
Роботу педагогічного колективу у 2017-2018 навчальному році було спрямовано на реалізації 

науково-методичної проблеми «Формування освіченої особистості із національно-

європейськими цінностями, поглядами, мисленням, мораллю через впровадження ІКТ, 

хмарними технологіями у навчально-виховному просторі ЗОШ№1- школа європейської 

освіти». Цей напрямок роботи був обумовлений внутрішкільними завданнями, а також 

проблемами, над якими працювали педагоги школи.  
Методична робота в школі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності 

кожного вчителя школи, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного 

колективу в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку 

конкретних учнів, класів. 

Методична робота в школі ділиться на: масові, групові, індивідуальні. До групової форми 

роботи відносяться педагогічні ради. Так, протягом 2017-2018 навчального року були 

проведені на тему  "Особисте продуктивне навчання як мета педагогічного процесу", вчителі 

мали змогу поділитись власним досвідом із колегами, намітити шляхи удосконалення 

власних навичок, підвищення кваліфікації. Педагогічна рада" Концепція національно-

патріотичної самосвідомості, правових цінностей молоді" проведена у формі КТС, учителі 

отримували навички роботи у групах. 

При підготовці до педагогічної ради " Інтеграція навчання як засіб забезпечення системних 

знань з різних галузей наук. Про хід впровадження проектів всеукраїнського рівня" 

використано хмарні технології, а сама педрада проведена у формі оксфордських дебатів, які 

передували проведення інтегрованих уроків: англійська мова-інформатика Смажна Я.І., 

Рибій І.В.), всесвітня історія - фізика(Пристайчук О.Є.-Хаврун Г.Б., зарубіжна література - 

англійська мова(Гоняк О.В., Яцюк Ю.В., математика - Україна і світ(Каялайнєн О.В.). 

Участь у виставці педінновацій «Хмельниччина на шляхах реформування. 

роки К-сть 

робіт 

Результат 

І ІІ ІІІ 

2014-2015 11 8 - - 

2015-2016 9 10 3 - 

2016-2017 9 3 4 3 

2017-2018 6 1 1 1 

В 2018 на виставку подані роботи вчителями: Скиба А.В., Кутова Т.В., Дячук О.О., Грачова 

О.В., Васик М.В., Скрипнюк О.В., Ковальчук Н.М., Колодій А.Т., Кравчук Г.В., Ніверчук 

Т.П. О.В., Гасюк Л.В., Пристайчук О.Є. 

В 2017-2018 н.р. проатестовано – 6  педагогів, з них – підтверджено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» - 4 вчителя, присвоєно кваліфікаційні категорію 

«спеціаліст вищої категорії»-2. Відповідають раніше присвоєному званню: «учитель-

методист»- 2, «старший учитель» - 2. 

Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної майстерності 

вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб 

педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого 

потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів - допомогти педагогічним 

працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення 

професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого 

потенціалу. У Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 

підвищили кваліфікацію 29 учителів, 6 учителів пройшли курси підготовки учителів за 

програмою НУШ, 3 курси англійської мови за канадською програмою. У 2017-2018 н.р. 

учителі активно проходили альтернативні курси підвищення кваліфікації: Гасюк Л.В. і 

Пристайчук О.Є. "Сучасне викладання історії" при ЛКУ. 24 учителя пройшли тестування на 

методичному порталі, 8 учителів брали участь у щорічному конкурсі "Колосок-учитель 

року". Отримали сертифікати  методичного порталу: Волова І.І. - за добірку сценаріїв 

"Початкова школо, прощавай", Костюк І.В. - Усач М.М. -  літературне читання (конспект 

уроку), Мазур Г.В - конспекти уроків. Волова І.І. пройшла "онлайн-курс для вчителів 



початкової школи" за проектом НУШ EdEra, Пристайчук О.Є. отримала сертифікат за участь 

неконференції Edcamp/ 

Діяльність ШМО було сплановано на основі річного плану роботи школи та 

загальношкільної науково-методичної проблеми. Кожна з них проводила засідання, робота 

яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданняхметодичних 

об'єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і 

вивчення навчальних предметів у 2017-2018н.р., підготовка і проведення олімпіад, 

предметних тижнів, проведення контрольних замірів знань, затвердження завдань для 

державної підсумкової атестації, підготовка до ЗНО -2018), 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. Згідно плану методичних об'єднань були проведені предметні тижні, під 

час яких учні розширювали свої знання з даного предмета, мали можливість проявити свою 

творчість та обдарованість. 

Учителі школи брали активну участь у методичній роботі, підготовці учнів до конкурсів. 

(додаток1) 

Учителі – філологи ЗОШ№1 працювали над методичною темою: «Формування 

соціокультурної компетентності, виховання національної свідомості на уроках та під час 

виховних заходів». Педагоги ставили за мету: сприяти покращенню орфографічної 

грамотності та культури мовлення учнів , розвивати їх творчі здібності, засобами мови та 

літератури формувати громадянську позицію, національну гідність. 

Для реалізації поставленої мети учителі залучали учнів до участі в конкурсах, 

олімпіадах,турнірах, до написання наукових робіт та рефератів. Проаналізовано у наказі.  

З 6 по10 лютого проходив тиждень зарубіжної літератури, під час якого учні 7-х класів брали 

участь у літературному квесті(учителі: Сокальська Т.П.,Піонтковська Г.Р.), учні 6-х класів 

були задіяні до літературного свята «Міфи Давньої Греції»(учитель Гоняк О.В.), а для 

дев’ятикласників було проведено  брейн-ринг (учитель Баранова В.П.). Учні 5-х класів 

подорожували сторінками улюблених казок,інсценізували їх,відвідали міську бібліотеку для 

дітей. 

