрямована на підвищення науково-теоретичного, 

загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки і професійної 

майстерності. 

Діяльність педагогічного колективу школи за своїм змістом і 

результативністю була спрямована на реалізацію мети, поставленої на 

початку навчального року:створення якісно реформованого  освітнього 

середовища з метою подальшого впровадження Державного стандарту 

початкової освіти; вдосконалення цифрової компетентності 

вчителів;реалізація положень  Нової української школи;поліпшення якості 

освіти та забезпечення рівного доступу до неї. 

Аналіз підсумків роботи за 2018 – 2019 н.р. свідчить: колектив учителів у 

процесі своєї діяльності ефективно працює над реалізацією освітніх завдань, 

які були сконцентровані в науково-методичній проблемі. 

Під час опрацювання проблеми конкретизувались питання щодо роботи з 

педагогічними кадрами: 

 поглиблення знань з проблем навчання та виховання розвиток 

ініціативи та творчості на основі вивчення та впровадження ППД, нової 

моделі навчально-виховного процесу, новаторських пошуків; 



 реалізація принципів гуманізації навчального процесу, диференціації та 

індивідуалізації навчання, ідей громадянської освіти, громадянського 

виховання на основі ососбистісно-орієнтованого підходу до учнів у 

практичній роботі; 

 надання адресної практичної допомоги вчителеві на діагностичній 

основі щодо вирішення актуальних проблем навчання та виховання; 

 рівень знань, умінь та навичок (їх навчальні досягнення, рівень 

навченості); 

 результативність участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсі-

захисті наукових робіт МАН, інших конкурсах, виставках, методичних 

заходах; 

 моніторинг розвитку особистості, тобто дослідження розвитку 

особистості учня у порівнянні із «самим собою» 

 предметна та методична компетентність учителя. 

Аналізуючи діяльність школи щодо вирішення зазначених проблем, слід 

відзначити, що педагогічний колектив працював над їх реалізацією, про що 

свідчать результати роботи, а саме: 

 досягнуто якісних результатів навчання і виховання, якість знань учнів 

на кінець 2018 – 2019 н.р. становить – 58%. 

 значно зріс рівень педагогічної майстерності учителів. Цьому сприяла 

система атестації педагогічних кадрів, яка активізувала творчу 

діяльність, стимулювала неперервну фахову та загально-методичну 

освіту вчителів, підвищили їх персональну відповідальність за 

результати навчання і виховання учнів.  

Відповідно до річного плану роботи школи у 2018-2019 навчальному році 

педколектив працював над науково-методичною проблемою «Інтеграційні 



процеси в освітньому середовищі як шлях до самовдосконалення 

,самореалізації,саморозвитку та соціалізації особистості»  на четвертому  

етапі.  У колективі були створені умови для самоосвітньої діяльності та 

розвитку учасників навчально-виховного процесу з метою підвищення 

ефективності уроку. Протягом 2018-2019 навчального року були реалізовані 

такі задачі: створені умови для неперервної освіти педагогів; продовжувався 

пошук нових рішень щодо наступності й цілісності професійного зростання; 

тривала робота над створенням моделі самоосвітньої діяльності педагога.   

Здійснювався аналіз та самоаналіз результатів впровадження науково-

методичної проблеми. Протягом навчального року тривала робота над 

створенням необхідної методичної бази для здійснення поточного аналізу та 

управління процесом впровадження, під час проведення моніторингу 

динаміки змін професійної компетентності педагогів ПДС, 

взаємовідвідування уроків проходила експериментальна перевірка нових, 

інноваційних методів.  . Продовжувалась робота над створенням банку даних 

про результати науково-методичної роботи в школі.  

Робота над науково-методичною проблемою стала поштовхом для пошуку 

форм і функціональних структур з підготовки вчителя  у загально-

методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах. 

Однією з пріоритетних на сучасному етапі є проблема підвищення 

професійного рівня вчителя через його самоосвіту, основне завдання 

організованих педагогами заходів полягає в тому, щоб включити вчителів у 

процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього 

вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані 

роботи методичних підструктур були передбачені індивідуальні форми 

роботи: індивідуальна робота над науково-методичною проблемою, 

самостійна робота, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання 

фахових журналів і методичної літератури та ін.. Методичні об’єднання 

вчителів внесли в плани роботи виступи вчителів з обраною теми, а вчителі, 

які атестувалися, зробили творчі звіти, обов’язковим елементом яких було 



перенесення  теоретичних відомостей у практичну площину, розробки 

уроків, методичні рекомендації, дидактичні завдання тощо.  

