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І. Аналіз методичної роботи за минулий 

2016 – 2017н.р. 

На підставі положення про методичну роботу з педагогічними  кадрами 

загальноосвітніх шкіл України, з метою реалізації педагогічної проблеми 

школи та подальшого удосконалення роботи у вересні 2016 р. був виданий 

наказ по школі  „ Про організацію методичної роботи у 2016-2017 н.р. ”. 

Методична робота у школі була організована згідно з відповідними 

рекомендаціями районного методичного кабінету, річного плану роботи 

школи, застосувавши колективні, групові та індивідуальні форми роботи. 

Вона була спрямована на рішення проблеми школи „Особистісно – 

зорієнтований підхід у навчально – виховній діяльності, як засіб творчості 

вчителя й учнів та формування загальнолюдських цінностей. Сучасні 

методики оцінювання компетентностей учнів.”   

У 2016-2017 н.р. в школі були проведені  засідання педагогічної ради з 

наступною тематикою: „ Творчість вчителя як важлива характеристика 

педагогічної праці” (листопад), „Розвиток творчого потенціалу та життєвої 

компетентності учнів через використання сучасних освітніх технологій” 

(січень), „Про результати навчання школярів у І семестрі та завдання  щодо 

поліпшення якості знань у ІІ семестрі 2016-2017 н.р.”, „Вплив атестації на 

самовдосконалення педагога”. Також були заслухані результати перевірки 

стану викладання художньої культури, образотворчого 

мистецтва,французької мови , української мови, інформатики, участі школи у 

ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. П.Яцика.  

Проведено інструктивні методичні оперативки вчителів з питань 

оформлення класних журналів та виконання єдиного орфографічного 

режиму, з методичними рекомендаціями щодо організації та проведення 

учнівських та предметних олімпіад, ДПА.  

ЗНВР Ю.М.Середенко проведені заплановані тематичні методичні 

сеиінари з наступних питань: 

 Впровадження компетентісно орієнтованого підходах на уроках 
мови та літератури – жовтень; 

 Огляд методичних журналів. Нове в питаннях педагогіки ( у 
формі виставки) – жовтень; 



 Підсумки предметних тижнів – квітень; 

 Використання сучасних ефективних форм і методів роботи в 
педагогічній практиці  – лютий; 

 Комунікаційна компетенція вчителя – квітень; 
У 2016-2017 навчальному році у школі була організована робота 

методичних  об'єднань предметів природничо-математичного циклу, 

суспільно-гуманитарного циклу, естетичного циклу, вчителів початкових 

класів, класних керівників.   

На базі школи проведений районний майстер клас з румунської мовита з 

христіанської етики.  

Проводилися  моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень 

учнів з різних предметів. Порівняльний аналіз за 3 останні роки дозволив 

визначити шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу. 

Досліджувалась участь учнів у різних конкурсах, олімпіадах; простежено 

результативність відповідно до рівня педагогічної майстерності вчителя. 

В школі було проведено: 

  тиждень української писемності ( вчителі української мови та 
літератури Р.Ф. Канцерик, Л.В. Динту) – листопад; 

 тиждень початкових класів - грудень; 

 тиждень французької мови ( вчитель Л.В. Скицько )-лютий;   

  тиждень інформатики (в.Ф.Середенко)- березень; 

 Шевченківські дні  (вчителі Р.Ф.Канцерик, Л.В. Динту) – березень-
квітень; 

  Тиждень географії ( П.І. Єдленко)-лютий;  
Згідно  наказу по школі була організована робота школи молодого 

вчителя та наставницька робота з  молодим вчителем початкових класів 

Т.А.Лиса.Надана методична допомога щодо планування роботи, ведення 

шкільної документації, ознайомлення з нормативними документами про 

освіту, методикою вивчення навчальних програм, пояснювальних записок до 

них, вимогами до сучасного уроку, відпрацьовані вміння планування  уроків з 

оптимальним вибором традиційних методів навчання і управління  цим 

процесом на уроці, а також опрацьовані вимоги щодо перевірки та обліку 

знань, умінь і навиків учнів. Адміністрацією школи були відвідувані, 

проаналізовані уроки молодої вчительки та надані відповідні методичні 

рекомендації.  



