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Про підсумки методичної роботи школи  

 у 2021-2022 навчальному році 

 

На виконання навчального та річного плану роботи школи, наказу по школі № 119 від 04 

вересня 2021 року «Про організацію методичної роботи в школі», вирішення освітніх  та 

методичних завдань, організація методичної роботи школи була спрямована на подальшу 

реалізацію педагогічної та методичної проблеми школи. 

Педагогічна тема: реалізація особистісного орієнтованого навчання з метою формування 

ключових компетентностей випускника початкової , базової та старшої школи. 

Методична тема:  

1. Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в 

умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму. 

2. Утвердження здорового способу життя учасників освітнього процесу. 

 З цією метою у школі протягом навчального року продовжували працювати методичні 

об'єднання учителів української філології та історії (керівник Білецька Л.Д.), природничо-

математичного циклу (Головачук О.А.), учителів початкових класів (Конончук Л.Ю.), 

естетичного напрямку та фізкультури (Брацюк І.В.), іноземної філології (Мельник В.К.),  

класних керівників 5-11 класів (Щедрова Т.М.). Робота предметних методичних комісій 

школи була спрямована на вирішення таких завдань: 

- забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів 

навчання та виховання школярів; 

- підвищувати рівень загальнодидактичної і методичної підготовки педагогів для 

організації та здійснення навчально-виховного процесу; проводити обмін досвідом 

успішної педагогічної діяльності; 

- виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання й 

виховання; 

- забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики; 

-  створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою          

діяльністю педагогів. 

Протягом року працювала методична рада, на засіданнях якої обговорювалися такі 

питання, як: «Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік»; «Завдання методичної 

служби школи на новий навчальний рік.»; «Затвердження планів роботи» (вересень 2021 р.); 

«Удосконалення освітнього процесу на основі сучасних технологій» (листопад 2021 р.); «Аналіз 

результативності методичної роботи за І семестр» (січень 2022 р.); «Організація роботи 

вчителів-предметників , які будуть працювати в 5-х класах Нової української школи», «Аналіз 

результативності методичної роботи за 2021-2022 н. р.» (червень 2022 р.). Також були 
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розглянуті питання: «Організація повторення навчального матеріалу, обговорення та 

затвердження документації щодо закінчення навчального року»; «Підготовка до педагогічних 

рад»; «Стан викладання навчальних предметів»; «Досвід дистанційної роботи колективу 

педагогічних працівників ЗОШ №9». Слід відзначити, що всі засідання методичної ради 

пройшли на належному рівні. Цікавими, змістовними були виступи членів методичної ради, 

вироблено методичні рекомендації та ін. Методична рада школи забезпечувала протягом року 

керівництво всіх структурних ланок роботи.  Члени методичної ради брали участь у підготовці  

та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, дистанційної роботи з учнями, 

колегами та інших методичних заходів. 

              Протягом року в методичному кабінеті школи продовжувалася робота щодо створення 

портфоліо досвіду роботи вчителів школи, систематизувалися електронні тематичні папки з 

різних напрямків роботи, плани дистанційної роботи з учнями, самоосвіти педпрацівників, 

картки звітності дистанційних уроків. 

 Одним з пріоритетних питань методичної роботи - це підвищення професійної 

майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних 

потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого 

потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів - допомогти педагогічним 

працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення і підвищення 

професійної майстерності та рівня психологічної підготовки до роботи в новій українській 

школі; активізація творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в 

плані роботи методичної служби були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми 

роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною 

темою, самоосвіта, курсова підготовка, консультування, опрацювання фахових видань і 

методичної літератури та інше. 

 У зв’язку з довготривалим періодом воєнного стану, усі учасники навчально-виховного 

процесу вимушені були перейти на дистанційну форму роботи.  

Адміністрацією проаналізована робота педагогів із учнями з використанням технологій 

дистанційного навчання та її результативність.  

