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Про підсумки методичної роботи  
з педагогічними кадрами 
 у 2013/2014 навчальному році  
     

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», державною програмою «Вчитель», Національною доктриною розвитку 
освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти,  освітня політика 
в гімназії спрямовується на пізнавальну, наукову, аналітико–управлінську та 
аналітико–корекційну діяльність, психодіагностичну функцію навчального 
процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньогімназійної 
методичної роботи. 

Згідно з річним планом роботи гімназії та перспективним планом роботи 
школи над методичною проблемою у 2013/2014 н. р.  педагогічний колектив 
уже другий рік продовжував працювати над єдиною методичною проблемою 
«Підвищення професійної компетентності вчителів, шляхом 
використання сучасних педагогічних технологій, методик та технічних 
засобів». 
 На підставі Положення  про методичну роботу  з педагогічними кадрами  
загальноосвітніх шкіл України,  з метою подальшого удосконалення  
методичної роботи  було видано наказ №     від     вересня   року       по НВК 
«Про організацію методичної роботи у 2013/2014 навчальному році». 

Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня 
вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення,  оскільки майже усі 
учителі НВК  пройшли курсову перепідготовку і написали проекти 
професійного зростання. Тому основне завдання організованих заходів 
(міжкурсові форми роботи) -  включити вчителів у процес вдосконалення 
особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з 
цією метою крім колективних заходів у практику впроваджувалися 
індивідуальні форми роботи:  самостійна робота над методичною  темою, 
самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі 



звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури 
та інше.  

Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного 
керівництва методичною роботою на початку навчального року була створена 
методична рада на чолі з заступником директора з навчально-методичної 
роботи Крицькою Л. З. До її складу увійшли вчителі із вищою кваліфікаційною 
категорією та із званнями: Магеровська Н.А., Безущак О.Ф., Слободяник І.С., 
Богоніс І. М., Грач Г.М., Білянський В.Т., Газдюк Л. М., Зозуляк Л. В., 
Ольховецька М. С. 

Також було затверджено структуру та форми методичної роботи, 
складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та 
затверджено плани роботи шкільних предметно-методичних кафедр на 
2013/2014  навчальний рік.  

Протягом навчального року проведено 5 засідань методичної ради згідно 
плану  і  організовано ряд методичних заходів під час засідань педагогічного 
активу.  

 У грудні - засідання клубу професійного спілкування на тему: «Роль 
інформаційно - комунікаційних технологій у викладанні технологій та 
трудового навчання»,  та тренінг на тему «Рівень педагогічної культури 
вчителя й педагогічного колективу школи вцілому як одна з важливих умов 
розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів»,  у лютому -  психолого-
педагогічний семінар  «Вплив ІКТ на становлення особистості учнів 
початкової школи у сучасних умовах», а у квітні засіданні  клубу професійного 
спілкування  на тему «Методологічні проблеми використання ІКТ в освітньому 
процесі». Сприяючи успішній атестації учителів було проведено у лютому 
захід «Реклама творчих майстерень педагогів,  які атестуються»  та у березні  - 
«Творчі сходинки педагогів». 
 Методичним кабінетом було видано такі методичні розробки: буклет 
«Педагогічні технології»  та педагогічну стіннівку  «ІКТ в навчальному 
процесі». 

Протягом 2013/2014 н. р. було організовано роботу 5 предметно- 
методичних кафедр: природничо-математично  кафедри, суспільно-
гуманітарної кафедри, кафедри іноземних мов, кафедри початкових класів та 
художньо-естетичної та оздоровчої кафедри, також працювало методичне 
об’єднання класних керівників.    Керівників кафедр визначено з числа 
досвідчених педагогів. Робота кафедр була спрямована на удосконалення 
методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення 
методики проведення уроку. Діяльність кафедр  було сплановано на основі 
річного плану роботи школи та загальношкільної  методичної проблеми. 
Кожна кафедра провела по 4 засідання, робота яких будувалася за окремими 
планами. На  запланованих  засіданнях кафедр обговорювалися як 
організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення 
навчальних предметів у 2013/2014  н. р., зміни  у навчальних програмах, 
підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних 



зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і 
науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових 
технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування 
міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій 
учнів. 