Була спланована робота кожного методичного об'єднання.  

Творчо працювали ШМО вчителів початкових класів ( керівник Л.В. 

Бернік),  та природничо – математичного циклу ( керівник Г.І.Георгіца ).  

 Під час роботи ШМО проведені цікаві відкриті уроки та заходи: 

  історії України, 7 клас, „Київська Русь  у кінці Х – ого ст. та І пол. ХІ 
ст.” (вчитель А.М. Штефлюк); 

  французької мови , 9 кл., „ Anotimpurile. Imperfectul” (вчитель Л.В. 
Лиса); 

  румунської літератури, 9 кл, „ Ultima lună de toamnă” ( вчитель 
Ю.М. Середенко); 

 української мови, 5 кл., «Алфавіт»  вчитель Л.В.Динту; 

 етика, 5 кл., „Як бути розвиненою людиною?”, вчитель Д.І. Динту; 

 фізичної культури, 7 кл., „Легка атлетика”, вчитель Д.Л. Бернік” 

 інформатики, 9 кл.,  вчитель В.Ф. Середенко; 

 Я і Україна, 2 кл., „Школа ввичлівості”, вчитель Л.В. Бернік; 

 румунського читання. 3 кл., „Оповідання „Мамині очі””, вчитель 
А.Г. Перебиковська; 

 румунської мови, 4 кл., „Роль прикметника в реченні”, вчитель Р.Г. 
Самоходова; 

   На засіданнях ШМО були винесенні  до  обговорення головні питання 

сучасної методики викладання, педагогіки та психології навчання: 

     • Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості та  

міжпредметна інтеграція, як значущий інноваційний рух в освіті - ШМО 

предметів природничо-математичного циклу, серпень; 

      • Традиційна та особистісне навчання учнів - ШМО предметів 

суспільно - гуманітарного циклу, серпень; 

      • Використання мультимедійних засобів на уроках естетичного циклу 

- ШМО предметів естетичного циклу, листопад; 

      • Модернізація шкільної освіти, як стан вдосконалення професійної 

діяльності. Підготовка спроможного випускника 2017 р. – ШМО 

природничо-математичного циклу; 

       • Методика організації та проведення сучасного уроку - ШМО 

вчителів початкових класів, листопад; 



       • Розвиток логічного мислення на уроках літератури та історії -             

ШМО суспільно-гуманітарного циклу, грудень; 

       • Урок у технології особистісне - зорієнтованого навчання - ШМО 

природничо-математичного циклу, лютий; 

       • Екологічне виховання учнів початкових класів -ШМО вчителів 

початкових класів, лютий; 

       • Комунікативно - функціональна модель у викладанні мови та 

літератури -ШМО суспільно-гуманітарного циклу, квітень; 

       • Урок у інформаційних технологіях - ШМО природничо-

математичного циклу, травень; 

      • Мовлення та читацька компетентність учнів початкової школи -          

ШМО вчителів початкових класів, квітень. 

      Форми роботи ШМО різноманітні та відповідають сучасних вимог. 

Підтверджують проведені:  

 • ділова гра на тему „Урок у технології особистісне – зорієнтованого 

навчання” – ШМО вчителів природничо-математичного циклу ( голова 

Г.І.Георгіца); 

  • ділова гра на тему „ Використання мультимедійних засобів на уроках 

предметів естетичного циклу” – вчитель предмету „Захист Вітчизни” Д.Л. 

Бернік ; 

  • методичний практикум „Мозковий штурм на тему „Урок з 

технологіями інтерактивного навчання” – В.Ф. Середенко; 

  • ділова гра „Сучасний урок: шляхи підвищення його ефективності” – 

ЗНВР Г.І. Георгіца; 

 • методичний практикум „Методи вивчення нового матеріалу” – 

вчитель румунської мови Ю.М. Середенко; 

 • методичний практикум „Вимоги щодо сучасного уроку – Г.І. Георгіца.    

