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У К Р А Ї Н А 

ПОЛТАВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА № 40 

ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Н А К А З 

 

05.06.2020р.                                  № 75 
 

 

Про підсумок методичної роботи 

з педагогічними  кадрами за 2019-2020 н.р. 

 

У 2019-2020 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів 

України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та також відповідно до завдань, визначених 

у наказі по школі № 142 від 02.09.2019 "Про організацію методичної роботи з педагогічними 

кадрами школи в 2019-2020 навчальному році.  

В освітньому процесі реалізуються основні завдання методичної роботи закладу: 

 сприяння   розвитку   самостійної   роботи  вчителя   з  метою  безперервного  

підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності; 

 розвиток учительської творчості; 

 формування інтересу до сучасних наукових ідей в дефектологічній науці; 

 покращення методичної підготовки педагогічних кадрів; 

 розвиток аналітичних навичок, самоаналізу і самоконтролю діяльності; 

 вивчення стилю роботи вчителя, його особистісних якостей і на цій основі створення 

умов для професійного росту і оптимальної взаємодії з колективами учнів, учителів, 

батьків; 

 апробація та впровадження освітніх технологій або їх елементів, нових курсів і програм 

для використання в освітньому процесі спеціальної школи; 

 наукове обгрунтування досвіду роботи вчителів. 

Освітня діяльність педагогічного колективу здійснюється відповідно до обраної навчальної 

стратегії з опорою на концепцію особистісно - орієнтованого, корекційно - компенсаторного 

навчання й виховання для максимальної соціалізації та формування життєвих компетентностей 

дітей з особливими потребами, шляхом задоволення потреб у самоактуалізації, що пов'язується з 

необхідністю вирішення основних завдань науково - методичної роботи. 

Реалізація освітніх напрямів методичної роботи: забезпечення професійною інформацією, 

підтримка в підготовці до атестації, організація підвищення кваліфікації вчителів - значно 

підвищила якість освітнього  процесу в початкових  і 5-12 класах. 

Визначені функціональні обов’язки педагогічних працівників, залучених до методичної 

роботи. З метою надання допомоги в розвитку інноваційних процесів і проведенні досліджень, 

адміністрація   закладу  постійно  проводить   консультації з  педагогічними  працівниками  й 

керівниками  методичних  об'єднань. У ході моніторингу динаміки педагогічної майстерності 



2 
 

вивчаються питання реалізації особистих творчих  планів, проводиться сумісне корегування 

самоосвітньої діяльності педагогів відповідно до завдань освітньої галузі. 

        Планування методичної роботи відбувається на діагностичній основі. Виходячи з позиції 

управління закладом, важливим є питання ефективності внутрішкільної методичної роботи. З 

огляду на це доцільно визначити її основний критерій - результативність: ефективність навченості, 

вихованості і розвитку  школярів зростає, підвищується рівень професійної майстерності 

педагогів, зростає захоплення учителів своєю працею. 

Спланована та організована робота поетапного розв'язання педагогами єдиної педагогічної 

теми: «Вдосконалення фахової компетентності вчителя в умовах освітнього середовища 

спеціальної  школи». 

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною 

роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи, 

заступник директора , керівники шкільних методичних об'єднань. 

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: 

1. Аналіз  роботи закладу у 2019-2020 н. р. та завдання на 2020 - 2021н.р, 

2. Затвердження перспективного плану роботи  па 2020 - 2025 рр.  та плану роботи закладу на 

2020-2021н.р.. 

3. Про затвердження тарифікації педагогічних працівників. 

4. Розгляд та ухвалення на 2019 - 2020навчальний рік: 

4.1 плану роботи методичної ради закладу; 

4.2. розкладу уроків початкової та старшої школи; 

4.3. режиму роботи груп продовженого дня 

5. Про роботу   закладу   щодо   виконання   рекомендацій  за результатами  ЗНО. 

6. Про організацію освітнього процесу на 2019 - 2020 н.р.: 

6.1. затвердження структури навчального року, враховуючи стан забезпеченості закладу 

теплопостачанням в опалювальний період 2019- 2020років;  

6.2. організація індивідуального навчання; 

6.3.продовження  впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, 

про організацію роботи з попередження дитячого травматизму та збереження життя і 

здоров'я дітей під час освітнього процес. 

7. Соціальний  захист дітей - сиріт, дітей під опікою, позбавлених батьківського піклування. 

8. Створення належних умов для навчання та виховання дітей з особливими освітніми 

потребами. 

9. Створення безперешкодного  життєвого середовища для дітей, осіб з обмеженими 

фізичними можливостями. 

 11. Звіт про роботу керівників гуртків. 

12. Про результати перевірки класних журналів 1-12 класів. 

13. Особливості проведення ЗІЮ- 2020. Підготовка учнів 11-Б, 12-Б класів до ДПА/ЗНО у   

      2019-2020н.р. 

14. Інноваційна грамотність педагога як умова розвитку його професіоналізму. 

15. Про рівень самоосвітньої роботи вчителів над реалізацією індивідуальних науково -  

      методичних проблем. 
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16. Аналіз курсової підготовки педагогічних працівників та планування проходження курсів 

підвищення кваліфікації на 2020рік. 

17. Звіт про роботу методичною об'єднання вчителів гуманітарного циклу, природничо -  

        математичного циклу. ШМО класних керівників, ШМО учителів початкових класів, ШМО  

       груп продовженого дня, корекціино-реабілітаціине ШМО. 

