
          

 

 

 

 

 

 

Звіт  

про методичну роботу 

з педагогічними працівниками 

Ніжинської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №9 

Ніжинської міської ради 

Чернігівської області  

за І семестр 2014-2015 н.р. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Методична робота з педагогічними працівниками в І семестрі 2014-2015 

н.р. була спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню 

освіту», «Про освіту», «Про мови», «Про позашкільну освіту», Національної 

доктрини розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, 

Державного стандарту освіти та інших нормативних документів, 

передбачених чинним законодавством, на підвищення кваліфікації вчителів, 

що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка 

спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної 

майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового 

педагогічного досвіду. 

         Педагогічний колектив школи нараховує 41 працівника. З них вищу 

кваліфікаційну категорію  мають 32 учителі, І категорію – 4, ІІ категорію – 2, 

спеціаліст – 3. Мають педагогічне звання  «учитель-методист» - 19, «старший 

учитель» - 8. 

     Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в розділі 

річного плану «Науково-методичне забезпечення системи загальної 

середньої освіти» та наказі по школі від 29.08.2014 р. №81 

         Педагогічний колектив школи працював над єдиною методичною 

проблемою «Формування життєво спроможної особистості школяра шляхом 

впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій 

навчання» та  виконанням таких завдань:  

 забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону  здоров’я,  

          освіту, соціальний захист та всебічний розвиток; 

 удосконалення управління навчальним закладом на  основі 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій; 

 зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу, долучивши 

до цього процесу підприємства, організації, громадськість, спонсорів, 

батьків тощо; 

 забезпечення функціонування системи до профільного та профільного 

навчання; 

 забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу; 

 забезпечення виконання заходів щодо підготовки та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

 створення умов для вільного вивчення державної, рідної та іноземної 

мов; 

 використання в роботі інноваційних підходів до навчання та 

виховання, роботи з   батьками та громадськістю; 

 впровадження сучасних освітніх технологій, створення умов для 

реалізації освітніх запитів кожного учня; 

 удосконалення роботи щодо надання якісної освіти на підставі 

компетентнісного підходу до запровадження особистісно-

зорієнтованих технологій навчання й виховання учнів; 

 забезпечення підтримки обдарованої молоді шляхом створення умов 

для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку; 



 спрямування методичної роботи на встановлення пріоритету уроку, як 

засобу  соціалізації учнів;  

 здійснення моніторингу діяльності педагогічних працівників за 

різними напрямами їх функціонування; 

 підвищення професійної компетентності педагогів. 

 формування інформаційної культури всіх учасників навчально-

виховного процесу; 

 використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 

вивчення всіх предметів навчального плану та управлінської 

діяльності, впровадження певних нововведень у навчальний виховний 

процес; 

 оволодіння 100% педагогічними працівниками загальноосвітніх 

навчальних закладів основами ІКТ; 

 розвиток у дітей і підлітків життєвої компетентності, свідомого 

ставлення до себе самого, сприяння фізичному зростанню; 

 запровадження технологій навчання та виховання дітей, які б 

забезпечували   збереження їхнього фізичного та психічного здоров’я, 

розвантаження.         

         Головна мета здійснення науково методичної роботи – це зростання 

педагогічної майстерності педагогічного колективу загалом і кожного 

зокрема. Найважливіші принципи, на основі яких здійснюємо науково-

методичну роботу в школі, - системність, зв'язок із життям, актуальність, 

науковість, наступність, творчий характер, урахування особливостей, 

диференційований підхід до вчителів, пошук найважливіших, пріоритетних 

проблем і напрямів підвищення кваліфікації та форм роботи з учителями.        

       Основні форми методичної роботи з педагогічними працівниками школи 

- педагогічна рада, методична рада, методичні об'єднання вчителів-

предметників, методичне об'єднання класних керівників, школа вищої 

педагогічної майстерності, інструктивно-методичні наради, науково-

практичні семінари, самоосвіта, індивідуальне консультування, 

наставництво. 