З’ясовано, що педагоги у своїй роботі керувалися державними навчальними програмами 

на поточний навчальний рік, листом МОН України від 22.09.2021 року № 1/9-482  «Щодо 

методичних рекомендацій  про викладання навчальних предметів у закладах загальної 

середньої освіти у 2021/2022 навчальному році», Положенням про дистанційне навчання,  

схвалене педагогічною радою. (Протокол № 7 від 22.10.2021 року). 

 Уроки проводилися  згідно розкладу та у відповідності до календарно-тематичного 

планування. 

Для належного контролю адміністрації, вчителів та батьків за освітнім процесом під час 

воєнного стану створені групи у Vaber, де можна було отримати потрібну інформацію. Окремо 

для контролю проведення уроків учителями 5-11 класів –користувалися платформою Teams, 

для вчителів 1-4 класів –  додатком Zoom. 

Кожної п’ятниці вчителі заповнювали картки звітноті проведених  уроків за тиждень, 

позначаючи дату, клас, кількість присутніх учнів, час проведення, тему уроку.  

База освітніх веб-ресурсів для здійснення дистанційного навчання: -платформи: 

Microsoft Teams і його ресурси для спільної роботи зі створення й редагування    документів , 

зображень, тексту – для учнів 5-11 класів; додатково для користування -  Googl сервіси,  

віртуальні лабораторії;  Vіber, Ютуб. Додаток Zoom (для проведення відеоконференцій) – для 

учнів 1-4 класів.  

         Засоби подання інформації навчальних матеріалів: презентації, відеоуроки, 

відеолекції, відеоконсультації. Форми: уроки та завдання в режимі он-лайн. 

Таким чином, учитель та учні мали змогу відтворити атмосферу класу та проводити 

повноцінні заняття, виконуючи вправи, вивчаючи новий матеріал, спілкуючись.  



Адміністрацією школи проводився постійний моніторинг організації дистанційного 

навчання. Основним завданням якого було не лише контролюючим, але й мотивуючим, що 

забезпечувало постійний зв'язок між учнями та вчителями. 

 Ще одним напрямком роботи було спілкування та підтримка батьків, які також 

потребували порад з боку фахівців щодо забезпечення своїх дітей комфортними умовами, які  

сприяли навчанню учнів. 

Більша частина педагогічних працівників  школи мали можливість проводити заняття з 

дому, так як забезпечені комп’ютерною технікою і мають доступ до Інтернету. Уроки 

проходили як в синхронному, так і в асинхронному режимі.  Проблему закладу щодо 

забезпечення інтернетом знято, тепер у кожному кабінеті є доступ до мережі .Адміністрація  

закладу продовжує вдосконалювати роботу в дистанційному форматі всіх учасників освітнього 

процесу та вивчає нові можливості . 

Таким чином, учителі школи в повному обсязі забезпечили  виконання освітніх програм 

шляхом організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання,  

проводячи уроки відповідно до розкладу та педагогічного навантаження.  Систематично 

перевірялися роботи учнів, оцінки та коментар до робіт вчителі надсилали на особисті сторінки 

учнів .  

 Протягом навчального року активно працювали предметні комісії.Їх робота була 

спрямована на вирішення таких завдань: 

- забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів 

навчання та виховання школярів; 

- підвищувати рівень загальнодидактичної і методичної підготовки педагогів для 

організації та здійснення навчально-виховного процесу; проводити обмін досвідом 

успішної педагогічної діяльності; 

- виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання й 

виховання; 

- забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики; 

-  створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою          

діяльністю педагогів. 

Діяльність предметних комісій було сплановано на основі річного плану роботи школи та 

загальношкільної науково-методичної проблеми. Кожна з них проводила засідання, останніх 

три місяці-дистанційно. На запланованих засіданнях предметних комісій обговорювалися як 

організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів 

у 2021-2022 н.р., зміни в навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних 

тижнів, проведення контрольних зрізів знань, дистанційна робота, підготовка до ЗНО -2022, 

робота вчителя в Новій українській школі), так і науково-методичні питання щодо 

впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, 

застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. 