18. Про роботу ШМО над реалізацією науково-методичної проблеми школи. 

19. Вибір підручників для 5, 10 класів ( завідуюча бібліотекою Милашевич І.В.). 

Були відвідані уроки з метою перевірки щодо стану викладання, рівня навчальних 

досягнень. засвоєння знань, умінь з  таких предметів,  згідно навчального плану:  

 Жовтень – математика,  фізика,; 

 Листопад – ПШ (навчальні предмети),  історія,біологія,  українська мова та 

література, англійська мова; 

 Грудень - ПШ(навчальні предмети), хімія, інформатика, художня культура, 

ритміка, ЛФК; 

 Січень -  українська мова та література, математика, біологія; 

 Лютий – НУШ, музичне мистецтво, фізичне виховання, Захист Вітчизни; 

Протягом 2019-2020н.р. було проведено відкриті уроки: 

 

Предмет Клас Назва Учитель (посада) 

  ЖОВТЕНЬ  

Математика 

6-А 

клас 
Додавання і віднімання мішаних чисел 

Сербин Л.Г.  

(уч. матем) 

8 

класи 
Позакласний захід математична гра «Шанс» 

Сербин Л.Г.  

(уч. матем) 

Кальник Л.С. 

(уч. матем) 

11-А 

клас 

Відкритий урок з геометрії «Ознака 

паралельності прямої і площини» 

Сербин Л.Г.  

(уч. матем) 

Фізика 

 

9 А– 

10А 

класи 

Позакласний захід  цікаві досліди з 

електризації 

Зобенкова І.А. 

(уч. фізики) 

Інформатика 

 

5 – 6 

класи 
Конкурс малюнків «Осінь в Paint»  

Біологія 
6 

класи 

Відкритий урок «Газообмін у легенях і 

тканинах. Дихальні рухи» 

Гриценко В.І.  

(уч. біології) 

 

  ЛИСТОПАД  

Математика 6– А Відкритий урок «Знаходження дробу від Сербин Л.Г.  
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клас числа» (уч. матем) 

Англ. мова 

2-А 

клас 
Відкритий урок «Мої шкільні речі» 

Козка Л.В. 

(уч. англ. мови) 

3-А 

клас 
Відкритий урок «Я та моя родина». 

6 

клас 
Брейн - ринг між класами 

Фізика 
8-А 

клас 
Відкритий урок «Будова ока» 

Чернявський А.А. 

(уч. фізики) 

Укр. мова і 

літ-ра 

5 – 12 

класи 

Відкриття тижня української мови та 

літератури. Святкова лінійка 
Ткаченко І.В.  

(уч. укр. мови та літ-

ри) 
Інтелектуальна гра «Бринить – співає наша 

мова» 

Логопедичний 

ранок 

4 – 6 

класи 

«Квиток у місто Звукоград» 

 

Мерзлова В.В. 

(уч. розв. зв’язн. 

мовл.) 

Біологія 

8 

класи 

 

Відкритиу урок «Система кровообігу. Серце: 

будова і функції. Робота серця» 

Гриценко В.І.  

(уч. біології) 

Історія та 

правознавство  

 

1 – 12 

класи 

Місячник правових знань та Всеукраїнський 

тиждень права 

Голуб В.Г. 

(уч. історії) 

Матешук І.І. 

(уч. правознавства та 

історії) Класоводи, 

класні керівники, 

вихователі ГПД 

Інформатика   
Мастер – клас для вчителів міста «Потужність 

комп’ютера» 

Чернявський А.А. 

(уч. інформатики) 

Анг. мова 

1 – 12 

класи 

Фото виставка – колаж «Знайома і незнайома 

Великобританія» 
Нагайченко Н.М 

Козка Л.В. 

(уч. анг. мови) 
1 – 6 

класи 
Музично – ігрові уроки  

 

Семінар 

педагогів -

організаторів 

(виступ  прак. 

психолога і 

учителя 

дефектолога) 

 

 
«Розвиток творчого потенціалу учнів засобами 

мистецтва» 

Ільченко Л.М. 

(педагог орган.) 

 
«Осоливості соціалізації дітей з особливими 

потребами» 

Климко О.В. 

(практ. психолог) 

Макарова С.І. 

(уч. дефектолог) 

  ГРУДЕНЬ  
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Анг. мова 

6 

класи 

Брейнринг «Найкращий знавець англійської 

мови»  
Нагайченко Н.М 

Козка Л.В. 

(уч. анг. мови) 

1 – 6 

класи 

Англійський кінозал, перегляд фільмів і 

мультфільмів англійською мовою 

2 – 8 

класи 

Конкурс малюнків «Стежками англійських 

казок»  

Історія та 

правознавство  

 

1 – 12 

класи 
Всеукраїнський тиждень права 

Голуб В.Г. 

(уч. історії) 

Матешук І.І. 

(уч. правознавства та 

історії) Класоводи, 

класні керівники, 

вихователі ГПД 

Математика 

6 

класи 
Захід «Математичний калейдоскоп» 

Сербин Л.Г. 

 (уч. матем.) 
11 – 

12 

класи 

Урок – конференція «Видатні математики 

Полтавщини» 

Укр. мова і 

літ-ра 

6-А 

клас 

Відкритий урок «Незмінювані іменники. Рід 

незмінюваних іменників» 
Ткаченко І.В.  