Протягом року проводилися інструктивно-методичні наради з метою 
ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами 
викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками 
методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.  

У рамках вивчення і реалізації  методичної проблеми були проведені 
педагогічні ради:  

1. Прогнозування потреб і створення моделей розвитку особистості як 
перспектива розбудови школи ХХІ ст.. Обговорення та затвердження річного 
плану роботи на 2012/2013 навчальний рік. 

2. Розвиток творчих здібностей та пізнавальної самостійності учнів на 
уроках трудового навчання 

3. Християнська етика важливе стратегічне завдання української школи, 
уроки християнської етики важливий фактор підвищення ефективного 
морального виховання школярів. 

4. Готовність початкової школи до впровадження Державних стандартів 
початкової освіти. 

5. Охорона дитинства та соціальний захист дітей пільгових категорій в 
школі 
 У 2013/2014 н. р. у гімназії працювало 39 педагогічних працівників.  З 
них: 7 учителів мають  звання «Вчитель–методист», 5 - «Старший вчитель»  
 Атестація педагогічних працівників гімназії у 2013/2014 навчальному 
році проводилось згідно  «Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників України», затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10. 
2010 року, та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 
20.12.2011 р. за № 1473 «Про затвердження змін до Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників», плану роботи атестаційної комісії 
гімназії.  

Адміністрацією гімназії та атестаційною комісією своєчасно було 
виконано такі заходи: у вересні проведено корегування плану атестації на 
наступний навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з 
профспілковим комітетом, видано відповідні накази. Педагогічний колектив 
був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. 
Методичні матеріали вчителів, що атестуються, узагальнено у папках  та на 
електронних носіях. 

Адміністрацією закладу надано допомогу по складанню особистих 
планів роботи учителів на період атестації та міжатестаційний період. Значну 
увагу було приділено опрацюванню законодавчої, правової та нормативної 
документації з питань атестації педагогічних працівників.  



У 2013/2014 навчальному році проведено атестацію 7 педагогічних 
працівників, які пройшли курсову перепідготовку та попадають під дію 
Типового положення про атестацію. Протягом періоду атестації 
практикувалося проведення звітів вчителів, що атестуються, на засіданнях 
методичних об’єднань, педагогічних рад.  
Адміністрація відзначила високий рівень оформлення атестаційних матеріалів 
усіма учителями, які представили свої електронні портфоліо. Особливої  уваги 
заслуговує досвід педагога-організатора Мадай С. Є., бібліотекаря Дідур І. С., 
якій було присвоєно  І кваліфікаційну категорію  та учителя – методиста 
біології Грач Г. М, інформацію про педагогічні досягнення якої рішенням 
районної атестаційної комісії було вирішено подати до інтернет- реєстру 
«Книга педагогічної слави України», як  представника від педагогів 
Гусятинщини.  Учительці англійської мови Горяк Л. С. було присвоєно ІІ 
кваліфікаційну категорію, Богоніс І.М. підтвердила вищу кваліфікаційну 
категорію та педагогічне звання «Учитель-методист», однак не підвищили свій 
кваліфікаційний рівень учителі початкових класів Свистун О.М.  та  Мурава 
О.Р. , вони лише підтвердили І кваліфікаційну категорію.  
  Адміністрація і педагогічний колектив значну увагу приділяли 
підвищенню науково – методичного рівня шляхом участі у  районних  
семінарах та міжшкільних методичних об’єднаннях, які пройшли на базі НВК. 
18.10.2013 – міжшкільне методичне об’єднання учителів біології (Грач Г. М. 
провела  відкритий урок у 10 класі на тему "Молекулярний рівень. Неорганічні 
та органічні сполуки живих систем"  та виховний захід «Суд над сіллю»); 
24.10. 2013 - районний семінар заступників директорів з виховної роботи на 
тему «Роль використання інформаційно – комунікативних технології у 
виховному процесі» (Ольховецька М. С.) 
29.11.2013 – районний семінар вчителів німецької мови (Танасевич О. М. 
провела відкритий урок 5-А класі на тему «Моя родина і мої друзі»); 
12.12.2013 – міжшкільне методичне об’єднання учителів української мови та 
літератури (Магеровська Н. А провела відкритий урок у 10 класі на тему 
«Складні випадки спрощення в групах приголосних»); 
07.02.2014 – районний семінар шкільних бібліотекарів (Дідур І. С. Провела 
бібліотечний уроку-тренінг з використання ІКТ на тему «ДБА- помічник у 
виборі джерел інформації»); 
26.02.2014 – міжшкільне методичне об’єднання учителів української мови та 
літератури (Слободяник І. С. провела відкритий урок позакласного читання у 
11 класі, де розглядався твір Марії Матіос "Армагедон); 