Згідно плану, предметними комісіями були проведені предметні тижні, під час яких учні 

розширювали свої знання з даного предмета, мали можливість проявити свою творчість та 

обдарованість 

 Предметною комісією учителів початкових класів разом із практичним психологом було 

проведено педагогічні консиліуми:  "Психологічна адаптація першокласників до шкільного 

навчання; "Адаптація п'ятикласників до навчання в школі II ступеня; «Підсумки адаптації 

першокласників», «Організація і трирічний досвід роботи в Новій українській школі». Усі 

педагоги початкової школи пройшли курси підготовки до роботи з першокласниками. Плідною 

була підготовка вчителів-предметників до роботи з п’ятикласниками в Новій українській школі 

в 2021-2022 навчальному році. 

Протягом року адміністрацією школи з учителями проводилися методичні наради, 

оперативки з метою ознайомлення з новими нормативними документами, державними 

стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками 

методичної літератури, періодичних видань з предметів, прослухано ряд вебінарів тощо. 



Учителі та учні школи були учасниками багатьох тренінгів, олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, марафонів як міського так і обласного,  Всеукраїнського рівнів. Але в порівнянні з 

минулими роками кількість переможців стало значно менше. Звичайно, це пов’язано з воєнним 

станом.. 

                                   За підсумками міських олімпіад школа має шістьох переможців 
                                                          з інформатики 

Тек Аміна, учениця11-А кл. –ІІ місце, учитель Нюкало І.М.  

Петров Анатолій, учень 8-А кл. –ІІ місце, учитель Нюкало І.М. 

 

                                                     з фізики 

 Марчевська Дарія, учениця 9-А кл. –ІІІ  місце, учитель Мельник В.К. 

                                                     з ІКТ 

 Мрачковська Катерина, учениця 7-А кл. –ІІ  місце, учитель Нюкало І.М. 

                                                    з французької мови 

 Радіо Оля, учениця 9-А кл. –ІІ  місце, учитель Бучинська Т.М. 

Салко Марія, учениця 9-А кл. –ІІІ  місце, учитель, Бучинська Т.М. 

На виконання плану роботи ОІППО та наказу управління освіти і науки Новоград-

Волинської міської ради від 10.11.21 р №415 «Про проведення міської педагогічної виставки» 

«Сучасна освіта Житомирщини – 2022» та участь в обласній педагогічній виставці, 03 січня 

2022 року в онлайн режимі було проведено міську педагогічну виставку, мета якої - виявлення 

та популяризація сучасних підходів до організації навчально-виховного процесу в умовах 

оновлення змісту та реформування структури освіти відповідно до Закону України «Про 

загальну середню освіту». На виставку представили матеріали вчителі ЗОШ № 9: Медецька 

Вікторія Юріївна, учитель англійської мови, Іскрова Наталія Іванівна, учитель французької 

мови, Лівушевська Світлана Володимирівна, учитель математики, Пустовіт Галина 

Володимирівна, учитель початкових класів, Герасимчук Олена Василівна, учитель географії, 

спільна робота Нюкало Ірини Миколаївни, учителя інформатики, Білецької Людмили 

Дем’янівни, учителя української мови та літератури, Оніщук Олени Валеріївни, учителя історії.

 Більшість представлених матеріалів відображають творчий професійний потенціал 

педагогів, спрямований на реалізацію державної політики в сфері освіти і заслуговують 

позитивної оцінки. Це свідчить про модернізацію науково-методичної роботи з учителями, 

зростання творчого потенціалу педагогів. 