(уч. укр. мови та літ-

ри) 
11 

клас 
Відкритий урок «Просторічні слова». 

Семінар педаг. 

орган-в 

(виступ  прак. 

психолога і 

учителя 

дефектолога) 

 

 

 

«Розвиток творчого потенціалу учнів засобами 

мистецтва» 

Ільченко Л.М. 

(педагог орган.) 

 

«Вплив сім’ї на соціалізацію дітей, що мають 

особливі потреби» 

 

Климко О.В. 

(практ. психолог) 

 
«Своєрідності виховної роботи з учнями, що 

мають порушення зору» 

Макарова С.І. 

(уч. дефектолог) 

Природознавс

тво, біологія 

5 – 6 

класи 
Захід «День зимуючих птахів» 

Гриценко В.І. 

(уч. біол.., прир., 

екол.) 

  СІЧЕНЬ  

Математика 

 

5 – 9 

класи 
Конкурс малюнків «Математика в побуті» 

Сербин Л.Г.  

(уч. матем) 

Кальник Л.С. 

(уч. матем) 

Фізика 

 

1 – 4 

класи 

Цікаві досліди з фізики (демонструють учні 8-

А класу) 

 

Чернявський А.А. 

(уч. фізики) 

Виступ  Кінолекторій Макарова С.І. 
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учителя 

дефектолога 

(уч. дефектолог) 

  ЛЮТИЙ  

ЛФК 

6-Б 

клас 

Відкритий урок з учнем Склярем Владиславом   

(індик. форма навчання) «Захворювання 

органів зору та ЦНС» 

 

Матюхіна І.В. 

(уч. ЛФК) 1 – 4 

класи 

«Захворювання органів зору та порушення 

опорно – рухового апарату» 

Укр. мова і 

літ-ра 

9-А 

клас 

Відкритий урок «Т.Г. Шевченко тривога за 

жіночу долю (причинна)» 

Ткаченко І.В.  

(уч. укр. мови та літ-

ри) 

Початкова 

школа: 

 

Англ. мова 

 

 

6-Б Відкритий урок «Подорож Україною» 

Козка Л.В. 

(уч. англ. мови) 5-Б Відкритий урок «Пори року, погода» 

Математика 

 

3-А 

клас 

 

«У математичному кафе» 

 

Лук’янова Т.М.  

(уч. ПК) 

  БЕРЕЗЕНЬ  

ЛФК 
7-А 

клас 

Відкритий урок з учнем Войтович Ростислав   

(індик. форма навчання) «Захворювання 

органів зору та ЦНС» 

Матюхіна І.В. 

(уч. ЛФК) 

Правознавств

о 

9-А 

клас 

Відкритий урок «Сім’я і шлюб» Матешук І.І. 

(уч. правознавства) Відкритий урок «Право на працю» 

Екологія 

10 – 

12 

класи 

«Життя в стилі ЕКО» 
Гриценко В.І.    

(уч. екол.) 

  КВІТЕНЬ  

Математика 9-А Відкритий урок «Арифметична прогресія» 
Сербин Л.Г.  

(уч. матем.) 

 

Уроки, заходи, виховні години проведені на належному науково-теоретичному, методичному 

рівні. 

Один із напрямків методичної роботи - узагальнення та презентація матеріалів з досвіду 

роботи вчителів школи.. 

З боку дирекції школи, голів ШМО надавалася допомога вчителям, які навчалися на курсах 

підвищення кваліфікації, проводилося індивідуальне консультування педагогів. 

Протягом 2019-2020 н.р. було організовано роботу методичних об'єднань вчителів-

предметників. затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали шкільні 

методичні об'єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. 
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Робота методичних об'єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, 

фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені 

заплановані засідання методичних об'єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання 

(підготовка і проведення предметних тижнів, проведення підсумкових контрольних робіт, 

проведення державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання 

У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні 

методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик процесу формування в учнів 

предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні 

приймати нестандартні рішення, тобто підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, само 

контролювати та само оцінювати результати своєї діяльності. 

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є 

забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної 

і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. 

Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості розкриття 

обдарованості кожної дитини. 

 Методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2019-2020 навчальному році 

працювало над проблемою: «Адаптація інноваційних технологій до навчально-виховного процесу 

в спеціальній школі для дітей зі зниженим зором в умовах НУШ». 

 Проводилась велика робота з реалізації даного проблемного питання. Це проведення 

засідань методоб’єднання вчителів початкових класів, відкритих уроків та виховних заходів, 

творчих звітів вчителів що атестуються. Метою роботи методичного об'єднання вчителів - 

створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою 

інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому ця 

проблема і охопила всі сфери шкільного життя, весь освітній процес, де в центрі стоїть 

особистість - учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом. 

Робота методичного об’єднання була спрямована на підвищення професійної майстерності і 

розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення 

умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів; інтеграцію у навчально-

виховному процесі дітей з особливими потребами. 

 Протягом навчального року вчителі початкових класів працювали творчо, наполегливо, 

ефективно та  результативно.  

          У шкільному методичному об’єднанні 8 вчителів початкових класів. Мають наступні 

кваліфікаційні категорії:   

спеціаліст вищої категорії  та звання «Старший учитель» - 7 учителів, 

спеціаліст  - 1 учитель. 