У 2013/2014 н. р. учитель Грач Г. М. уклала  методичний  посібник 
«Технологія проведення підсумкових уроків з біології»,  рекомендований 
методичною радою Густинського РМК (Протокол №1 від 14 січня 2014 року) 

Учителі Крицька Л. З. та Слободяник І. С. взяли участь у Десятому 
всеукраїнському конкурсі «Вчитель-новатор» і  представили такі роботи: 

Проект "Програмування на Delphi. Структура розгалуження"(Крицька Л. З.) 



 та «Урок-презентація з позакласного читання у 6 класі Ірен Роздобудько 
«Пригоди на острові Клаварен»»( Слободяник І. С.). Вищевказані роботи 
розміщено  на  платформі  Microsoft Education. 
 Специфіку діяльності гімназії визначають такі освітні технології: 

 інтерактивні технології в навчанні гуманітарних дисциплін (за 
О.Пометун) (Слободяник І.С. – учитель української мови та літератури); 

 проектна технологія (Газдюк Л. М. – учитель української мови та 
літератури); 

 технологія інтерактивного навчання, впровадження ІКТ (Крицька 
Людмила Зіновіївна – учитель інформатики та фізики,  Безущак Ольга 
Федорівна, Безущак Омелян Михайлович, Гладій Микола Васильович – 
учителі математики) 

 ігрові технології (Фостик С. О.,  Свистун О. М. – учителі 
початкових класів).  
 По НВК було видано наказ №159 від 11.10.2013р. «Про проведення в 
НВК шкільного туру  всеукраїнського конкурсу  «Учитель року – 2014»», 
згідно якого у 2013/2014 навчальному році мав пройти шкільний тур 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінаціях  «Географія», «Світова 
література», «Початкові класи», «Трудове навчання», «Директор школи». 
Нажаль, лише Галабіцька О. А., учитель трудового навчання, взяла участь у 
районному  етапі, а решта учителів відповідних фахів, у конкурсі участі не 
взяли. Це учитель географії Богоніс І. М., світової   літератури – Пінчук Г. І. та 
Івачевська М. І., учителі початкових класів (Фостик С. О., Cвистун Т. В., 
Cвистун О. М., Мурава О. Р., Ісаків В. Є.,  трудового навчання – Рейда В. В.  та 
директор Безущак О. М.). Цей факт буде враховано при черговій атестації 
педагогів.                                                           

Педагогічний колектив спрямував свої зусилля на пошук нових форм і 
методів роботи. Вибір проблеми передбачає виокремлення ідей, цілей, завдань, 
положень, висновків наукового дослідження.  

           Протягом року здійснено діагностування вчителів, узагальнення 
показників  рівня навченості з трудового навчання та початкових класів про що 
свідчать відповідні накази про підсумки  педрад  на яких розглядалися питання 
вивчення даних предметів.  

Розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учителів та учнів 
сприяли різноманітні форми роботи,  проведені у гімназії в минулому 
навчальному році: 

 Засідання методичної ради  і м/о. 
 Методичні рекомендації. 
 Індивідуальні консультації для вчителів та учнів. 
 Ознайомлення з матеріалами  періодичних видань. 
 Засідання педагогічної ради, науково–методичні  та психолого -

педагогічні семінари, наради при директорі та заступниках. 
 Випуск буклета та методичної стіннівки.  



 Аналіз результативності роботи вчителів протягом навчального 
року. 