Оргкомітет з організації виставки та журі відзначили актуальність матеріалів учителів 

ЗОШ № 9, які презентували нові освітні технології, перспективний досвід успішної реалізації 

завдань реформування освіти, інноваційні та інформаційні технології навчання, авторські 

програми, посібники, методичні розробки. Дипломи учасника обласної педагогічної  виставки 

отримали: Медецька Вікторія Юріївна, учитель англійської мови, Лівушевська Світлана 

Володимирівна, учитель математики, Пустовіт Галина Володимирівна, учитель початкових 

класів, Герасимчук Олена Василівна, учитель географії, спільна робота Нюкало Ірини 

Миколаївни, учителя інформатики, Білецької Людмили Дем’янівни, учителя української мови 

та літератури, Оніщук Олени Валеріївни, учителя історії. 

Чимало педагогів розміщують напрацьовані матеріали  в  фахових виданнях, на різноманітних 

освітніх ресурсах, беруть участь в онлайн заходах, тестах, курсах, вебінарах, 

проєктах,користуються різними сайтами, створюють свої. Найактивнішими є вчителі 

 Нюкало І.М., Головачук О.А., Білецька Л.Д., Оніщук О.В, Мельник Т.В., Міскевич С.В., 

Васянович Ж.М., Щедрова Т.М. 

  Одним із найпоширеніших видів роботи в школі є предметні декади, які охоплювали 

комбіновані форми навчально-методичної і виховної роботи: відкриті уроки, турніри, змагання, 

конкурси, лекторії, диспути, круглі столи, зустрічі з цікавими людьми, розважальні програми 

тощо. Предметні декади проводилися за окремим планом в синхронному й асинхронному 

режимі. Усі вони проаналізовані керівниками предметних комісій, адміністрацією школи. 

Зроблені відповідні висновки, написаний наказ по школі. 



 Традиційною стала участь учнів школи у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах 

«Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Колосок», «Геліантус», «Соняшник», «Лелека», у яких вони 

продемонстрували свої знання, уміння та навички з предметів. Проаналізувавши участь учнів у 

конкурсах, фестивалях, адміністрація дійшла до висновку, що найактивнішими учасниками є 

вчителі української мови й літератури, математики, фізики, інформатики, образотворчого 

мистецтва.  37 учнів школи виявили бажання взяти участь у  Всеукраїнській інтернет-олімпіаді 

з предметів «На урок». 22 з них нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів. Учителі отримали 

свідоцтва про підготовку учасників олімпіад, іменні подяки. Учитель інформатики Нюкало І.М 

разом з інженером-програмістом Лук’янець А.О. , директором школи Хоменко Л.П. працюють 

над оновленням сторінок шкільного сайту. Докладають багато зусиль, щоб сайт був  сучасний, 

стильний, інформаційний і відповідав вимогам до шкільних сайтів.  

 У школі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та 

духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення 

до різних видів творчості. Робота гуртків, факультативів, участь у турнірах, конкурсах впливає 

на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості.  Найкраще, на 

результат,  працювали гуртки: хореографічний, спортивний, «Кулінарне мистецтво»,  керівники 

Федорчук Л.П., Карпейчик М.В., Левківський М.В.. Учні, які відвідували ці гуртки, займали 

призові місця в конкурсах хореографії, театрального мистецтва, спортивних .Але через воєнні 

дії робота гуртків була мінімалізована. 

 Концептуальні засади Нової української школи вимагають від освітян дотримання 

високих соціальних та професійних стандартів. На часі народження «нового вчителя» Нової 

української школи, без зміни свідомості вчительства не відбудеться ніяких змін в освіті. Тому з 

цією метою протягом навчального року управління освіти разом з центром професійного 

розвитку організовували семінари , тренінги, курси для вчителів , заступників для продовження  

роботи в нових умовах у закладах освіти. Навчання проходило переважно в дистанційній 

формі.Учителі-предметники готові до роботи з п’ятикласниками в НУШ. 

