
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 



Аналіз методичної роботи. 

          З метою вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня 

методичної роботи, фахового рівня вчителів, їх готовності до інноваційної 

діяльності колектив  ліцею працює над проблемою «Формування успішної 

особистості здобувача освіти шляхом використання інноваційних технологій». 

       З метою ефективної організації методичної роботи з вчителями в ліцеї 

діяла педагогічна рада. Заступником директора з навчально – виховної роботи 

Степюк О.П. було підготовлено і ухвалено план методичної роботи на 2019 - 

2020 н.р. . Планування здійснювалось   відповідно до нормативних документів 

про методичну роботу, плану роботи відділу освіти, молоді, культури та спорту 

Білогірської селищної ради, перспективного плану роботи, вивчення стану 

організації методичної роботи, діагностування   педагогічних працівників.  

Річному плануванню передував ретельний аналіз стану результатів освітнього 

процесу, організаційно-методичної роботи за попередній навчальний рік. 

            Для організації та планомірного здійснення методичної роботи  було 

видано наказ по школі від 18 вересня 2020 року № 62 "Про організацію  

методичної роботи з педагогічними працівниками в 2019-2020 навчальному 

році". Даним наказом  визначено структуру і форми методичної роботи. 

          Відповідно до структури методичної роботи  систематично 

проводилися методично – інструктивні наради, методичні оперативки при 

заступнику директора.  На дані наради виносились найактуальніші   питання 

освітнього процесу, а саме: організація освітнього процесу, дотримання єдиного 

орфографічного режиму в закладі освіти, про підготовку до конкурсу "Вчитель 

року", про якість освітніх послуг та рівень навчальних досягнень школярів з 

фізичної культури, стан викладання математики,  аналіз результатів зовнішнього 

оцінювання випускників ліцею у 2020 році та завдання на 2021 рік, про 

результативність курсової підготовки педагогічних працівників, про стан роботи 

з обдарованими дітьми та створення сприятливих умов для всебічного розвитку 

здібних учнів тощо. 



      У школі діяли  методичні об’єднання вчителів: початкових класів та класних 

керівників. МО працюють за заздалегідь складеним планом. Керують МО кращі 

вчителі – Семенюк В.В., Герман Т.В. Під їхнім керівництвом діяльність МО 

зводиться не лише до проведення  засідань, а носить повсякденний навчально – 

методичний характер. На  засіданнях  методичних об’єднань обговорювалися як 

організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення 

навчальних предметів у 2019-2020 н. р., зміни  у навчальних програмах, 

підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних 

зрізів тощо), так і науково-методичні проблеми. В період між засіданнями 

методичних об’єднань працювали різноманітні колективні та групові форми 

методичної роботи. 

         В  методичному кабінеті, який знаходиться в одній кімнаті разом з 

вчительською, зібрані напрацьовані матеріали шкільних методичних об’єднань, 

різноманітних колективних та групових  форм методичної роботи з вчителями,  

зразки уроків, позакласних  та методичних заходів. На допомогу вчителям  

підготовлено тематичні папки, зібрані  матеріали для роботи над нормативно – 

правовими документами,  виготовлено стенди з питання інноваційних технологій 

навчання та виховання, атестації вчителів. Триває поповнення методичного 

кабінету сучасною педагогічною та методичною літературою і методичними  

матеріалами про роботу вчителів. 

 Адміністрацією належна увага приділяється проходженню курсової 

перепідготовки  вчителів. В цьому навчальному році  кожен вчитель, який 

атестувався,  до засідання  атестаційної комісії пройшов або був включений  до 

плану проходження курсової підготовки.  

Вчителі постійно підвищують свій професійний рівень, пам’ятаючи слова 

Сухомлинського «Якою талановитою не була б людина, а якщо вона не вчиться 

на досвіді інших, то ніколи не буде хорошим педагогом». Тому наші вчителі 

беруть участь у районному конкурсі «Вчитель року». В минулому навчальному 

році в конкурсі взяли участь двоє вчителів: Семенюк Б.А. (номінація історія), 

Щеховська Л.В. (номінація початкові класи). 



Щорічно вчителі беруть участь  в районній  виставці  педагогічних ідей. В 

минулому навчальному році в даному конкурсі взяла участь  вчителька 

математики Костюкович Л.В., підготувавши посібник «Рівняння. 6 клас».   

        Ліцей співпрацює з районною філією Хмельницького територіального 

відділення МАН України. На жаль,  в минулому навчальному році жодна дитина 

не взяла участі в конкурсі захисті наукових робіт МАН, оскільки вчителі 

недостатньо уваги приділяють роботі з обдарованими учнями. 

Учні ліцею є активними учасниками районних олімпіад з базових 

навчальних дисциплін. Так у 2019 – 2020 навчальному  році учні  ліцею посіли 

призові місця:  

Семенюк Олександр (учень 11 класу) – І місце з фізики, ІІ місце з 

математики, ІІІ місце з історії. 

Сак Владислав (учень 10 класу) –ІІ місце - історія 

Степюк Софія (учениця 9 класу) – ІІІ місце з української мови та 

літератури. 

Учні ліцею є  активними  учасниками конкурсів: математичного конкурсу 

«Кенгуру»  фізичного конкурсу «Левеня», історичного «Лелека», біологічного 

«Колосок», показуючи добрі та відмінні результати. 

Одним з напрямків методичної роботи є підвищення комп’ютерної 

грамотності вчителів, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

практику роботи. Всі вчителі володіють сучасною комп’ютерною технікою при 

викладанні предметів, оскільки всі пройшли навчання за програмою "Intel. 

Навчання для майбутнього", «Хмарні технології в навчально – виховному 

процесі». У зв’язку з карантином, було організовано дистанційне навчання учнів 

з використанням новітніх технологій, ІКТ, соціальних мереж. 

 

                  Проблемами в організації методичної роботи є: 

1. Недостатньо уваги приділяється    роботі   з обдарованими та здібними 

школярами. 



2. Не забезпечується належним чином організація підвищення фахового 

рівня вчителів, низька участь педагогічних працівників у різноманітних 

фахових конкурсах. 

3. Більше уваги слід приділяти проведенню  моніторингу якості загальної 

середньої освіти, рівню навчальних досягнень школярів, стану 

психічного та фізичного розвитку дітей.  

 

 

Зауваження та пропозиції щодо організації  

методичної роботи 

1. Продовжити роботу щодо обладнання та поповнення матеріалами 

методичного кабінету.  

 

2. Продовжити працювати над впровадженням в роботу особистісно - 

орієнтованого підходу та інтерактивних технологій навчання учнів.  

 

3. Активізувати та покращити роботу з обдарованими дітьми, брати активну 

участь в конкурсі – захисті наукових робіт МАН. 

 

4. Забезпечити участь школи у педагогічних майстернях, фестивалях 

педагогічної творчості, конкурсах «Учитель року». 

 

6. Проводити відкриті уроки, взаємовідвідування уроків.  

 

7. Створити інформаційно – освітнє середовище професійного розвитку вчителя    

різними засобами із використанням хмарних технологій, соціальних мереж. 
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