         Протягом року було сплановано та проведено 5 засідань МО за такими темами:                                                                                               

Перше засідання відбулося 03 вересня 2019 року у формі методичної наради на тему: 

«Модернізація початкової освіти – актуальна вимога сьогодення.» 

  Друге методичне об’єднання відбулося 16 жовтня 2019 року: «Шляхи, форми і методи 

удосконалення освітнього процесу.  Використання  інноваційних технологій на уроках у 

початкових  класах.»                                       
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      Третє засідання відбулося 26 грудня 2019 року у вигляді «Тренінгу» на тему: «Сучасний урок: 

вимоги, проблеми, шляхи, удосконалення. Здоров’язберігаюча компетентність сучасного 

вчителя.» 

      Четверте засідання відбулося у вигляді «Скарбнички педагогічного досвіду» на тему: 

«Сучасний урок – співпраця усіх учасників освітнього процесу. Інтеграція навчання в 

системі нових освітніх технологій.» 

 П’яте методичне об’єднання відбулося Онлайн: «Організація дистанційого навчання»; у 

вигляді «Аукціону методичних ідей» на тему «Підсумок роботи МО за рік» Засідання відбулося 

дистанційно через Скайп звязок. На засіданні обговорювали  ті платформи, які вчителі 

користувались для дистанційного навчання. Всі вчителі використовували Viber. Кожен вчитель 

прозвітував про результативність навчальних досягнень учнів за 2019-2020рік, які проводились 

дистанційно.   

 На засіданнях розглядалися найактуальніші питання щодо навчання та виховання 

молодших школярів  НУШ а саме:  

1. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів.  

2. 2 Інтеграція у навчанні молодших школярів математики «Щоденні 3»  

3. Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках 

математики:  

-Кейс-технологія;  

-«Перевернуте навчання»; 

- «Стортелінг»;                                                                                               

-« технологія  Боншо»;  

-«технологія Квестів»;  

-«технологія Кольорові капелюхи( 6 капелюхів мислення Едварда Де Боно»  

4. Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України.  

5. Групові методи на уроках в початковій школі.  

6. Гра по-новому-навчання по-іншому з LEGO. Практикум.  Метод компетентнісного навчання 

«Шість цеглинок»  

7. Інтерактивні прийоми роботи на уроках  ЯДС:- технологія:  

- «Перевернутий клас»  

-«прийом Фішбоун»   

-Прийом «Кубик Блума» тощо.  

8. Використання задач екологічного змісту на уроках математики як засобу формування 

екологічної культури учнів тощо.  

          Кожен вчитель брав активну участь у роботі МО: готували доповіді, реферати, давали 

відкриті уроки, виховні заходи, старанно виконували свої доручення. Всі вчителі початкових 

класів спрямовують свою роботу на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, 

модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію 

принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. 

Члени МО вчителів початкових класів приймали активну участь в онлайн-конференціях,  

вебінарах, тренінгах, де розглядаються важливі питання реформування освіти, розбудовування 

Нової української школи. 
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 Протягом навчального року молодші школярі брали активну участь в різноманітних 

конкурсах. Це тематичні конкурси малюнків, різні свята які проводилися в школі.    Брали участь у 

конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика. (вчитель 3 – Б кл. Мартишко О.С.- учасниця 

Король Анастасія ; вчитель 4 – Б кл. Лещенко В.О. – учасник Краснокутський Євгеній;  

Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру», Всеукраїнський українознавчий  конкурс 

«Соняшник»; Міжнародний природничий конкурс «Геліантус». Проведення цих конкурсів для 

дітей є хорошою можливістю перевірити свої знання, навчитися працювати з тестами. Учні 

показували хороші результати та отримували дипломи різного ступеня. Всі учні початкових класів 

взяли активну участь у проведенні «Тижня початкової школи», який проходив у грудні 2019 року, 

згідно плану, під девізом: «Кожен день у нас цікавий, веселий, плідний і яскравий» .  

 

План 

роботи тижня початкових класів 

ПСШ № 40 

16.12.19 – 20.12.19 

Понеділок  «День знань» 

Девіз: «Кожен день у нас цікавий, веселий, плідний і яскравий» 

№  Зміст роботи Відповідальні 

1.  Лінійка – відкриття Тижня початкової школи.  

«Наша школа початкова відкриває двері» 

Вчителі початкових класів 

2. Інформаційна програма про заходи Заступник директора Лук’янова 

Т.М. 

3. Інтерактивне шоу «У світі знань» Мишелова Н.В. 

4. Хвилинка «Великі відкриття маленьких дослідників». 

Виставка плакатів 

Вчителі початкових класів 

 

Вівторок  «День природи» 

Девіз: «Ми з вами в цьому світі не самі – 

            Живуть тут звірі, птахи і комахи. 

            Одним повітрям дихаємо ми і  

            Разом ходимо під небесним дахом. 

№  Зміст роботи Відповідальні 

1.  Перегляд і обговорення мультфільма «Смішарики» Гаврик В.В. 

Мишелова Н.В. 

2. Інтелектуальне шоу «Подорож у цікавий світ 

природи» 

Мартишко О.С. 

Босак Л.П. 