Основними напрямками вивчення діяльності учителя були: предметна 

діяльність, методична грамотність, виховна спрямованість, а також 

соціалізація дитини, розвиток її особистості, реалізація особистості в 

сучасному суспільстві. Отже, спираючись на ці напрями, можна виділити такі 

параметри оцінки діяльності вчителя: вибір, аналіз, експериментальна 

перевірка нових методів роботи, застосування їх на практиці.  

Шляхом моніторингових досліджень проводився порівняльний аналіз 

результатів, впроваджувались та розповсюджувалися позитивні результати.  

Протягом навчального року працювали шкільні методичні об’єднання: 

1. Учителів початкових класів (керівник Бердникович О.М.) 

2. Учителів гуманітарного циклу (укр.., рос. філології, керівник 

Остришко Л.М.) 

3. Учителів англійської,німецької  філології (керівник  Висоцька Н.Л.) 

4. Учителів математики (керівник Пахомова Н.В.) 

5. Учителів природничого циклу (керівник Сєдих А М .) 

6. Учителів художньо-естетичного циклу (керівник Осадча С. М.) 

7. Учителів фізичної культури (керівник Бочаров С О.) 

На засіданнях ШМО розглядались питання про форми та методи активізації 

навчальної діяльності учнів, про роль особистісно орієнтованого навчання в 

розвитку та саморозвитку учнів, про  інтеграційні процеси в освіті, про 

організацію індивідуальної та самостійної роботи учнів, про використання 

міжпредметних зв’язків на уроках. Був представлений досвід учителів зі 

створення системи щодо попередження і ліквідування недоліків у знаннях 

учнів, вивчався досвід учителів щодо використання творчих методів у НВП з 

метою попередження недоліків у знаннях учнів. Ці питання розглядались на 

відкритих засіданнях методичних об’єднань .Головна увага приділялась 

формуванню та удосконаленню методичної,загальнонаукової, 



загальнокультурної та інформаційно-комунікаційної компетентності 

педагогів.Були поєднані традиційні форми роботи(звіт,доповідь,виступ) та 

інтегровані(методичний діалог,ділова гра ,портфоліо,круглий стіл).  

Методичну роботу поєднує і координує методична рада. Раціонально 

організувати, продумати та спланувати її, спрямувати діяльність вчителів, 

МО, проблемних груп, допомагає діагностика вчительського колективу, яка 

лежить в основі співпраці з педагогічними кадрами. Таке співробітництво є 

добре продуманим,має  внутрішню чітку систему з комплексом алгоритмів 

діяльності, зосередившись навколо науково-методичної проблеми і 

вирішення її головного завдання: удосконалення уроку як засобу розвитку 

особистості вчителя й учня в системі  освiти. Протягом навчального року 

відбулося 5 засідань методичної ради,на яких були розглянуті такі 

питання:організація роботи над науково-методичною проблемою,результати 

проведення діагностичних робіт,професійна орієнтація учнів,виконання 

програми «Обдарованість», про підсумки Всеукраїнських олімпіад та 

конкурсів, конкурсів-захисті МАН, про стан викладання предметів,про якість 

знань з різних предметів,проведення навчальних екскурсій,експертна оцінка 

методичної роботи з педагогічними кадрами,про стан виконання навчальних 

програм,про підготовку учнів до ДПА,ЗНО. 

   У процесі роботи над проблемою,   глибокого вивчення та аналізу 

результативності роботи, активізувалися форми методичної роботи , які 

сприяли підготовці кожного педагога  на високому рівні, а також вихованню 

педколективу на певних методичних засадах, вироблення правильних шляхів 

і методів удосконалення навчального процесу.  

   В 2018 – 2019 н.р. згідно з планом діяльності школи, проводились 

предметні тижні та декади методичної майстерності вчителів. 

   Проведені методичні тижні (української філології, англійської та німецької, 

математики, предметів природничого циклу, художньо-естетичного, учителів 

початкових класів), декади методичної майстерності й творчі звіти вчителів 

показали значний ріст професійної майстерності педагогів, з’явилися 



методичні напрацювання, нетрадиційні форми проведення уроків, сучасна 

модель оцінювання навчальних досягнень учнів. Протягом навчального року 

продовжували працювати групи зацікавлених учителів з питань 

диференціації та індивідуалізації навчання, особистісно-орієнтованого 

підходу до учнів.Активною була робота творчої групи вчителів «Інтегроване 

навчання та його вплив на результативність НВП»,головним завданням якої є 

впровадження інтегрованого навчання.У поточному навчальному році було 

проведено тематичні тижні з   презентацією    видів  інтеграції на уроках 

різних циклів .Проведені уроки довели, що вчителі володіють не тільки 

традиційними професійними знаннями,а й сучасними технологіями. 

Яскравим прикладом професійного росту вчителів є постійна участь у 

фаховому конкурсі «Учитель року».У 2019 році Бочаров С.О. посів 1 місце у 

міському етапі та 2 місце в обласному,номінація «Захист Вітчизни». 