 Важливою умовою забезпечення діяльності й подальшого розвитку школи на високому 

якісному рівні є оптимальне вирішення кадрового питання. На 1 вересня 2021 року школа на 

100% була укомплектована педагогічними кадрами з відповідною фаховою світою. Навчально-

виховний процес здійснювало 46 педагогічних працівників (з них 3 – сумісника),  з 

яких  44 вчителі мають повну вищу освіту,  Серед  вчителів закладу 22 є спеціалістами вищої 

категорії, 14 першої категорії, 9 другої категорії і 1 спеціалісти. 5 вчителів мають педагогічне 

звання «учитель-методист» та 10- «старший учитель» . 

 Дієвим стимулом для підвищення професійної кваліфікації є атестація педагогічних 

кадрів. Педагоги школи на засіданнях предметних комісій презентували свій досвід роботи, 

ділились методичними знахідками. Атестаційною комісією вивчався досвід роботи 

педагогічних працівників, що атестувались на відповідну кваліфікаційну категорію. Атестація 

проходила згідно Положення про атестацію педпрацівників. Атестувалося 9 вчителів. З них 

відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 4 

учителі, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1,  присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 3 педагогам, відповідають раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» - 1. 

 Курси підвищення кваліфікації при Житомирському ОІППО згідно плану протягом 2021-

2022 навчального року частина педагогів пройшли  і до грудня місяця ще пройдуть 49 

педагогів.  Навчання проходило в дистанційній формі.  



 Протягом навчального року здійснювалась контрольно-аналітична діяльність за 

навчально-виховним процесом: адміністрацією школи  відвідано 36 уроків учителів-

предметників як в очному режимі, так і дистанційно, проведено індивідуальні консультації з 

учителями, перевірено календарно-тематичне планування, вибірково – поурочні плани, робочі 

зошити учнів з математики, української мови, англійської мови, зошити для практичних, 

лабораторних робіт з природничих дисциплін, систематично перевірялись класні журнали, 

вивчено стан викладання зарубіжної літератури, природничих наук, роботу гуртків, 

факультативів, індивідуальне навчання. За наслідками внутрішкільного контролю надано 

рекомендації учителям-предметникам, учням та їх батькам щодо поліпшення організації 

освітнього процесу. Питання, хід та результати контрольно-аналітичної діяльності 

систематично обговорювались на нарадах при директору, засіданнях предметних комісій, 

наслідки узагальнені в наказах по школі. 

За результатами перевірок встановлено, що освітній процес в ЗОШ № 9 організований на 

достатньому науково-методичному рівні. Шкільна документація ведеться згідно з вимогами 

законодавства, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ЗЗСО  

Отже, підсумовуючи, слід зазначити, що методична робота у 2021-2022 н.р. проводилася 

на належному рівні і була спрямована на удосконалення освітнього процесу, виявлення і 

впровадження в практику педпрацівників найбільш ефективних форм і методів навчання та 

виховання дітей в Новій українській школі. Враховуючи вищесказане,  

наказую: 
1.  Стан організації методичної  роботи у 2021-2022 н.р. вважати задовільним. 

2. Сприяти подальшій участі вчителів школи в здійсненні самоосвіти, курсової перепідготовки, 

атестації, роботі  районних  та обласних семінарів-практикумів, методичних об'єднань, науково-

теоретичних конференцій, творчих груп у звичайному і дистанційному режимі.  

Дирекція школи                                         Протягом навчального року                  

1. У 2022-2023 навчальному році продовжити роботу над проблемами  

Педагогічна тема: реалізація особистісного орієнтованого навчання з метою формування 

ключових компетентностей випускника початкової , базової та старшої школи. 

Методична тема:  

1. Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в 

умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму. 

2. Утвердження здорового способу життя учасників освітнього процесу. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1.Забезпечити неперервність підвищення науково-методичного рівня та професійної 

майстерності педагогічних працівників шляхом залучення їх до різних форм методичної 

роботи, до участі у різних вебінарах, онлайн курсах. Удосконалювати роботу дистанційного 

навчання. Створити оптимальні умови самоосвіти вчителів, які відповідають вимогам Нової 

української школи. (Протягом навчального року). 