       В школі налагоджується дієва система щодо творчого впровадження 

інноваційних технологій з забезпеченням вибору конкретної теми, 

результативних форм роботи та дотримання  технології вивчення, 



узагальнення та впровадження ППД (керівник школи ППД В.Ф.Середенко), 

але ще недостатньо висвітлюється робота ШППД ( через рекомендації, 

листівки, бюлетені, брошури і.т.п.).  

Проведені педагогічні консиліуми „ Наступність у роботі в 4-5 кл.” та по 9 

класу, а також наради при директорові: 

        • Про роботу факультативів; 

        • Про підготовку до державної підсумкової атестації; 

        • Про результати вивчення профнамірів випускників. 

Адміністрація школи сприяє формуванню в педагога стійкої потреби в 

самоосвіті. Питання пов'язані з самоосвітою винесені на засідання ШМО. 

Надається допомога вчителям в узагальненні свого досвіду.  

   Згідно з річним планом кожне методичне об'єднання працювало над 

проблемами,  які були спрямовані на:  

І.  Розвиток педагогічної творчості. 

Стали переможцями районного конкурсу „Вернісаж педагогічних ідей” 

 вчитель румунської мови та літератури Ю.М. Середенко, вчитель 

інформатики В.Ф.Середенко, ічитель географії п.І.Єдленко. 

ІІ. Розвиток пізнавальної активності та інтелектуальних здібностей учнів. 

 Цілеспрямовано проводилась позакласна робота з учнями, що 

забезпечує мотивацію учнів у навчанні. Учні школи постійно беруть участь у 

шкільних та районних турнірах, конкурсах, олімпіадах, змаганнях. 

У 2016-2017 навчальному році школа приймала  участь  у ІІ етапі 

Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Учні здобули призові місця:  

 Лук'ян В.М., учень 11 кл. – І місце з румунської мови та літератури  
( вчитель А.А. Карунту); 

             • Бике Дана, учениця 8 кл. – ІІІ місце з фізики (вчитель    

           Г.І.Георгіца) 

               



При підготовці учнів до олімпіад недостатньо працювали вчителі 

предметними Л.В.Скицько, А.М.Штефлюк, П.І.Єдленко. Результати їхніх 

вихованців є низькими. 

Учні школи брали участь у Міжнародному математичному конкурсі 

„Кенгуру” та «Левеня».  

  



ІІ. Навчально - методична проблема над якою працює 

колектив: 

«Особистнісно зорієнтований підхід у навчально-виховній діяльності, як 

засіб творчості вчителя і учнів та формування загальнолюдських цінностей. 

Сучасні методики оцінювання компетентностей учнів.». 

 

  Методична робота в школі передбачає такі напрями: 

1) поглиблення філософсько-педагогічних знань, спрямованих на 

відродження й розвиток національної освіти в Україні, вивчення педагогічної 

теорії та методики навчання і виховання,  

2) збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, 

культури; вивчення теорії та досягнень науки з питань викладання предметів, 

володіння сучасними науковими методами; глибоке вивчення й практична 

реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх особливостей і 

виконання з позиції формування національної школи; 

3) освоєння методики викладання додаткових предметів; випереджувальний 

розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з 

проведенням відкритих уроків, використанням наочних посібників, ТЗН, 

дидактичних матеріалів; 

4) освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної 

дидактики, методики та принципів активізації навчальної діяльності учнів і 

формування у них наукового світогляду, виходячи з вимог етнопедаго-гіки; 

5) систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації 

щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення 

відповідних державних нормативних документів; 

6) упровадження досягнень етнопедагогіки, психології та окремих методик і 

передового педагогічного досвіду із зверненням особливої уваги на 

використання в діяльності педагогічних колективів зразків національної 

культури і традицій. 

 

 

 



 

Роль методичної роботи 

в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя 

    Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною 

мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та 

методичної майстерності.  

    З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школах 

проводять спеціальну методичну роботу, яка спонукає кожного вчителя до 

підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів 

педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим 

учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших 

колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, 

прагнення до пошуку.  

     У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового 

рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і 

технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-

педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у 

шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання 

перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й 

досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок 

самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії 

та практичної діяльності. 