       Особливу роль у системі науково-методичної роботи відіграє діяльність   

методичної ради. Члени ради організовують і координують методичну 

роботу: розглядають на своїх засіданнях важливі питання навчально-

виховного процесу, затверджують плани роботи методичних об’єднань, 

розглядають питання педагогічної майстерності, вивчення і впровадження 

педагогічного досвіду, інноваційних технологій, результативність форм 

методичної роботи. На засіданнях затверджено плани роботи, науково-

методичні проблеми, над якими працюють ШМО. 

       На засідання педагогічної  ради школи в І семестрі розглядалися такі 

питання: 

Серпень  

 Аналіз стану навчально-виховної роботи школи у  2013/2014н.р. та 

завдання на новий 2014/2015 н.р. Погодження річного плану роботи 



школи на 2014-2015 н.р.; затвердження режиму роботи школи, 

повторення правил внутрішнього трудового розпорядку, охорона праці  

 Вивчення законодавчих документів щодо розвитку освіти України. 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів в освітніх 

галузях. 

 Єдиний орфографічний режим у школі 

 Про вивчення  другої іноземної мови в 5 класі 

 Проведення навчальних екскурсії у 2014-2015 н.р. 

Жовтень   

 Формування ключових компетентностей учнів 

 Про учнів 9-х класів - претендентів на нагородження свідоцтвами з 

відзнакою 

Грудень 

 Організація індивідуального навчання 

 Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 1-5 класів з 

природознаства 

 Відвідування навчальних занять учнями 

       На початку 2014-2015 н.р. було організовано роботу 7 методичних 

об’єднань вчителів-предметників, керівниками яких призначено досвідчених 

педагогів, а саме: 

 Бойко Т.М., керівник м/о вчителів початкових класів 

 Павлюк О.А., керівник м/о вчителів іноземної мови 

 Рибак В.П., керівинк м/о вчителів фізики, математики, інформатики 

 Андрущенко Л.М., керівник м/о вчителів предметів суспільно-

гуманітарного циклу 

 Кудіна  Л.А., керівник м/о вчителів природничих дисциплін 

 Дейнега Т.А. – керівник м/о вчителів фізичної культури, трудового 

навчання, предмету «Захист Вітчизни». 

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення 

методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення 

методики проведення уроку.     На засіданнях методичних об’єднань педагоги 

обговорювали актуальні питання методики викладання, застосування нових 

педагогічних технологій, обмінювались власним досвідом, питання  стану 

викладання, рівня та якості навчальних досягнень школярів з окремих 

предметів, рівня вихованості учнів та шляхи вдосконалення виховного 

процесу, знайомились з новинками методичної літератури. Дієвою формою 

обміну досвідом є проведення відкритих уроків, відкритих виховних годин, 

заходів, свят. Як правило,  це були нестандартні уроки, нестандартні форми 

проведення позакласних  заходів.  

Слід відмітити якість проведення предметної декади вчителів 

початкових класів (08-19.12.2014 р.), у межах якої були проведені уроки, 

позакласні заходи.  17 грудня на базі школи було проведено міський семінар 

вихователів групи продовженого дня та дошкільних навчальних закладів з 

проблеми «Соціально-моральне виховання засобами театральної 



педагогічки». Цікаво пройшов психологічний тренінг упевненості 

(практичний  психолог  Герасименко Г.А.), роботу методичного об’єднання з 

проблеми театральної педагогічки презентувала Красновид І.М. Високо було 

оцінено театралізоване дійство «Свято срібної зими», яке підготувала 

вихователь Залозна О.В. з вихованцями  ГПД 2 класів, цікаво пройшла бесіда 

з елементами театралізації та з використанням ІКТ в 1 класі (вихователь 

Лазоренко Ю.П.). Практикум «Наступність у роботі ДНЗ та школи з розвитку 

дітей засобами театральної педагогічки», який провели працівники ДНЗ№17, 

продемонстрував грунтовні напрацювання закладу з даної проблеми, що 

викликали особливу зацікавленість у гостей семінару. 