3.2. Продовжити підготовку авторських робіт до участі у педагогічній виставці „Освіта 2023”. 

3.3. Спланувати серію відкритих уроків, позакласних заходів на 2022-2023 навчальний рік.  

3.4. Систематично працювати над поповненням навчально-методичних комплексів кабінетів 

методичною літературою, відеоматеріалами. Сприяти створенню зон у класах, де будуть  

навчатися учні 1-х -5 класів. (Протягом навчального року). 

3. Керівникам предметних комісій контролювати підготовку вчителів до участі в педагогічній 

виставці  „Освіта 2023» (Протягом навчального року). 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дейнеці Л.В.: 

4.1. Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в школі. (Протягом 

навчального року). 



4.2. Контролювати, допомагати вчителям в організації дистанційного навчання, які в подальшій 

роботі будуть впроваджувати  державний стандарт Нової української школи. (Протягом 

навчального року). 

4.3. Скласти робочі групи з узагальнення досвіду та вивчення системи роботи вчителів, що 

будуть атестуватися в новому навчальному році. (До 01 вересня 2022 року). 

4.4. Спланувати та організувати роботу педагогічного колективу з обдарованими дітьми (робота 

в МАН, участь в олімпіадах, конкурсах,  фестивалях, марафонах). (Протягом навчального року). 

4.5. Розширити та підвищити якість проведення моніторингів з питань викладання навчальних 

дисциплін. (Протягом навчального року). 

 

 

 

                               Директора школи                                       Лідія ХОМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Про підсумки методичної роботи школи  

 у 2020-2021 навчальному році 

 

На виконання навчального та річного плану роботи школи, наказу по школі № 119 

від 04 вересня 2020 р., організація методичної роботи школи у 2020-2021 н.р. була 

спрямована на подальшу реалізацію педагогічної та методичної проблеми школи, що 

полягає у формуванні компетентнісних якостей особистості учня – національно свідомого 

громадянина і патріота України шляхом впровадження інноваційних технологій навчання і 

виховання. З цією метою у школі протягом навчального року продовжували працювати 

методичні об'єднання учителів гуманітарного циклу (голова Яхно Л.Л.), природничо-

математичного циклу (Біляєва Т.Г.), учителів початкових класів (Ставкова В.П.), класних 

керівників 5-11 класів (Яківець Р.А.), а також творчої мікрогрупи учителів історії, географії 

та біології за профілем «Краєзнавство» (керівник Калашнік С.В.) та психолого-

педагогічного  семінару учителів естетичного циклу, трудового навчання та фізичної 

культури (керівник Косяк С.Д.).  

Протягом 2020-2021 навчального року проведено по 4 засідання шкільних 

методичних об'єднань учителів, під час яких обговорено питання методики навчання та 

виховання, внесення корекцій до навчальних програм, методичні рекомендації щодо 

ведення шкільної документації, організацію роботи з обдарованими дітьми, питання 

самоосвіти вчителів на освітніх онлайн платформах, організація дистанційного навчання в 

умовах карантину та вибір оптимальних освітніх онлайн платформ навчання. 

Організовано пройшов шкільний етап предметних олімпіад, Всеукраїнського мовно-

літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка, Міжнародного конкурсу знавців української 

мови імені Петра Яцика, Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (дистанційно) 

та конкурсу з інформатики «Бобер» (дистанційно). ІІ етап Всеукраїнських предметних 

олімпіад відмінено у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні через поширення 

коронавірусної інфекції. ІІ етап мовно-літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка та 

Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика проведено в онлайн 

режимі на базі школи. 

Призером районного етапу Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу імені 

Т.Г.Шевченка став Селецький М. – ІІ м. (5 клас) – (учитель Яхно Л.Л.). 

 За результатами районного етапу Міжнародного конкурсу знавців  української мови 

імені Петра Яцика призером стала Вовченко Ольга – ІІІ місце (8 клас)                                              

(учитель Яхно Л.Л.). 