   Протягом року продовжив роботу ПДС «Шлях до майстерності», в рамках 

якого проходили тижні педмайстерностi (листопад, лютий, січень, березень) 

   У груднi  відбувся    круглий  стіл «Інноваційний пошук учителя: фактори, 

які впливають на підвищення якості знань учнів, ефективності НВП».З 

метою забезпечення науково-аналітичного супроводу НВП  були проведені 

педагогічні читання «Ідеї В.О.Сухомлинського та Концепція 

НУШ»;відбулися засідання педагогічних рад «Компетентнісний підхід  як 

основа реформування освітнього процесу»,»Творча інтеграція навчання 

учнів.STEM-освіта». 

  У жовтні 2018 року пройшов проблемний науково-методичний 

семінар, на якому були розглянуті питання особливостей розвитку та 

самореалізації особистості вчителя й учнів; управління педагогічним 

розвитком особистості та самореалізацією учня на педагога; під час 

практичної частини вчителі працювали над заповненням діагностичної карти; 

складанням індивідуального освітнього маршруту та створенням 

амеологічних карт саморозвитку та самоосвіти.2018                         

навчальний рік  був роком впровадження освітньої реформи .Програма Нової 



української школи вимагає від учителя креативності,комунікації,уміння 

працювати в команді.Учителі 1-х класів Юрченко О.М.,Зубенко 

А.Г.,Маслакова О.А продемонстрували різні форми роботи у створенні 

освітнього середовища першокласників НУШ.На методичних нарадах 

розглядались питання щодо змісту, мети та напрямків методичної роботи у 

2018/2019 н.р. шляхи вдосконалення уроку як засобу розвитку творчої 

особистості вчителя й учня, проводилось діагностування умов для розвитку й 

самореалізації особистості педагога та учня. 

У лютому 2019 року на базі навчального закладу відбувся міський семінар 

для заступників директорів з навчально-виховної роботи з теми 

«Компетентнісний потенціал НУШ:ступені свободи та механізм 

реалізації».Педагоги школи на відкритих уроках продемонстрували способи 

моделювання навчальної діяльності з метою формування ключових та 

предметних компетентностей учнів:уч.Маслакова О.А.(1б)-урок дизайну та 

технологій+мистецтво;уч.Малкова І.М.,Череповська К.О.-урок 

біології+англійська мова (8б);уч.Сєдих А.М.,Мирик І.М.-географія+німецька 

мова(7б);Висоцька Н.М.-англійська мова(9б);Колеснікова Н.І.-

математика+фізика(11б);Остришко Л.М.-українська література+зарубіжна 

література( 7а);Лопанська Г.Ю.-геометрія+інформатика(8в). 

 Методичною службою школи для педагогів були проведені 

консультації з питання ведення шкільної документації, впровадження 

профільного навчання в старших класах. 

   У 2018-2019  навчальному році була поведена робота щодо підвищення 

професійного рівня педагогічних працівників.Зростанню рівня педагогічної 

майстерності вчителів сприяла система атестації педагогічних кадрів,яка 

стимулювала фахову та методичну освіту вчителів.Було про атестовано 15 

учителів.З них підтвердили: 1 категорію -1,вищу- 8,звання «старший 

учитель»-3.Присвоєно:2 категорію – 3, 1 категорію -3,звання «старший 

учитель»-3.Атестація здійснювалася на основі комплексного оцінювання 

рівня кваліфікації,професійної діяльності та загальної культури педагогів. 



 

   З метою допомоги молодим учителям у школі була організована 

робота Школи молодого спеціаліста.  Проведені співбесіди з молодими 

педагогами щодо вибору тем самоосвіти, організації самоосвітньої 

діяльності. Протягом року було проведено взаємовідвідування уроків 

«вчитель-наставник» з подальшим аналізом та самоаналізом. На засіданнях 

ШМС розглядались питання: ведення шкільної документації, критерії 

навчальних досягнень учнів, поточне, тематичне, семестрове, річне 

оцінювання; вимоги до викладання  окремих предметів; організація 

самостійної роботи вчителя та учнів, оцінювання самостійної роботи. 

   На практичних заняттях вивчалися теми: «Сучасний урок. Проблеми. 

Досвід»; «Прийоми ораторського мистецтва»; «Імідж сучасного вчителя»; 

«Типи уроків»; «Моделювання структури уроків відповідно до обраних 

типів». 

   У березні місяці пройшов Тиждень відкритих дверей, на якому молоді 

спеціалісти провели серію відкритих уроків із подальшим самоаналізом. На 

останньому, підсумковому засіданні ШМС (квітень) відбувся захист проектів 

«Мої перші знахідки», «Творчий портрет молодого вчителя», обмін досвідом, 

самопрезентація за темами самоосвіти. Велике значення має система 

взаємовідвідування уроків «Урок дає вчитель-методист – урок дає молодий 

вчитель». Це ефективний варіант творчої співдружності досвідченого та 

молодого вчителя, який дає можливість встановити взаємозв’язок різних 

педагогічних ідей, дати можливість молодим колегам з перших днів 

виробляти свій почерк.  