Семінар учителів початкових класів з проблеми «Активізації 

пізнавальної діяльності учнів через використання  технології особистісного 

розвитку» відбувся  30 жовтня 2014 року на базі школи. У межах семінару 

було проведено презентацію роботи м/о вчителів початкових класів,  урок 

читання в 2-Б класів з теми «Скринька казок народів світу. Зачин, основна 

частина, кінцівка казки. «Як дівчина перехитрила короля» (угорська народна 

казка)»  (учитель Галепа А.П.) , урок природознавства  в 2-А класі  з теми 

«Як змінюється нежива природа восени» (учитель Бездольна Л.Є.).  Цікаво 

пройшов майстер-клас учителя початкових класів Бойко Т.М. з проблеми 

«Сучасний урок в початковій школі як форма активного навчання». На 

завершення семінару учителі Коршок Г.М., Самоткан О.М. презентували 

свято «Україна в моїм серці».  

Цікаво пройшов у школі Тиждень історії та права. Учні  були присутні 

на  засіданні правового клубу «Підліток», зустрічалися з працівником ССД 

Єрофєєвою Л.Г. та дільничним інспектором Боковською О.О. Цікаво 

пройшов історичний КВК між учнями 6-А та 6-Б класів. 

До Дня Збройних сил України учителем фізичної культури Дейнегою 

Т.А. та учителем предмету «Захист Вітчизни» Щербанем О.Я. було 

проведено спортивні змагання «Нащадки козацької слави». 

         На засіданнях школи вищої педагогічної майстерності (керівник 

Борисовець К.Г.) розглядаються питання  пропаганди перспективних 

моделей досвіду з актуальних проблем педагогічної діяльності; 

удосконалення фахової компетентності та педагогічної майстерності   

педагогів; інформаційно-методичний і змістово-технологічний супровід  

проблеми, над якою працює школа; створення організаційно-методичних 

умов для практичного засвоєння технології досвіду  та пошуку власних 

оригінальних підходів до вирішення проблем оновлення  освіти. 

      Головне завдання психолого-педагогічного  семінару (керівник 

Герасименко Г.А.) - здійснювати психологічний супровід навчально-

виховного процесу,  накреслити конкретні шляхи вдосконалення  діяльності 

педагогічних працівників, адміністрації з питань підвищення якості освіти. 

         Однією з форм виявлення перспективного педагогічного досвіду є 

атестація педагогічних працівників. Цього року атестації підлягає 4 педагоги. 

З них на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та звання «старший 



учитель»  - 2 (Бойко Т.М., Шендрик С.М.), на встановлення  вищої категорії – 

1 (Кот В.Г.), встановлення І категорії – 1 (Лазоренко Ю.П.).  

         Однією з основних форм удосконалення  фахової майстерності учителів 

є курси підвищення кваліфікації.  За  І семестр 2014-2015 н.р. пройшли курси 

при ЧОІППО ім. К.Д. Сухомлинського  учителі початкових класів Бойко 

Т.М. (15-19.09.2014 р.;  03-07.11.2014 р.) та Коршок Г.М. (22-26.09.2014 р.; 

10-14.11.2014 р.). 10-11.12.2014 р. учитель української мови та літератури 

Кот В.Г. була учасником науково-практичного семінару «Практичні моделі 

медіа грамотності для середньої школи» та отримала відповідний  

сертифікат. 

       Одним із напрямків методичної роботи є робота з молодими вчителями. 

У школі  налагоджене наставництво. За молодими вчителями англійської 

мови  Павлюк К.В. та Мохир В.В. закріплені відповідно Павлюк О.А. та 

Драчук В.І. За малодосвідченим учителем початкових класів Федорець Ю.О. 

(стаж роботи на посаді вчителя початкових класів 2 роки) закріплений 

учитель Самоткан О.М. Досвідчені педагоги надають дієву допомогу в 

оформленні  шкільної документації (календарне, поурочне планування, 

перевірка зошитів, оформлення класних журналів), проведенні уроків та 

позакласних заходів. Активно вчителі відвідують уроки та позакласні заходи  

один одного з наступним детальним обговоренням. 