На базі  школи проходив міський семінар для філологів на тему: «Компаративний аналіз на 

уроках української та зарубіжної літератур». Учитель Гоняк О.В. проводила під час семінару 

відкритий урок із зарубіжної літератури у 5-А класі, ділилася досвідом роботи з колегами 

міста. 

Учителі української мови та літератури провели тиждень української мови та літератури,під 

час якого було організовано випуск стіннівок до Дня української писемності та мови, 

проведено конкурс знавців української мови, виховні години та інформування на тему: 

«Мова - це нація, спільність і час» та інше. До дня народження Ліни Костенко учителі 

Ніверчук Т.П. та Васик М.В. підготували для старшокласників літературну кав’ярню, на яку 

запросили інших вчителів школи, психолога Мулька В.М. 

Учителі-філологи долучилися і до літературно-краєзнавчої роботи. Учитель Ковальчук Н.М. 

брала участь у екскурсійній подорожі філологів міста Шепетівки, під час якої  вчителі 

відвідали батьківщину І.Я.Франка – с.Нагуєвичі, познайомились із історичними пам’ятками 

Франкового краю, побували в музеях Львівщини. Після екскурсії учителька презентувала 

педагогам та учням нашого закладу свої дослідження про життя та творчість І.Я.Франка.  

Учителі МО вчителів фізики, математики, інформатики працювали над темою «Розвиток 

інтелекту учня». Вчителі залучали учнів до участі в олімпіадах, Інтернет-олімпіадах, 

інтерактивних конкурсах. У лютому було проведено тиждень математики, протягом якого 

учні брали участь у різноманітних конкурсах, вікторинах, квесті. Вчителі активно 

включились у Всеукраїнський проект «Варіативні моделі комп’ютерно - орієнтованого 

середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому 

закладі». Учні спільно із вчителями відвідали дитячий форум  у Львові, де учні стали 



учасниками різноманітних навчальних заходів у просторовій грі-квесті "Космовізія», брали 

участь у журналістському майстер-класі, вивчали мову жестів, грали у настільні ігри. 

Учителі МО вчителів біології, географії, хімії, історії працювали над темою «Професійна 

компетентність сучасного вчителів  - шлях підвищення якості освіти». Вчителі належну 

увагу приділили самоосвіти, так 100% вчителів МО використовують ІКТ на своїх уроках. 

Вчителі брали у роботі міського методичного об’єднання, протягом року стали учасниками 

трьох виїзних засідань. 

Методичне об’єднання вчителів початкової школи (керівник МО – Іванова Т.Ц..)  

обмінювались своїм досвідом на відкритих уроках, позакласних заходах, впроваджуючи ідею 

взаємонавчання. Вчителі початкової школи застосовували у навчальному процесі 

інформаційні. На базі школи проведено міський семінар вчителів початкових класів. Велика 

увага приділялася обдарованим дітям, які показали високі результати у міжнародних 

конкурсах з навчальних дисциплін «Колосок», «Соняшник», «Кенгуру». 

У 2016-2017 навчальному році методичне об’єднання вчителів іноземних мов (керівник МО 

– Яцюк Ю.В.) Вчителі іноземних мов: Сивопляс О.В., Закревська О.Ю., Смажна Я.І. – члени 

журі ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з іноземних мов та МАН Вчителі школи 

тісно співпрацюють з волонтером Корпусу Миру США міс Міа, така співпраця дає 

можливість вчителям і учням покращити свої знання з англійської мови, вимову, 

комунікативні здібності, дають можливість вільно спілкуватись іноземною мовою. 

В школі працювали МО вчителів естетичного циклу, проте через малу кількість учителів 

даного профілю доцільно їх об’єднати з МО вчителів філологів. МО вчителів фізичної 

культури та предмета «Захист Вітчизни» не були активними у методичній роботі. 

Протягом навчального року здійснювалась контрольно-аналітична діяльність за навчально-

виховним процесом: адміністрацією, учителями  відвідано понад 350  уроків та заходів 

учителів-предметників, проведено індивідуальні консультації з учителями, календарно-

тематичне планування, робочі зошити учнів з математики та мов, зошити для практичних, 

лабораторних робіт з природничих дисциплін, систематично перевірялись класні журнали, 

вивчено стан викладання інформатики, зарубіжну літературу, а також систему роботи 

вчителів, що атестуються.  За наслідками внутрішкільного контролю надано рекомендації 

учителям-предметникам, учням та їх батькам щодо поліпшення організації навчально-

виховного процесу. Питання, хід та результати контрольно-аналітичної діяльності 

систематично обговорювались на нарадах при директору, засіданнях МО, наслідки 

узагальнені в наказах. 

Протягом року шкільний психолог, соціальний педагог працювала за корекційно-

розвивальними програмами, які сприяли адаптації дітей першого та п’ятого класів. За 

програмами, які сприяли підготовці до державної підсумкової атестації та ЗНО. Проводила 

різноманітні тренінгові заняття спрямовані на розвиток комунікативних вмінь, адекватної 

самооцінки, розвиток уваги, пам’яті, сприймання, формування здорового способу життя, 

розвиток вміння долати конфліктні ситуації, формування відповідальної поведінки та інші. 

Проводились профілактичні бесіди, як планові так і за запитом. 

 


