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29 грудня 2022 року                                                                                               № 300-о 

Про підсумки методичної роботи у І семестрі 2022/2023 н.р. 

На виконання Законів України  «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

Концепції Нової української школи, затвердженої рішенням колегії МОН України 27.10.2016 

року, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом 

МОН від 16.06.2015 року № 641, керуючись Стратегією розвитку сфери інноваційної 

діяльності на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

10.07.2019 року № 526-р, враховуючи професійні потреби та інтереси педагогів НВК «ШЕЛ», 

з метою поступового їх включення в інноваційну освітню діяльність, розвитку педагогічної 

творчості та професійної майстерності, а також забезпечення організаційно-методичного 

супроводу діяльності професійних спільнот (методичних об’єднань закладу) з питань 

удосконалення змісту роботи на компетентнісній основі, створення ефективної системи 

методичної роботи, спрямованої на розвиток педагогічної майстерності, творчої ініціативи 

працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації в міжатестаційний 

період, був виданий наказ  по закладу  від 02.09.2022 року № 162-о «Про структуру та 

організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2022/2023 навчальному році».   

У зв’язку зі здійсненням освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році у змішаній 

формі, оголошенням воєнного стану в Україні 24.02.2022 року та з діючими з 2020 року 

карантинними обмеженнями, пов'язаними з COVID-19 педагогічний колектив НВК «ШЕЛ» 

продовжив працювати над  методичною проблемою: «Впровадження сучасних педагогічних 

технологій навчання і виховання для забезпечення всебічного розвитку особистості учня 

та рівня професійної майстерності вчителя як запоруки якісної освіти». 

Методична робота у І семестрі 2022/2023 навчального року організована за такими 

формами:  

1) колективні форми роботи, а саме проведено:  

• 4 засідання педагогічної ради,  

• 6 інструктивно-методичних нарад,  

• 6 нарад при директорові,  

• 2 семінари-практикуми по організації освітнього процесу в 5-А та 5-Б групах (НУШ); 

• 2 засідання методичної ради; 

2) групові форми роботи:  

• працювали 5 методичних об’єднань вчителів (математики та інформатики, суспільно-

гуманітарних предметів, іноземних мов, природничих наук та кураторів навчальних груп); 

• педагогічна інтернатура: за двома педагогами-наставниками Горняткевич Н.І. та Савою 

І.С. були закріплені інтерни Пастернак Р.М., Кравчук О.Я. та Чопик Н.М., Дроздовська 

Б.Т. відповідно. 

3) індивідуальні форми роботи:  

• самоосвітня фахова діяльність педагогів спрямована на безперервне підвищення власної 

кваліфікації та педагогічної майстерності,  

• над індивідуальними темами самоосвіти, методичними проблемами; 

• участь у вебінарах щодо організації якісного забезпечення освітнього процесу, 

використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та 

перспективного педагогічного досвіду; 



• створення власних сайтів, блогів та відео, розміщених в YouTube (Врублевська А.П. - 

https://vrublshel.blogspot.com/, https://youtu.be/oaOcP6UffoU, https://naurok.com.ua/profile/ 

1900147 та Петрів Н.В. - https://instagram.com/simple_math_here?igshid=t39ocntxk0iv, 

https://www.youtube.com/channel/ ) 

4) підготовка учнів до участі у І, ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із математики, 

української мови, історії України та XXIII Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика, ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені 

Тараса Шевченка, загально міського конкурсу в межах npoєкту «КаvysЯ»; 

5) методичні розробки конспектів тем уроків, мультимедійних презентацій, дидактичних 

матеріалів для проведення поточного і підсумкового оцінювання учнів (Додаток 1); 

6) участь у міському конкурсі «Успішний педагог – 2022» (учитель Воронич І.М.).  

Проте необхідно продовжити: 

▪ працювати над удосконаленням уроків з використанням дистанційних технологій 

навчання, як основної форми роботи в умовах воєнного стану; 

▪ розвивати ініціативу й творчість, новаторські пошуки педагогів; 

▪ сприяти самоосвітній фаховій діяльності педагога з метою безперервного підвищення 

власної кваліфікації та педагогічної майстерності; 

▪ підготовку та проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього  процесу, 

надання практичної методичної допомоги педагогам в оволодінні сучасними методами 

навчання та виховання; 

▪ організацію якісного забезпечення освітнього процесу; 

▪ освітній процес у 5-х  класах на створення комфортних умов навчання в рамках 

реалізації Концепції нової української школи; 

▪ проведення ліцейських конкурсів та виставок творчих робіт учнів, участь у районних 

та обласних заходах, спрямованих на самореалізацію учнів, які виявляють особливі 

досягнення у вивченні предметів; 

▪ забезпечення роботи курсів за вибором, гуртків з метою розвитку життєвих та 

предметних компетентностей  учнів; 

▪ систематично удосконалювати форми методичної роботи з педагогічними кадрами; 

▪ роботу з виявлення обдарованих дітей, якісно здійснювати підготовку учнів до 

олімпіад; 

▪ працювати  над підвищенням якості  базової середньої освіти учнів, формуванням у них 

уміння самостійно здобувати знання, творчо застосовувати їх на практиці; 

▪ брати участь у фахових конкурсах, презентувати педагогічну майстерність на рівні 

міста; 

▪ працювати над створенням електронних портфоліо, методичних кейсів. 