       З метою поширення свого досвіду учителі  школи беруть активну участь 

у конкурсах фахової майстерності.  Учитель української мови та літератури 

Кот В.Г. подала роботу на ІУ міський  конкурс  «Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі». 

      Велику увагу приділяє педагогічні працівники школи роботі з 

обдарованими дітьми. З варіативної складової навчального плану виділено 30 

годин на курси за вибором, факультативні курси та індивідуальні заняття з 

обдарованими  дітьми. Копітка робота дала непогані результати. На ІІ 

(міському) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад учні школи вибороли 

12 призових місць. 

 Українська мова та література – Крик Ю. (9-Б кл.) – ІІ м. (учитель 

Іващенко Н.М.) 

 Хімія – Литвинець І. (7 кл.) – ІІІ м.; Стельникович К. (8-А кл.) – ІІ м.; 

Лавська В. (9-Б кл.) – ІІІ м.; Яременко Б.(10 кл.) – ІІ м. (учитель Кудіна 

Л.А.) 

 Географія – Черевко О.(9-Б кл.) – ІІІ м. (учитель Кобернюк Л.П.) 

 Біологія – Самойленко А. (11 кл. ) – ІІІ м. (учитель Силка О.І.) 

 Фізика – Дудка Г. (9-А кл.) – ІІ м. (учитель Рибак В.П.) 

 Історія – Черевко О. (9-Б кл.) – ІІ м., Андрієнко В. (10 кл.) – І м. 

(учителі Цинковська М.О., Андрущенко Л.М.) 

 Англійська мова – Крик Ю. (9-Б кл.) – ІІІ м. (учитель Драчук В.І.) 

 Астрономія – Яременко Б. 10 кл.) – ІІ м. (учитель Рибак В.П.) 

На жаль, жодного призового місця не мають діти на олімпіадах з 

математики, екології  та  інформатики, що свідчить про недостатню роботу 

вчителів даних предметів.  



Відмінно спрацювали цього року вчителі української мови та літератури. 

На міському етапі конкурсу української мови ім. П.Яцика 5 учнів школи 

вибороли призові місця. Це Примушко С. (6-Б кл.) – ІІІ м. (учитель 

Назаренко К.В.), Крик Ю. (9-Б кл.) – ІІ м.(учитель Іващенко Н.І.), Кутик Д. 

(8-А кл. ) – ІІ м.(учитель Гулак Л.М.), Галько В. (10 кл.) – ІІ м. (учитель 

Іващенко Н.І.), Самойленко А. (11 кл.) – ІІІ м. (учитель Кот В.Г.). У міському 

рейтингу шкільна команда виборола ІІІ місце (2013-2014 н.р. – 13 м.). На 

міському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка 

маємо 3 переможців. Це Дубок О. (6-Б кл. ) – ІІ м., Прокопенко А. (7 кл.) – ІІІ 

м. (учитель Назаренко К.В.), Штепура А. (8-А кл.) – ІІ м. (учитель Гулак 

л,М.). У міському рейтингу – 4 місце (2013-2014 н.р. – 8 м.). 

Учениця 11 класу Самойленко А. стала членом команди-переможця  УІІ 

міського турніру юних біологів серед учнів 9-11 класів (учитель Силка О.І.).  

 Мають вагомі досягнення юні спортсмени школи. І командне місце 

вибороли учні школи в ХІ міських змаганнях зі спортивного орієнтування, 

присвячених визволенню м. Ніжина. І місце виборола шкільна команда на 

спартакіаді міста з легкої атлетики (учителі Дейнега Т.А. та Гриненко В.М.).  

 Активну участь взяли учні школи у Всеукраїнських інтерактивних 

конкурсах «Колосок» та «Геліантус».  

 

Заступник директора  

з  навчально-виховної роботи                  Н.М. Іващенко 

 