                     Мета науково-методичної роботи: 

 Підвищення компетентності та методичної майстерності вчителя, що  

спонукає кожного до роботи над вдосконаленням свого фахового рвіня, 

забезпечує підтримання у педагогічному колективі духу творчлості, 

прагнення до пошуку.      

                     Основні цілі та завдання методичної роботи на 2017-

2018 н.р.: 

 Підвищення науково-методичного рівня вчителя 

 Підготовка до засвоєння  вчителями змісту нових програм  та 

технології їх реалізації 

 Постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних 

дисциплін і методик викладання 



 Вивчення та втилення у шкільну практику передового педагогічного 

досвіду,обмін досвідом та популяризхації кращих здобутків 

педагогічної діяльності  

 вивчення і творче використання нормативних, програмно-методичних 

документів; 

 створення згуртованого колективу однодумців, які дбайливо 

зберігають традиції школи; 

 стимулювання ініціативи та творчості членів педагогічного колективу 

й активізація його діяльності у науково-дослідній, пошуковій роботі; 

 запровадження у навчально-виховний процес сучасних методик, форм, 

видів, засобів і нових технологій. 

  



ІІІ.СТРУКТУРА НАУКОВОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ 

РОБОТИ ЗАКЛАДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Iv. Циклограма методичної роботи  

Малинівської  ЗОШ I-III ст.на 2017-2018 н.р. 

№ Форми роботи Місяці 

08 

 

09 

 

10 

 

11 

 

12 

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

1.  Засідання 

методичної роботи 
 + +  +  +   + 

2.  Засідання 

педагогічної ради 

+  +  + +  +  + 

3.  Проблемний 

семінар 
    +   +   

4.  Методичні 

оперативні наради 
+ + + + + + + + + + 

5.  Робота методичних 

об’єднань 
+ + + + + + + + + + 

6.  Робота школи 

вдосконалення 

педагогічної 

майстерності 

 + + + +  + + +  

7.  Психолого-

педагогічні 

консультації 

   +   +    

8.  Предметні тижні  + + + + + + + +  

9.  Творчі звіти     +   +  + 

10.  Методичні виставки     +  + +   

11.  Курсова 

перепідготовка 
  + + + + +    

12.  Самоосвіта + + + + + + + + + + 

13.  Методичні 

консультації 
+ + + + + + + + + + 

 

 

  



V.ПЛАНУВАННЯ НАУКОВО - МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

 
  

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

1.  Серпневі педагогічні зустрічі серпень 

2016р. 

заступник з 

НВР, 

директор 

2.  Огляд навчальних кабінетів серпень-

вересень 

заступник з 

НВР, 

директор 

3.  Звіт заступника директора з навчально-

методичної роботи про методичну роботу 

школи за 2016-2017 н.р. 

31.08.2017 заступник з 

НВР 

(педрада, 

методична  рада

) 

4.  Методичний тиждень: 

-      інструктивно-методнчні наради; 

-       консультації для вчителів; 

-      організація самоосвіти для вчителів 

до 15.09.2017 заступник з 

НВР, директор 

5.  Допомога  в  організації  та  проведенні 

шкільних  семінарів,   та методичних 

обєднань: 

-      семінар заступників з ВР; 

-      майстер клас з румунської мови; 

-      майстер клас з етики; 

-      методичного  семінару; 

-      М/О вчителів початкових класів; 

-      М/О вчителів природничо-

математичного  циклу; 

-      М/О вчителів суспільно-

гуманітарного циклу; 

-      М/О класних керівників. 