3. Усний журнал «Цікавинки про тварин» Вчителі початкових класів 

4. Складання правил про «Збережемо природу» Вчителі початкових класів 

 

Середа «День казки» 

Девіз: «Казка вчить, як на світі жить» 

№  Зміст роботи Відповідальні 
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Четвер «День руханки та танцю» 

«День здоров’я» 

Девіз: «Діти танцюють, діти веселі.Хай буде мирно в кожній оселі 

            «Здоров’я дитини – скарб для країни» 

 

П’ятниця  

«Математичний день» 

 

Готуючись до закінчення навчального року розглядались питання оцінювання учнів під час 

карантину та заповнення класного журналу. 

 В цілому роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2019-2020н.р. 

можна вважати задовільною  Засідання   МО здійснювалися згідно плану МО.                        

ШМО вчителів початкових класів дбає про те щоб школа була: 

- школою радості для учня, 

- школою творчості для вчителя, 

- школою спокою для батьків.  

     В 2019-2020 н. р. методичне об'єднання вихователів групи продовженого дня працювало 

над проблемою: «Формування ключових компетентностей молодшого школяра на групі 

продовженого дня, шляхом ціннісного ставлення до особистості та суспільства». 

      Структура роботи методичного об'єднання дала змогу здійснювати колективне обговорення 

різних проблем щодо науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в 

1.  Перегляд і обговорення українських казок. 

Інсценізація казок. 

Гаврик В.В. 

Мишелова Н.В. 

2. Літературна вікторина «Ми до тебе, казко, в гості 

завітали». 

Гутнік С.В. 

Босак Л.П. 

3. Гра «Чи знаєте ви казки та їх героїв?» Мартишко О.М. 

4. Інтерактивне шоу «Подорож до країни казки» Пономаренко Н.В. 

5. Конкурс малюнків казкових героїв Вчителі початкових класів 

№  Зміст роботи Відповідальні 

1.  «Веселі перерви «Моє здоров’я» Колбашова І.С. 

2. Спортивні змагання  «Виростайте всі здорові» Вчителі початкових класів 

3. Розучування руханок і фізкультхвилинок Колбашова І.С. 

4.  «Тато, мама і я – спортивна сім’я » (малюнки, фото) Вчителі початкових класів 

5. Дискотека «Танцювальний калейдоскоп». Вчителі початкових класів 

№  Зміст роботи Відповідальні 

1.  Математичний аукціон Лещенко В.О. 

2. Математичний калейдоскоп Пономаренко Н.В. 

3. Підсумок тижня Заступник директора Лук’янова 

Т.М. 
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процесі впровадження новітніх педагогічних технологій та інтегрованих курсів, використання 

інноваційних форм і методів у роботі з учнями, виховання творчої особистості дитини. 

      У складі МО працюють 9 вихователів.  

Мають наступні кваліфікаційні категорії: 

Спеціаліст вищої категорії – 2 

Спеціаліст І категорії – 3 

СпеціалістII категорії-2 

Спеціаліст – 2 

Всі вихователі мають вищу освіту. 

   Особлива увага у роботі приділялась вивченню та впровадженню в практику роботи нових 

методів навчання та виховання, відбором, теоретичним осмисленням, класифікацією 

педагогічних інновацій та формуванню ключових компетентностей дітей.  

   З метою створення сприятливого, для дітей, середовища, в якому гідний розвиток і захист їх 

прав з дотриманням принципів соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та 

традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім’ї та морального 

здоров’я дітей, виховна робота в класі ведеться за основними пріоритетними напрямками: 

охорона здоров’я та формування здорового способу життя, ціннісне ставлення до себе, 

створення рівних умов для доступу до якісної освіти, культурний і духовний розвиток дитини 

(ціннісне ставлення до мистецтва, до природи), захист прав дітей (ціннісне ставлення до 

держави і суспільства, до сім’ї, до родини, до людей). 

   Протягом навчального року зусилля роботи методичного об'єднання вихователів групи 

продовженого дня були спрямовані на підвищення теоретичного, науково - методичного рівнів 

підготовки вихователів з питань психології, педагогіки, сучасних методик виховної роботи. 

Вихователі тісно співпрацювали з класними керівниками, вчителем ЛФК, психологом, 

соціальним педагогом, тифлопедагогом, медичними працівниками школи. 

   Вихователі школи приймали активну участь у міських та обласних методичних заходах. У 

2019-2020 н.р. на базі школи проведено  семінари  для слухачів курсів ПОІППО. Вихователі 

Колісник Т.І. та Смілянець О.М. показали майстер-клас виготовлення аплікацій у різних 

техніках, Кравченко В.Ю., Кузіна Н.О., Гаврик В.В. провели майстер-класи руханок із 

використанням шести цеглинок. Виступи вихователів школи належним чином оцінили всі 

учасники семінару. 

    МО вихователів ГПД активно приймали участь у різноманітних тематичних тижнях. 

Виховували в дітях відповідальність, громадянську гідність, духовні якості. Протягом року 

проведено багато різних виховних заходів, спортивних змагань, рухливих ігор на свіжому 

повітрі,  влаштовувалися виставки дитячих малюнків. Результатом цієї співпраці є розвиток і 

виховання учнів. 

