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Про підсумки науково-методичної роботи  

у НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля 

у 2017/2018 навчальному році 

 

У 2017/2018 навчальному році науково-методична робота закладу була підпорядкована 

нормативно-правовій базі і була спрямована на реалізацію основних законів  України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту»,  виконання державних і регіональних цільових програм, 

Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти.  

З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня 

науково-методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів навчального закладу, їх 

готовності до інноваційної діяльності, створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, 

збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи 

соціальних, загальних та навчальних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб 

і можливостей учнів було видано наказ по НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля № 153 від 01.09.2018 

2017 р.  «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками НВК «ЗОШ 

№11-ліцей» м. Ковеля у 2017/2018 н.р.». 

Згідно з річним планом роботи школи, педагогічний колектив продовжував роботу над 

єдиною науково-методичною темою «Використання сучасних освітніх технологій з метою 

формування інформаційно-компетентного випускника», яка узгоджується з проблемним питанням 

закладу «Підвищення якості освіти через упровадження у навчально-виховний процес 

інноваційних технологій». 

Було визначено структуру методичної роботи, де всі її складові тісно були пов’язані, 

проникали, взаємодіяли між собою, діяли як одне ціле з єдиною метою – досягнення кращих 

показників навчання і виховання.  

Методична робота була скерована за напрямками: 

- організаційно-керівна діяльність; 

- розвиток професійної компетентності педагогів; 

- інноваційна діяльність; 

- методичне забезпечення атестаційного процесу; 

- консультування та самоосвіта; 

- вивчення і впровадження перспективного досвіду; 

- контроль, аналіз та регулювання; 

- організація роботи з обдарованими дітьми. 

На початку року була створена науково-методична рада закладу на чолі з заступником 

директора з навчально-виховної роботи Гусак Р.А., до складу її увійшли директор, заступники 

директора з навчально-виховної  та виховної роботи, голови шкільних методичних комісій та 

практичний психолог. Даний методичний осередок працював над реалізацією наступних завдань: 

- впровадження педагогічних інновацій в навчально-виховний процес для забезпечення надання 

якісної освіти учням закладу з базових предметів навчального плану; 

- забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності 

педагогічних працівників шляхом залучення їх до різних форм методичної роботи; 
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- систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації по змісту і методиці 

навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів; 

- активізація науково-дослідницької діяльності учителів та учнів з метою вироблення 

індивідуальної траєкторії творчого розвитку учнівської особистості та особистості педагога; 

- урізноманітнення роботи з обдарованими учнями. 

Упродовж 2017/2018 навчального року на засіданнях науково-методичної ради школи 

обговорювалися наступні питання: 

- визначення основних напрямків науково-методичної роботи і затвердження плану роботи 

науково-методичної ради на 2017/2018 н.р.; 

- затвердження планів роботи науково-методичної ради, методичних комісій; 

- організація освітнього процесу у 2017/2018 навчальному році; 

- практичні аспекти упровадження індивідуального (інклюзивного) навчання в діяльність 

навчального закладу; 

- організація науково-дослідницької діяльності учнів у навчальному закладі нового типу; 

- застосування інноваційних підходів до навчання учнів початкових класів; 

- схвалення матеріалів на міську виставку дидактичних і методичних досягнень «Творчі сходинки 

педагогів Волині»; 

- аналіз впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процесс; 

- аналіз проведення Тижня педагогічної майстерності вчителів, які атестуються у 2018 році; 

- аналіз виконання плану науково-методичної роботи у 2017/2018 н.р.  

Упродовж навчального року  систематично проводилися засідання педагогічної та науково-

методичної рад, виробничі методичні наради, оперативки, де вирішувалися питання 

удосконалення та активізації освітнього процесу. Питання організації науково-методичної роботи 

у закладі знаходиться на контролі у адміністрації закладу, про що свідчать накази, протоколи  

нарад при директору, засідань педагогічних рад. Наказами  аналізується результативність науково-

методичної роботи за навчальний рік і накреслюються основні її напрямки  на наступний рік. 