Протягом 

року 

 

заступник 

з  НВР, 

директор 

6.  Підготовка вчителів до участі 

у  районному конкурсі  «Учитель року», 

Вернісажу педагогічних ідей «Творчисть» 

жовтень- 

лютий 

заступник  з  Н

ВР, директор 

7.  Проведення  шкільних, районних 

предметних олімпіад  з  базових  

дисциплін 

жовтень- 

листопад 

заступник 

з  НВР, 

оргкомітет 

8.  Охоплення курсовою перепідготовкою 

вчителів  школи 

 

постійно заступник  з  Н

ВР, директор 

9.  Методичні консультації (за планом) протягом 

року 

заступник з 

НВР, директор 



10.  Місячник  передового  педагогічного 

досвіду 

березень 

2018 року 

заступник  з 

НВР, директор 

11.  Проведення методичних нарад протягом 

року 

заступник  з 

НВР, директор 

12.  Проведення атестації вчителів березень Заступник  з 

НВР, директор 

13.  Діагностика вчителів травень Заступник з 

НВР, директор 

14.  Моніторингові  дослідження грудень, 

травень 

заступник  з 

НВР, директор 

психолог, 

соціальний 

педагог 

  



VI. ДОДАТКИ 

Графік засідань шкільних методичних об’єднань  

№  

Назва МО 

Місяці 

08 

 

09 

 

10 

 

11 

 

12 

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

 Засідання МО 

природнично – 

математичного 

циклу 

 + +   +    + 

 Засідання МО 

суспільно – 

гуманітарного  

циклу 

+  +   +  +  + 

 Засідання МО 

початкових класів 
+   +   +  + + 

 Засідання МО 

класних керівників 
 +   +  +  + + 

 Робота школи ППД  +     +  +  

 

  



Перспективний план вивчення та узагальнення ППД 

1. Визначення теми досвіду. 

 

2. Вивчення літератури з даного питання. 

 

     3.      Скласти план вивчення: 

- тема; 

- вивчення літератури; 

- консультація у методиста , ОІПОПК, науковця; 

- підбір прикладів з письмових робіт; 

- збір матеріалів учителем  щодо вирішення проблеми; 

- збір фактичного матеріалу, що характеризує ріст рівня навчальних 

досягнень  та вихованості учнів; 

- додаткова перевірка нових прийомів роботи. 

 

     4.    Літературне оформлення: 

- назва теми; 

- значення успішного вирішення проблеми в поліпшенні знань учнів; 

- прояв негативних сторін внаслідок недостатнього вирішення проблеми; 

- досвід вирішення проблеми; 

- досягнення і недоліки; 

- висновки і пропозиції. 

 

     5.    Шляхи вивчення досвіду: 

- бесіда з учителем; 

- ознайомлення з планами роботи; 

- відвідування уроків – система роботи вчителя; 

- бесіда з учнями, колегами; 

- відвідування уроків у паралельних класах; 

- проведення контрольних робіт та усне опитування з методою 

виявлення  рівня навчальних досягнень учнів. 

 

      6. Аналіз і узагальнення досвіду, форми поширення (статті, монографії, 

виставки, доповіді, педагогічний нарис, журнал: оперативні практичні форми 

– відкриті уроки, ШПД, семінари-практикуми). 

  



ПЛАН ВИВЧЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ППД НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Надати допомогу дирекції НВК, та 

керівникам м/о у вивчені передового 

досвіду вчителів, які атестуються на 

присвоєння чи підтвердження 

педагогічних звань, та вищої 

кваліфікаційної категорії. 

Вересень-

жовтень 

Методична рада 

2. Постійно впроваджувати у практику 

передовий педагогічний  досвід вчителя-

методиста Георгіца Г.І.  ., старших 

вчителів Середенко В.Ф., Карунту А.А.  

Протягом року Вчителі школи 

3.  За графіком Середенко Ю.М. 

4. Організувати роботу вчителів суспільно-

гуманітарного циклу до роботи в 

конкурсах.  

Протягом року Середенко Ю.М. 

5. Організувати роботу школи педагогічної 

майстерності вчителів початкових класів 

на базі школи. 

За графіком Бернік Л.В. 

6. Організувати взаємовідвідування уроків 

та позакласних заходів. 

Постійно. 

За планом 

 

7. Оформити картотеку передового 

педагогічного досвіду. 

До 03.03.2018 Середенко Ю.М. 

8. Поповнити новими матеріалами 

педагогічну виставку «Передовий досвід 

вчителя». 

До 03.02.2018 Середенко Ю.М. 

9. Приймати активну участь у конкурсі 

«Вернісаж педагогічних ідей». 

Протягом року Всі члени 

методичної ради 

 