Протягом 2020-2021 навчального року організовано роботу тижнів Пам’яті,  

правознавства (Жовновата Л.В.), тижня олімпіад (Городницька Я.М.), тижня української 

мови (Яхно Л.Л.), тижнів іноземних мов (Будянська Н.І.), точних наук (Біляєва Т.Г.), 

проведено п’ять засідань педагогічних нарад (Калашнік О.І., Городницька Я.М.). Згідно 

річного плану роботи школи  проведено щотижневі наради при директорі та методичні 

наради заступника з навчально-виховної роботи з питань організації освітнього процесу. 

 Протягом навчального року встановлено мультимедійний проектор та екран в 6 

класі, поновлено методичний куточок, підготовлено і відправлено до ІСУО звіти згідно 

вимог Міністерства освіти і науки України, уточнено списки учителів,  інформацію про 

курсову перепідготовку та план атестації учителів. Згідно річного плану та заяв учителів  у 



2020-2021 н.р. пройшли чергову атестацію: Калашнік О.І. (як директор школи і вчитель 

історії), Кравченко В.М. (вчитель 4 класу), Левченко В.С. (вчитель 2 класу), Будянська Н.І. 

(вчитель англійської мови), Городницька Я.М. (заступник директора з навчально-виховної 

роботи). 

Заступником директора з НВР розроблено план проведення творчих звітів учителів, 

які атестувалися, згідно якого  проведено відкриті уроки у 2, 4, 5, 10 класах та навчально-

пізнавальні позакласні заходи для учнів 6-11 класів у І і ІІ семестрах.  

На засіданнях педагогічних рад школи розглянуто питання стану викладання 

математики у 2 класі та проаналізовано досвід роботи учителя Левченко В.С., інформаційні 

технології уроків англійської мови у 5-11 класах та проаналізовано досвід роботи вчителя 

англійської мови Будянської Н.І, вивчено стан викладання української мови і математики в 

4 класі та вивчено досвід роботи вчителя початкових класів Кравченко В.М., обговорено  

питання психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу соціально 

незахищених категорій дітей та профілактики правопорушень серед неповнолітніх, умови 

успішної адаптації учнів 1 і 5 класів до навчання в початковій і основній школі; роль 

екологічного виховання учнів, проведено підсумки роботи шкільного лісництва у 2020-

2021 н.р. 

На засіданнях педагогічних та методичних нарад учителі школи ознайомилися із 

методичними рекомендаціями щодо оцінювання учнів 1-3 класів за програмою Нової 

української школи,  медіа презентаціями з досвіду виховної роботи класних керівників, 

портфоліо учителів Левченко В.С. і Будянської Н.І., брали активну участь обговоренні 

питань, пов’язаних зі станом викладання математики у 2, 4 класах та англійської мови у 5-

11 класах; проблемами організації дистанційного навчання; формування ключових 

компетентностей учнів на уроках; проблемних педагогічних ситуацій, пов’язаних з 

навчанням і вихованням школярів.  

Практичний психолог і соціальний педагог Яківець Р.А., педагог-організатор 

Жовновата Л.В. підготували тематичні медіа презентації для вчителів та старшокласників, 

методичні рекомендації та буклети для батьків учнів 1 та 5 класів з проблем адаптації дітей 

до навчання, дотримання правил безпеки життєдіяльності під час епідемії коронавірусу та 

організації навчання в умовах карантину. 

Протягом 2020-2021 навчального року курсову перепідготовку на базі ПОІППО 

(дистанційно) пройшли: учитель історії Калашнік О.І., учитель німецької мови Нелюба 

Л.М., учитель англійської мови Троцька Е.О., учитель української мови Лещенко Т.М., 

учитель технологій Косяк С.Д. На засіданні педагогічної ради школи погоджено і 

затверджено план курсової перепідготовки вчителів. 

Згідно плану  атестації вчителів Будянська Н.І., Кравченко В.М., Левченко В.С. 