У 2017/2018 навчальному році продовжували роботу 6 предметних методичних комісій, 

методичне об’єднання класних керівників, постійно-діючий психолого-педагогічний семінар, 

Школа молодого педагога. Усі педагогічні працівники закладу були активними учасниками 

міських методичних об’єднань, де знайомилися з новинками в освіті, з новими підходами у 

вирішенні актуальних питань сьогодення. 

З метою виявлення нового в змісті, методиці, технології освітнього процесу та для створення 

банку даних в НВК, проводиться діагностування професійної підготовленості працівників. 

Враховується як самооцінка вчителями свого фахового рівня,  так і висновки, зроблені в ході 

внутрішкільного контролю: під час відвідування уроків, проведення контрольних робіт і зрізів 

знань, бесід, спостережень. Діагностування, співбесіди з учителями свідчать про те, що у значної 

частини  педагогів сформовано позитивну мотивацію до інноваційної діяльності , що виражається 

у застосуванні ними на уроках активних форм і методів роботи з учнями, напрацьованими 

кращими вчителями-новаторами України, області, міста.  

Упродовж навчального року у НВК було проведено три засідання педагогічної ради в рамках 

науково-методичної діяльності з питань: «Формування ключових компетентностей молодших 

школярів у контексті Концепції НУШ» (доповідач заступник директора з навчально-виховної 

роботи Вознюк А.А.), «Мобільність як особистісно-професійна якість учителя. Забезпечення 

мобільності вчителя і учня шляхом формування інформаційних та комунікативних компетенцій» 

(доповідач заступник директора з навчально-виховної роботи Гусак Р.А.), «Використання хмарних 

технологій як засіб стимулювання самоосвіти і самовдосконалення вчителів та учнів» (доповідач 

заступник директора з навчально-виховної роботи Стречен Ю.В.).    

Висока інформаційна насиченість змісту науково-методичної роботи, її практична 

спрямованість сприяли безперервному фаховому вдосконаленню, підвищенню компетентності і 

професійної майстерності, розвитку творчого потенціалу кожного педагогічного працівника. 

Відповідно до поставленої мети і завдань, шкільні методичні комісії працювали над підвищенням 

теоретичного і методичного рівня педагогів, їх підготовкою до впровадження інноваційних 



технологій, створенням умов для набуття кожним учителем умінь та навичок використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення усіх предметів навчального плану. 

На особливу увагу заслуговує робота шкільних методичних комісій вчителів початкових класів 

(кер. Питель М.В.) та вчителів іноземних мов та зарубіжної літератури (кер. Сухомлін О.Х.). У 

своїй роботі вони віддають перевагу інноваційним формам: майстер-класи, «круглі столи», 

семінарські заняття тощо. 

З метою виявлення творчих педагогів, які мають високий професійний рейтинг, здійснення 

інтеграції у викладанні навчальних дисциплін, активізації позаурочної діяльності учнів та вчителів 

у 2017/2018 навчальному році було проведено панораму творчості методичних комісій. У грудні 

2017 року вчителі початкових класів провели декадник педагогічної майстерності «Творча 

діяльність педагогів у контексті сучасних змін в освіті». У ході відкритих уроків з метою 

активізації навчальної діяльності молодших школярів нетрадиційні, інтерактивні методи і форми 

роботи продемонстрували вчителі Хлуд О.О., Гладищук Т.В., Фугіль Н.М., Михалевич С.О., Хомік 

Н.В., Шворобей О.Р., Питель М.В., Мартинюк Л.А., Федорук Г.Д., Горькава Г.Д., Потішук Г.П. 

Особливо ефективно пройшов творчий звіт вчителів вчителів української мови та літератури 

(кер. Федорук О.П.). У рамках звіту Федорук О.П. було проведено майстер-клас для вчителів-

предметників «Культура мовлення й спілкування - важливий чинник професійної майстерності 

вчителя»  під девізом «Немає людини, яка б не робила помилок, але той, хто виправляє свої 

помилки, – мудрець». Грабовець О.Л. провела майстер-клас «Застосування технології дослідження 

на одному з етапів уроку вивчення нового матеріалу». Окрім того, було проведено позакласні 

заходи: «Мово моя рідна, звучи в кожнім домі» (учитель Каленчук Н.В.), «Вінок шани Лесі 

Українці» (учитель Рубчук Т.М.), мовознавчий турнір «Як намистини, диво калинове – частини 

мови» (учитель Зінчук С.С.), літературний квест «Шлях до Тараса» (учитель Задорожня Н.І.).  