В роботі вихователів  практикувались такі форми роботи: 

·    відкриті заходи (Новорічні ранки, казка на новий лад «Ходить гарбуз по городу», 

свята «День захисника Вітчизни», «Супер-мама», «У Миколая на гостинах» та ін.); 

   екскурсії у природу («Бережіть первоцвіти», «Життя птахів взимку» та ін.); 

    інсценізації (казка «Червона шапочка», «Дванадцять місяців») ; 
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    прогулянки («Ми всі господарі природи, тож бережімо її вроду», «Наше 

завдання – зберегти природу для свого народу», «До природи не неси шкоди» та 

ін.); 

   спортивні години («Козацькому роду нема переводу», «Хто здоровий, той 

сміється, все в житті йому вдається», «Спортивні перегони», «Осінні розваги»  та 

ін.);  

    усні виступи; 

    обмін досвідом; 

   інформація новинок методичної літератури. 

    

   Протягом минулого навчального року проведено чотири засідання методичного об'єднання.  

На першому засіданні методичного об'єднання зроблені підсумки роботи за 2018-2019 н. р. та 

поставлені завдання на новий навчальний рік, затвердили  план роботи методичного об'єднання 

на 2019-2020 н. р.  та прослухали виступи Кравченко В.Ю. «Загальнокультурна компетентність 

учнів початкових класів на групі продовженого дня», Колісник Т.І. «Виховання учнів 

початкової школи на засадах громадянської компетентності», Кузіну Н.О. «Завдання і напрямкт 

патріотичного виховання». 

   Друге засідання методичного об'єднання було присвячено питанню: «Ключові компетентності 

учнів початкових класів». Вихователі прослухали виступ Смілянець О.М. «Психологічні 

аспекти самопідготовки на ГПД», Грибінник Н.О. «Структура готовності до інноваційної 

педагогічної діяльності», Колісник Т.І. «Готовність до інноваційної діяльності як важлива 

професійна якість педагога», Кузіної «Види роботи на самопідготовці з української мови», 

Кравченко В.Ю. «Характеристика здоров'язбережувальної компетентності» 

  Тема третього засідання: «Організація роботи на ГПД у ІІ півріччі 2019-2020 н.р.». В ході 

 засідання Голова МО затвердила виховні плани вихователів ГПД  на ІІ півріччя, вихователі 

опрацювали накази по школі. Потім члени МО прослухали виступ Кулініч К.О. « Проблеми у 

формуванні ціннісного ставлення до суспільства» і Кузіної Н.О. «Проблема формування 

ціннісного ставлення до особистості». Також вихователі Кулініч К.О. та  Червоненко Н.В. 

прозвітували про організацію самоврядування на групі продовженого дня. 

   На четвертому засіданні розглядались підсумки роботи методичного об’єднання за 2019-20120 

н.р. Голова МО, Смілянець О.М. підбила підсумки роботи методичного об'єднання за 2019-2020 

н.р., члени МО визначили завдання на наступний навчальний рік. Також на даному засіданні 

були обговорені відкриті заходи вихователів. Всі вихователі виступили з творчим звітом про 

виконану роботу над методичною проблемою. Відкриті заходи пройшли на належному 

методичному рівні, мали триєдину мету, були добре оцінені членами МО, адміністрацією 

школи. 

   Члени МО вихователів ГПД протягом навчального року приймали активну участь в онлайн-

конференціях, інтернет-марафонах, вебінарах, тренінгах, де розглядаються важливі актуальні 

питання з навчально-виховної роботи. 

   Робота була спланована так, щоб заходи охоплювали різні сфери діяльності вчителів, 

вихователів та учнів, були цікавими, корисними, сприяли інтелектуальному та творчому 

розвитку учнів. 
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   У колективі налагоджена атмосфера співробітництва, взаємодопомоги, підтримки (спільна 

розробка виховних заходів, свят, екскурсій, планування). Вихователі не тільки вимогливі до 

себе, але й один до одного, адекватно реагують на критику. 

     Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що 

завдання, які випливають з науково-методичної проблеми об’єднання, в основному виконано. 

Проведені заходи засвідчили, що більшість педагогів працюють на перспективу, з урахуванням 

позитивних зрушень в учнівських колективах, спрямовуючи свою практичну діяльність на 

підготовку особистості до успішної життєдіяльності. 

   Проаналізувавши роботу методичного об’єднання вихователів можна зробити висновок про 

те, що педагоги підвищують свою фахову майстерність, мають результативність у роботі з 

вихованцями. Разом з тим необхідно продовжити роботу з учнями щодо попередження 

негативних проявів в учнівському середовищі, активно застосовувати різноманітні форми 

підвищення мотивації учнів до навчання і виховання. 

 «Учитель повинен усе життя працювати над самовдосконаленням», - писав 

В.Сухомлинський. Відомо, що лише творчий учитель може сформувати творчу особистість. 

Тому головним завданням методичного об’єднання є розвиток у кожного вчителя того 

індивідуального стилю, який характеризує його професійну майстерність як складне 

соціально-педагогічне явище, що згідно Стандарту базової і повної середньої освіти 

визначається всією структурою особистості вчителя, є синтезом різноманітних його 

особистісних якостей, наукової освіченості, ідейної спрямованості, фахових знань, умінь і 

навичок. 

У методичному об'єднанні вчителів суспільно-гуманітарного циклу беруть участь 12 

учителів: Голуб Василь Григорович, Конон Тетяна Володимирівна, Макарова Світлана 

Володимирівна, Матешук Ірина Ігорівна, Милашевич Ірина Володимирівна (індивідуальне 

навчання), Грибінник Неля Олександрівна (індивідуальне навчання), Ткаченко Ірина 

Василівна, Ніколаєнко Євгенія Сергіївна, Рожкова Тетяна Іванівна, Стрельнікова Раїса 

Миколаївна, Нагайченко Надія Миколаївна, Козка Лариса Василівна. Всі члени методичного 

об’єднання  мають вищу освіту. 3 вчителів мають вищу категорію, 4 є методистами, 2 мають 

звання «старший учитель», 4- другу категорію, 1 вчитель має першу категорію. 