протягом навчального року провели відкриті уроки виховні заходи, підготували портфоліо 

та презентації власного досвіду роботи.  

Організовано вибір вчителями та замовлення електронних версій підручників для 4 

і 8 класу на 2021-2022 н.р., участь вчителів у онлайн семінарах, конференціях, тренінгах, 

засіданнях районних методичних об’єднань. У зв’язку з поширенням коронавірусної 

інфекції протягом 8-и тижнів у школі було організовано дистанційне навчання для учнів 1-

4 і 5-11 класів. Серед найбільш поширених освітніх онлайн платформ і сервісів: 

Googleclassroom, Viber, Всеукраїнська школа онлайн, Під час дистанційного навчання учнів 

вчителями здійснено корекцію календарних планів та проведено заміну практичних етапів 

уроків на теоретичні, а також зосереджено увагу учнів на проектній діяльності, самоосвіті 



через перегляд відео уроків на каналах Всеукраїнської онлайн школи, освітній платформі 

«НаУрок» та в YouTube. 

. Координатор дистанційного навчання Городницька Я.М. взяла активну участь у 

онлайн семінарах та відеоконференціях, організованих ПОІППО та ДСОЯО, анкетуванні 

щодо організації дистанційного навчання в школі; розробила Положення про внутрішню 

систему оцінювання якості освіти, Положення про академічну доброчесність. На кінець 

2020-2021 н.р. в школі здійснено моніторинг та самоаналіз організації освітнього процесу, 

проведено та проаналізовано анкетування педагогічних працівників, здобувачів освіти та 

їхніх батьків згідно Положення про ВСОЯО.   

Науковий керівник Біляєва Т.Г. разом з учнями 10 класу Єгоровою А. і Неділько В. 

– учасницями шкільного наукового товариства взяли активну участь в обласній науково-

теоретичній конференції «Полтавщина – земля моя свята» за напрямом «Екологічне 

краєзнавство». Матеріали наукового дослідження «Екологічні маршрути РЛП 

«Диканський» розміщені в науково-методичному збірнику ПОЦТК.      

Учителі школи підвищували фаховий та інтелектуальний рівень шляхом участі в 

онлайн коннференціях, семінарах, вебінарах, опрацьовували матеріали шкільної e-mail, 

методичної і педагогічної літератури та Інтернет мережу, готували освітні онлайн 

платформи для організації дистанційного навчання.  

Виходячи з відміченого вище, 

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1.   Стан організації методичної  роботи у 2020-2021 н.р. вважати задовільним. 

3. Сприяти подальшій участі учителів школи в здійсненні самоосвіти, курсової 

перепідготовки, атестації, роботі  районних  та обласних семінарів-практикумів, методичних 

об'єднань, науково-теоретичних конференцій, творчих груп у звичайному і дистанційному 

режимі.  

Дирекція школи                                         Протягом навчального року                  

4. З метою досягнення результативності навчально-виховного процесу у  2021-2022 н.р. 

продовжити організацію і проведення днів відкритих уроків для вчителів та батьків учнів, 

предметних тижнів, методичних декад, презентацій медіа уроків для колег.  

     Учителі школи, дирекція                                 Протягом навчального року     

5. Матеріали роботи шкільних методичних об’єднань, результати наукової і проектної 

діяльності учасників освітнього процесу, медіа презентації уроків та портфоліо вчителів 

систематично розміщувати на сайті школи.        

Заступник директора, голови методоб’єднань                  2 рази в місяць 

6. Провести методичну конференцію та здійснити онлайн презентацію педагогічних 

технологій вчителів за підсумками 2021-2022 навчального року. Заступник директора з н/в 

роботи, голови м/о                  Травень 2022  р.  

7. Контроль за виконанням цього наказу здійснити заступникові директора з навчально-

виховної роботи Городницькій Я.М. 

 

                 Директор школи                            Калашнік О.І. 

 

                  Проект наказу підготувала                Городницька Я.М. 

 

 

 



 