 Відзначення результатів роботи вчителів. 
 Творчі звіти вчителів. 
 Відкриті уроки. 
 Співбесіди з класними керівниками по питанню роботи з батьками. 
 Складання таблиць, діаграм, схем про участь учнів і вчителів у 

різноманітних конкурсах та олімпіадах. 
 Вивчення стану викладання предметів. 
 Засідання круглого столу. 
 Індивідуальні консультації. 
 Ознайомлення з  матеріалами педагогічних видань. 

При підготовці до засідань педагогічної ради видавався наказ по закладу, 
визначалась робоча група. Це давало змогу ґрунтовно висвітлити питання. 
Адміністрація і учителі представляли доповіді і виступи, які систематизовано у 
окремій папці, що дає можливість активніше  використовувати матеріали у 
методичній роботі. 

Сприяли активізації виховної роботи у гімназії предметні тижні, які 
проводились згідно річного плану. Зокрема. тиждень трудового навчання  
провели учителі трудового навчання Галабіцька О. А. та Рейда В. В. (Наказ про  
підсумки трудового навчання у школі №219  від 20.12.2013 р)  та тиждень 
географії з екологічним підтекстом. (Ольховецька М. С., Богоніс І. М.) (Наказ 
про підсумки тижня географії у школі, №36  від 21.02.2014 р.)  

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі суттєві недоліки:  
 окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями ; 
 педагоги гімназії залишаються інертними до публікацій 

методичних розробок у фахових виданнях  та конкурсів 
педагогічної майстерності; 

 членам методичної ради необхідно пожвавити видавничу 
діяльність; 

 керівники предметно-методичних кафедр  не достатню увагу 
приділяють оформленню протоколів засідань, які часто містять 
схематичний характер; 

 керівниками кафедр не налагоджено роботу по випуску 
методичних рекомендацій; 

 психологічна служба недостатньо працює з обдарованими дітьми; 
 потребує покращення робота по залученню вчителів до участі у 

районному конкурсі «Учитель року». 
 

На підставі зазначеного, керуючись завданнями, які стоять перед 
педагогічним колективом на наступний навчальний рік, та з метою підвищення 
ефективності методичної роботи 



НАКАЗУЮ: 
1. Продовжити роботу педагогічного  колективу школи над реалізацією 

проблеми «Підвищення професійної компетентності вчителів, 
шляхом використання сучасних педагогічних технологій, методик та 
технічних засобів» 

2. Керівникам предметно-методичних кафедр: 
2.1  спланувати роботу та подати на затвердження  до 15.09.2014; 
2.2  активно готувати  учнів до участі у Всеукраїнських конкурсах; 
2.3  працювати над вивченням передового педагогічного досвіду ; 
2.4   контролювати виконання плану взаємовідвідування уроків; 
2.5   активізувати роботу над поширенням матеріалів власного досвіду 
роботи; 
2.6   грунтовно висвітлювати питання у протоколах засідань; 
2.7 забезпечити участь учителів у шкільному і районному конкурсі 
«Учитель року»; 

3.  Членам методичної ради НВК проаналізувати роботу за рік, спланувати  
та розробити заходи  для покращення ефективності роботи. 

4.  Заступнику  директора з НМР Крицькій Л. З.: 
4.1    узагальнити матеріали діагностування учителів;  
 4.2 до 21.09.12 провести індивідуальні консультації з членами 
педагогічного колективу щодо створення авторського продукту; 

           4.3.   скласти графік проведення предметних тижнів; 
 4.4 забезпечити участь вчителів закладу у районному конкурсі 

педагогічної майстерності «Учитель року»; 
4.5  активізувати роботу по проведенню науково – методичних  та 
психолого – педагогічних семінарів, педагогічних читань. 

5.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

   
Директор НВК                О.М. Безущак 
 
 
Проект наказу підготувала Крицька Л. З. 
 
З наказом ознайомлені: 

1. Магеровська Н. А 
2. Ольховецька М. С. 
3. Слободяник І. С. 
4. Безущак О. Ф. 
5. Галабіцька О. А. 
6. Танасевич О. М. 
7. Фостик С. О. 
8. Газдюк Л. М. 
9. Білянський В. Т. 

10. Зозуляк Л. В. 
11. Рейда В. В. 

 
 