 

   Педагогічна служба у школі має психологічний супровід.   Протягом року 

відбулись психолого-педагогічні семінари у вигляді круглих столів з питань 

адаптації учнів  1,5,10 класів;наступності у вивченні математики і 

української мови у 5 класі, з питань наступності у роботі вчителів основної та 

старшої школи.    



    Постійно     працює  консультпункт практичного психолога.  

   На інструктивно-методичних нарадах розглядались питання адаптації учнів 

1-х, 5-х, 10-х класів. За підсумками засідань круглих столів з питань адаптації 

були розроблені психолого-педагогічні рекомендації для батьків, класних 

керівників.  

   Практичний психолог Степанова Т. Й.  проводила діагностування учнів 7-х,  

8-х, 9-х класів щодо виявлення професійних нахилів з метою подальшого 

формування профільних, допрофільних класів, класів із поглибленим 

вивченням математики. 

   Постійною є робота з обдарованими дітьми. Кількість учасників у 

предметних олімпіадах, конкурсах збільшується. У шкільному турі 

предметних олімпіад брало участь 200 учнів, у міському – 120 учнів.  

Переможці – 34 учні : 

            І місце – 14 учнів 

            ІІ місце – 11 учнів 

            ІІІ місце – 9 учнів  

 

   Приємно відзначити, що  у поточному навчальному році  є переможці 

обласного етапу : Іванова О.:географія-2 м.,біологія-3 м.,конкурс ім.. П.Яцика 

-1 м.,конкурс ім.Т.Г.Шевченка-1м.;  Карпенко Олег :історія-3м.;Помирчий 

Ярослав:   англійська мова-3 м.,Петровський І.:математика,учасник.Учні 

Іванова О.(10-б) ,Жижко Т.(9-а) отримують стипендію від міського голови за 

особливі досягнення у навчанні та творчості.Якісною є робота вчителів 

початкових класів з підготовки учнів до участі у міському конкурсі 

«Ерудит»:у 2019 році команда посіла 2 місце(учителі Орлова Н.М.,Борисова 

С.Й.,Трофімова Л.П.).   Протягом навчального року вчителями була 

забезпечена та організована участь учнів у предметних конкурсах: 

       «Лелека» (історія) – 47 учнів,координатор Бєлякова С.В. 

       «Грінвіч» (англійська мова) – 70 учнів, координатори Висоцька 

Н.Л.,Плутенко К.В. 



       «Олімпус»(англійська мова)-25 учнів, координатор Плутенко К.В. 

       «Кенгуру» (математика) –  184 учні, координатор Пахомова Н.В. 

       «Бобер» (інформатика, програмування) – 25 учнів, координатор Токар 

В.Г. 

       «Левеня» (фізика) –79 учнів, координатор Костенко Т.А. 

       «Колосок» (біологія) – 47 учнів,  координатор  Сєдих А.М. 

        «Соняшник» – 13 учнів ,координатор  Л.М.Остришко. 

. 

Системною є робота шкільної МАН. У поточному навчальному році були 

представлені роботи різних секцій: філологія, математика, краєзнавство, 

біологія, технології, художня культура, історія.  Значною подією стала 

перемога в обласному етапі конкурсу –захисті робіт МАН учня 11А Карпенка 

Олега з історії(науковий керівник уч.Лістрова І.С.)-2 місце, та учня 11-б  

Логвінова Олександра з програмування(науковий керівник Рузавін П.В.)-2 

місце. 

. 

Зауваження, пропозиції 

1.Продовжити роботу на 5 етапі опанування науково-методичної 

проблеми «Інтеграційні процеси в освітньому середовищі як шлях до 

самовдосконалення ,самореалізації,саморозвитку та соціалізації 

особистості». 

    2.Сприяти вдосконаленню професійної компетентності вчителів через       

урізноманітнення форм методичної роботи  та диференціацію. 

3.Удосконалювати систему неперервної освіти та самоосвіти педагогів 

у між атестаційний період шляхом залучення педагогів до складання 

програм і траєкторій власного професійного розвитку. 

4.Системно впроваджувати моніторингові процедури в освітній процес 

та методичну роботу з метою  прийняття управлінських рішень щодо 

підвищення якості освіти 



5.Забезпечення якісної реалізації Державних стандартів початкової 

освіти,базової та повної загальної середньої освіти. 

6.Створення освітнього середовища для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 

Довідку підготувала заступник директора з НВР Н.І.Тесленко 
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