У 2017/2018 навчальному році науково-методична рада навчального закладу тісно 

співпрацювала з методичним кабінетом при управлінні освіти виконавчого комітету Ковельської 

міської ради. На базі НВК «ЗОШ №11-ліцей» було проведено міські семінари: заступників 

директорів з навчально-виховної роботи (початкова школа) з питання «Методичний супровід 

підготовки педагогів до роботи в умовах НУШ» та вчителів інформатики з питання «Методи та 

форми роботи вчителя з метою підвищення якості знань учнів в умовах сучасного уроку 

інформатики». Вони сприяло популяризації досвіду та педагогічних здобутків вчителів закладу. 

Пошук, виявлення та науково-методичний супровід творчо працюючих педагогів 

забезпечується шляхом проведення професійних конкурсів, виставок. У міському етапі конкурсу 

«Учитель року – 2018» у номінації «Фізична культура» переможцем став учитель фізичної 

культури Михайлюк А.П.., який достойно представив освіту міста в обласному етапі. Вчитель 

історії Возняк О.А. представила власні напрацювання на здобуття премії «Global Teacher Prize 

Ukraine», мета якої не лише знайти новаторів в освіті, а й підняти престиж професії педагога, й 

була за крок до топ-20 педагогів-новаторів, які змінюють життя дітей та систему освіти зсередини. 

Окрім того, Возняк О.А. представила на обласну виставку методичних та дидактичних доробок 

«Творчі сходинки педагогів Волині» методичні рекомендації «Проблемний виклад матеріалу з  

історії з використанням схем та таблиць» і була нагороджена дипломом ІІ ступеня. 

У 2017/2018 навчальному році з метою надання необхідної допомоги молодим та 

малодосвідченим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвитку 

вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, 

розвивати творчу активність молодих спеціалістів було організовано Школу молодого педагога. З 

її слухачами була проведена відповідна робота, зокрема, анкетування, 

діагностування, консультації з питань організації навчально-виховної роботи, складання 

орієнтовного індивідуального плану молодого вчителя, організовано наставництво та стажування. 

Вдосконаленню фахового та методичного рівня молодих спеціалістів сприяло проведення 

психолого-педагогічного семінару з елементами психологічного тренінгу «Адаптація молодих 

педагогів до роботи», консультації заступників директора з НВР, наставників, практичного 

психолога, взаємовідвідування уроків, участь у Тижнів молодого педагога.  



З вересня 2017 року по травень 2018 року підвищення  кваліфікації при Волинському 

інституті післядипломної педагогічної освіти пройшли 22 педагогічних працівників (97 % від 

запланованого). 1 педагог відмовився від проходження курсової перепідготовки через бажання 

припинити трудову діяльність з 01.09.2018 року. Окрім того, основними формами самоосвітньої 

роботи, відображеної у планах роботи методичних комісій були: індивідуальна робота над 

науково-методичною темою (у межах загальношкільної науково-методичної проблеми), творчі 

звіти (у межах МК та підготовки підсумкових атестаційних звітів), участь у педагогічних 

тренінгах, вебінарах і семінарах, наставництво і консультування, опрацювання фахових журналів 

і методичної літератури.  

Завдання методичної служби закладу якомога швидше адаптувати педагога до змін, 

прискорити його психолого-педагогічну готовність до роботи в умовах НУШ. Тренінги, курсова 

перепідготовка, дистанційний онлайн-курс ЕдЕра збагатили вчителів, які з 1 вересня 2018 року 

навчатимуть першокласників, теоретично і практично. З ініціативи директора НВК «ЗОШ №11- 

ліцей» м. Ковеля Г.О. Сидорук група вчителів у травні 2018 року побувала в пілотній школі 

Камінь-Каширського району, ознайомилися з навчально-матеріальною базою, яка відповідає 

новим стандартам, новим освітнім середовищам, отримали вичерпні відповіді від вчителів, які 

апробовували Концепцію НУШ. 

