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Про результати методичної 
роботи в 2018/2019 навчальному році

Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на 
виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
нормативно - інструктивних документів Міністерства освіти і науки, державних 
національних програм, 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.

Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в розділі 
річного плану «Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої 
освіти».

На початку навчального року було видано наказ від 29 серпня 2018 року 
№ 76 «Про організацію методичної роботи в 2018 / 2019 навчальному році».

Відповідно до річного плану роботи школи в 2018/2019 навчальному році 
школа працювала над проблемами: «Підвищення якості освіти через
формування компетентностей учнів шляхом традиційних і нетрадиційних форм 
і методів роботи в навчально-виховному процесі» та « Виховання свідомого 
громадянина, патріота рідної землі, носія народних традицій».

У 2018/2019 навчальному році основними формами методичної роботи з 
педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методичні
об’єднання вчителів-предметників, методичні об’єднання класних керівників, 
інструктивно-методичні наради, науково-практичні семінари, самоосвіта тощо.

Для всіх вчителів були проведені консультації з планування, ведення 
шкільної документації. З метою удосконалення науково-теоретичної та 
професійної підготовки вчителів, їх методичної майстерності в школі 
працювали 3 шкільні методичні об'єднання. Дієвою формою обміну досвідом 
було проведення предметних тижнів, відкритих виховних годин, заходів, свят. 
Наприкінці навчального року адміністрацією школи були проведені співбесіди 
з кожним вчителем про результати роботи у навчальному році та планування 
роботи на наступний навчальний рік.

Певна робота проводилась педагогічним колективом і з обдарованими 
учнями. Враховуючи, що урок є основною формою навчання та виховання 
учнів, педагогічний колектив школи значну увагу приділяв питанням 
підвищення ефективності уроку шляхом диференційованого та індивідуального



навчання, впровадження діяльнісного підходу до організації навчально- 
виховного процесу.

Комісією II рівня атестації педагогічних працівників при відділі освіти 
атестувалися 3 педагогічні працівники.

За підсумками атестації педагогічних працівників у 2018/2019 
навчальному році Дулембовій І.В, та Суботі А.А. підтверджено раніше 
встановлені кваліфікаційні категорії, Капустник Т.Г. відвищено кваліфікаційну 
категорію.

Недоліками в організації методичної роботи є пасивність педагогів щодо 
участі у конкурсах, ярмарках педагогічних ідей тощо.
Враховуючи вищевикладене та з метою покращення методичної роботи

НАКАЗУЮ:
1 .Педагогічному колективу:
1) Продовжити роботу над проблемами: «Підвищення якості освіти через 
формування компетентностей учнів шляхом традиційних і нетрадиційних форм 
і методів діяльності» та « Виховання свідомого громадянина, патріота рідної 
землі, носія народних традицій»

протягом 2019/2020 навчального року
2. Керівникам методичних об’єднань:
1) Урізноманітнювати форми проведення засідань методичних об’єднань.
2) Ширше впроваджувати ефективний педагогічний досвід .
3) Активізувати роботу по залученню педагогів до участі у ярмарках 
педагогічних ідей, конкурсах, виставках тощо.
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