Враховуючи вищезазначене, 

НАКАЗУЮ: 

1. Вважати методичну роботу НВК «ШЕЛ» з педагогічними кадрами у  І семестрі 2022/2023 

навчального року задовільною. 

2. Продовжувати роботу над методичною проблемою «Впровадження сучасних 

педагогічних технологій навчання і виховання для забезпечення всебічного розвитку 

особистості учня та рівня професійної майстерності вчителя як запоруки якісної 

освіти». 

3. Горняткевич Н.І., заступнику директора з навчально-виховної роботи: 

3.1. детально проаналізувати результати методичної роботи за 2022/2023 н.р. на 

засіданні методичної ради НВК «ШЕЛ»; 

3.2. контролювати участь обдарованих дітей в інтерактивних конкурсах, змаганнях, 

турнірах; 

https://vrublshel.blogspot.com/
https://youtu.be/oaOcP6UffoU
https://naurok.com.ua/profile/%201900147
https://naurok.com.ua/profile/%201900147
https://instagram.com/simple_math_here?igshid=t39ocntxk0iv
https://www.youtube.com/channel/%20)


3.3. контролювати виконання усіх методичних заходів, які заплановані на ІІ семестр 

2022/2023 н.р.; 

3.4. контролювати розміщення матеріалів з досвіду роботи на сайті НВК «ШЕЛ»; 

3.5. контролювати дотримання графіку проходження курсів підвищення кваліфікації 

педагогічними працівниками НВК «ШЕЛ». 

4. Педагогічному колективу НВК «ШЕЛ»: 

4.1. спрямувати усю методичну роботу на успішну реалізацію методичної проблеми; 

4.2. безперервно працювати над удосконаленням свого професійного рівня; 

4.3. продовжити роботу над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення 

рівня навчально-виховного процесу; 

4.4. активізувати роботу над впровадженням якісних методик забезпечення здійснення 

освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання; 

4.5. залучати обдарованих дітей до участі в інтерактивних конкурсах, змаганнях, 

турнірах. 

5. Керівникам методичних об’єднань: 

5.1. розробити до 25.01.2023 року графіки взаємовідвідувань уроків учителями; 

5.2. активізувати роботу всіх членів методичних об’єднань з метою покращення 

підготовки учнів до участі в різних конкурсах, турнірах, олімпіадах, змаганнях у ІІ 

семестрі 2022/2023 н.р.; 

5.3. спрямувати  роботу всіх членів методичних об’єднань на створення електронних 

портфоліо, методичних кейсів; формування та реалізацію індивідуальної освітньої 

траєкторії  здобувачів освіти з метою підвищення рівня оволодіння предметними 

та життєвими компетентностями; 

5.4. продовжити вивчення інструктивно-методичних матеріалів відповідно до 

предметів; 

5.5. надавати методичну допомогу вчителям у підготовці матеріалів до публікацій у 

фахових та періодичних виданнях, на інтернет-сайтах; 

5.6. сприяти зростанню рівня професійної компетентності педагогів за темами 

самоосвіти. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на Горняткевич Н.І., заступника директора з 

навчально-виховної роботи.  

 

Директорка                                                    Іванна КУТЕЛЬМАХ 

З наказом ознайомлені: 

_______________Надія ГОРНЯТКЕВИЧ _______________Наталія ПЕТРІВ 

_______________Аліна ВРУБЛЕВСЬКА _______________Іван ВОРОНИЧ 

_______________Надія БАСКАКОВА _______________Мар’яна ОЛЕКСІВ 

_______________Надія МИХАЙЛИШИН _______________Вероніка РАБИНЮК 

_______________Ігор ПРОЦИК _______________Мар’яна ЛУЩАК 

_______________Світлана ЮРКІВ _______________Мар’яна ЗВОРСЬКА 

_______________Марта КОЗАК _______________Оксана КРАВЧУК 

_______________Ірина ЯРЕМА _______________Божена ДРОЗДОВСЬКА 

_______________Зоряна БУРАК _______________Надія ЯКОВЕНКО 

_______________Ірина ДАВИДОВИЧ _______________Юлія ОЛЕНЮК 

_______________Наталія МАНЬКО _______________Ірина САВА 

 

 

 

 