Аналізуючи роботу вчителів за минулий навчальний рік, слід відзначити, що члени 

методичного об'єднання ознайомлені з досвідом роботи вчителів області. Значна увага 

приділялась вивченню пояснювальних записок до навчальних програм, опрацюванню 

критеріїв оцінювання знань учнів, методичних листів та інших нормативно-правових  

документів. 

       Шкільне методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Полтавської 

спеціальної школа №40, працюючи над проблемою: «Вдосконалення фахової 

компетентності вчителя в умовах інноваційних змін спеціальної школи», широко 

використовує педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського. Особливу увагу приділяє: 

▪ впровадженню ефективних форм і методів формування творчих здібностей учнів; 

▪ обговоренню питань «Пошук методів для розвитку творчих здібностей, умінь учнів у 

процесі навчання», «Розвиток учня як особистості в умовах компетентного підходу до 

навчання»; «Розвиток культури мовлення на уроках»; 

▪ активному і творчому трансформуванню ідеї видатного педагога В.О.Сухомлинського; 
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▪ проведенню засідань у формі панорами педагогічних ідей компетентного підходу до 

навчання; 

▪ відвідуванню та обговоренню уроків членів шкільного методичного об’єднання 

вчителів суспільно-гуманітарного циклу; 

▪ створенню методичної скарбнички «Нестандартні форми роботи з учнями на уроках 

суспільно-гуманітарного циклу»; 

▪ ознайомленню з нормативно-правовими документами та новинками методичної та 

навчальної літератури; 

▪ проведенню творчих звітів учителів. 

Всі засідання МО, а їх було проведено п’ять, мали різноманітну направленість.  

Так перше засідання було проведено за темою «Методика викладання суспільно-

гуманітарних дисциплін в умовах спеціальної школи - нові підходи». Були розглянуті основні 

вимоги до сучасного уроку предметів суспільно-гуманітарного циклу, завдання членів 

методичного об’єднання у новому навчальному році. Також на засіданні було організоване 

ознайомлення з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін. 

Вчитель української мови та літератури Конон Т.В.  провела тренінг за новим правописом з 

української мови.  На друге засідання було винесено таку тему як « Використання на уроках 

суспільно-гуманітарних дисциплін інтерактивних методів навчання з метою підвищення якості 

викладання цих предметів», метою якої є пошуки нових форм та застосування новітніх 

технологій на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу. Вчитель зарубіжної 

літератури Стрельнікова Раїса Миколаївна ., ознайомила присутніх з особливостями 

проведення пленарних уроків – уроків мислення серед природи. Третє засідання було 

проведено у формі круглого столу «Форми співробітництва вчителя і учнів у процесі навчання 

на уроках суспільно - гуманітарного циклу», під час якого вчитель української мови та 

літератури Ніколаєнко Є.С. виступила із доповіддю «Технологія критичного мислення на 

уроках української мови та літератури» . Вчитель української мови та літератури Милашевич 

І.В.  у формі стислої доповіді розповіла про  «Інноваційні освітні технології: досвід, проблеми» 

(за матеріалами фахових видань). Четверте засідання мало тему: «Дистанційне навчання учнів 

в умовах карантину», яке мало на меті ознайомлення вчителів з ресурсами дистанційного 

навчання. Останнє, п’яте засідання мало тему: «Підсумки навчально-виховного процесу за 

навчальний рік», яке мало на меті пошуки нових шляхів підвищення ефективності уроку, 

творчого використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках суспільно-

гуманітарного циклу. 

Значна увага під час роботи МО приділялася утвердженню культу рідного слова. Цьому 

сприяють уроки української мови та літератури вчителів Конон Т.В., Рожкової Т.І., Ткаченко 

І.В., Ніколаєнко Є.С.,  проведення різноманітних конкурсів та лінійок до Дня писемності, 

Дня рідної мови, проведення тижня української мови та літератури, Шевченківського тижня, 

позакласних заходів по предмету.  

Так на уроці української  мови у 6 класі на тему «Узагальнення й систематизація знань з 

фразеології»(вчитель Рожкова Т.І..), члени МО мали змогу побачити форми і методи роботи, 

якими був насичений урок та побувати на віртуальній виставці «Темна конячка», де учні 

розвивали своє мовлення та уяву, а на уроці української мови в 11 класі «Словосполучення. 

Складні випадки перекладу словосполучень» (вчитель Конон Т.В.), інтегрувала українську 
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мову з іншими науковими дисциплінами та звернула увагу учнів на правильність перекладу 

словосполучень з російської мови, культуру мовлення та цікавій формі провела узагальнення 

уроку під назвою «Крок до ЗНО». 

Проводилися предметні тижні, літературні свята, конкурси, турніри допитливих. Учні 

школи брали участь у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін. 