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності сприяє атестація. У 

2017/2018 навчальному році атестувалося 12 педагогічних працівників, що становить 14 % від 

загальної кількості педагогів закладу. З них підвищили кваліфікаційну категорію 7 вчителів: 

- 2 вчителям присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; 

- 2 вчителям присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; 

- 2 вчителям присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». 

- 1 педагогу підвищено тарифікаційний розряд. Вчителі, які атестуються, презентували свій досвід 

на засіданнях шкільних методичних осередків, педагогічних радах, виступали зі звітами про 

результативність самоосвіти та курсової перепідготовки. Під час проведення відкритих уроків у 

рамках Тижня педагогічної майстерності у грудні 2017 року педагоги демонстрували практичне 

втілення у практику роботи інноваційних технологій та методик, перспективного педагогічного 

досвіду.  

У закладі налагоджено систему роботи з виявлення, розвитку та супроводу обдарованих 

дітей, що реалізується через управлінську, методичну, навчальну, позакласну діяльність. У планах 

роботи методичних комісій є розділ «Робота з обдарованими учнями», де передбачено роботу 

вчителів із підготовки учнів до предметних олімпіад, залучення до участі у інтерактивних та 

інтелектуальних конкурсах. 

У 2017/2018 навчальному році здійснено перевірку за станом викладання окремих 

навчальних предметів, зокрема, біології, екології та природознавства, української мови і 

літератури, російської, польської мов та зарубіжної літератури,  у ході якого відбувалося 

діагностування вчителів, узагальнення показників  рівня навченості з вище вказаних предметів. 

На належному рівні підтримується  матеріальна, методична та дидактична база навчальних 

кабінетів. У цьому аспекті слід відмітити кабінет української мови № 48 (зав. кабінетом Рубчук 

Т.М.), кабінет хімії № 28 (зав. кабінетом Ковалець Н.В.), кабінет історії № 45 (зав. кабінетом 

Возняк О.А.), кабінет географії № 44 (зав. кабінетом Євсюк О.В.), класна кімната № 23 (зав. 

кабінетом Питель М.В.), класна кімната № 34 (зав. кабінетом Хлуд О.О..), класна кімната № 24 

(зав. кабінетом Михалевич С.О.). 

Однак у здійсненні методичної роботи у закладі мали місце окремі недоліки: 

-  низька мотивація до науково-дослідницької, пошукової роботи учнів та учителів,  

- є прогалини у висвітленні методичної роботи на веб-сайті навчального закладу,  

- педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових 

виданнях. 

Виходячи з вищесказаного,  

НАКАЗУЮ: 



1. Визнати стан науково-методичної роботи у НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля у 2017/2018 н. р. 

задовільним. 

2. Адміністрації закладу: 

1) забезпечити у 2018/2019 н.р. реалізацію підсумкового етапу роботи над проблемою 

«Підвищення якості освіти через упровадження в освітній процес інноваційних технологій» 

через роботу над єдиною науково-методичною темою «Використання сучасних освітніх 

технологій з метою формування інформаційно-компетентного випускника»; 

2) проаналізувати у серпні 2018 року вплив науково-методичної роботи на результативність 

освітнього процесу за підсумками державної підсумкової атестації, олімпіад, конкурсів, 

турнірів, роботи у МАН, зовнішнього незалежного оцінювання. 

3) до 01.09.2018 року визначити об’єкти вивчення перспективного педагогічного досвіду, 

терміни його вивчення, відповідальних та форми узагальнення. 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гусак Р.А. провести інструктивну нараду з 

головами ШМК щодо планування роботи методичних комісій на 2018/2019 н.р.  

4. Головам шкільних методичних комісій: 

1) обговорити даний наказ на засіданнях у серпні 2018 р.;  

2) роботу ШМК планувати виходячи з потреб і запитів, рівня педагогічної майстерності 

учителів, для їх вивчення проводити анкетування, діагностування. 

5. Педагогам навчального закладу:  

1) систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, внести корективи у власну 

науково-методичну проблему відповідно до методичних та експериментальних завдань 

навчального закладу;                                                                        

2) працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності 

освітнього процесу. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                                    Г.О.Сидорук 

 

З наказом ознайомлена: 

_____________ _____________________                                                                                Р.А.Гусак  
           (дата)                                              (підпис) 



 