Результатом участі учнів в учнівських олімпіадах є призові місця, які вибороли наші учні. Це 

Д’яконенко Дарина, учениця 11 – Б класу  (ІІІ місце у міській олімпіаді з української мови –

вч. Конон Т.В.), Каратаєва Анастасія , учениця 10 – А класу (ІІ місце у міському конкурсі 

читців поезії Тараса Шевченка «Тарасовими шляхами» та 1 місце у Всеукраїнському 

конкурсі «Змагаймось за нове життя!» в номінації «Декламація», вч. Ткаченко І.В.), Токар 

Олександра, учениця 10 – Б класу (ІІІ місце у міській олімпіаді з англійської мови, вч. 

Нагайченко Н.М.), Орисенко Ніна (ІІІ місце у міському конкурсі читців поезії Тараса 

Шевченка «Тарасовими шляхами», вч. Рожкова Т.І.). 15 учнів брали  участь в Всеукраїнській 

грі &quot;Puzzle&quot;.3 учні зайняли 2 місце на регіональному рівні : Торчило Н.(6-А кл.) 

,Токар О. (11-Б),Ситник Т.( 5Б кл). 32 учні взяли участь у Всеукраїнській українознавчій грі 

«Соняшник»: диплом ІІІ ступеня регіонального рівня отримали Чернявська Надія, Цюра Денис, 

Сєргєєва Альона, Міняйло Софія, Густодим Михайло; диплом ІІ ступеня регіонального рівня 

Черебило Катерина, Нехаєнко Валерія, Марченко Анастасія, Мінаєва Тетяна; диплом 1 ступеня 

регіонального рівня отримали Орисенко Ніна, Торчило Наталія; диплом ІІ ступеня 

Всеукраїнського рівня отримали Гвозденко Валерія, Жогло Маргарита, Каратаєва Анастасія, 

Недіна Анастасія; диплом І ступеня Всеукраїнського рівня отримала Зубенко Юлія. Учні школи 

також брали участь у всеукраїнських олімпіадах платформ «На урок» та «Всеосвіта».  

Вчителі суспільно-гуманітарного циклу з цікавістю впроваджують у навчальний процес 

інноваційні методи та форми роботи, беруть активну участь у різних конкурсах, семінарах та 

вебінарах. Так, Нагайченко Н.М. взяла участь у семінарах та вебінарах: Вебінари : на 

платформі Dinternal education : 

-&quot;Get MORE INTERACTION with GoGetter! 

-Get your students to the production level using everything the textbook offers&quot; 

-&quot;What is Competency Based Language Teaching all about?&quot; 

-&quot; Get DIGITAL with Go Getter! 

Online and offline learning – how to get the best of both worlds 

-Blended learning: interactive technologies and digital resourses in teaching 

English&quot; 

-&quot;What is Competency Based LanguageTeaching all about?&quot; 

-&quot;Top Quality Teaching: Create a truly authentic learning environment and win 

your class over&quot; 

Семінари: 

Листопад 2019 - сш№26 &quot; Волонтерство потужний молодіжний рух у світі&quot; 

26 лютого 2020 -семінар Міжнародного освітньо-методичного центру 

Дінтернал Ед&#39;юкейшн. &quot; Top quality teaching.Create a truly authentic learning 

environment and win your class over&quot;. 

12 березня 2020 - семінар видавництва MM Publication зі спікером Angela 

Konstance 
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Вчитель зарубіжної літератури Стрельнікова Р.М.  прослухала вебінари: «Сучасні технології 

викладання зарубіжної літератури в умовах дистанційного навчання», «Практичні поради з 

вивчення творів сучасної літератури в школі. Зарубіжна література 5-11 класи», «Лепбук як 

інструмент реалізації практичного та творчого навчання»,  «Сучасна книготерапія для дітей, 

підлітків та родини», «Читання на канікулах. Як заохотити дітей?» 

Вчитель української мови та літератури Конон Т.В.  взяла участь у вебінарах: «Як налагодити 

онлайн- навчання та покращити комунікацію з учнями в умовах карантину», «Правила 

дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу», « Форми та методи подання 

матеріалу в умовах дистанційного навчання», «Проєктна діяльність в освітньому процесі : з 

чого розпочати». 

Вчитель української мови та літератури Ніколаєнко Є.С. взяла участь у вебінарах: "Технології 

дистанційного та змішаного навчання", "Переваги дистанційного навчання", "Можливості 

Google в освітньому процесі", "Формування ІК - компетентностей вчителя української мови та 

літератури", "Впровадження методів критичного мислення". 

Вчитель української мови та літератури Милашевич І.В. взяла участь у вебінарах: "Створення  

навчального відео для організації  змішаного та дистанційного навчання", "Онлайн-тести" На 

урок" для дистанційної роботи", "Онлайн-тести :варіанти завдань для ефективної взаємодії". 

Вчитель української мови та літератури Ткаченко І.В. взяла участь у вебінарах: 

«Технології дистанційного та змішаного навчання»,  

«Як налагодити ефективне  онлайн-навчання та покращити комунікацію 

з учнями в умовах карантину», «Правила дистанційної комунікації між учасниками освітнього 

процесу», «Використання сервісу Edmodo під час дистанційного навчання», « Проектна 

діяльність в освітньому процесі. З чого почати?». 

Вчитель англійської мови Козка Л.В. стала учасником вебінарів: "Learning beyond the course 

book in primary classroom", "Learning very young learners through classes and projects ", "Teaching 

the youngest". . Наслідком самоосвіти учителів є не тільки їхнє особисте та професійне 

самовдосконалення, а й розвиток учнів. Значна увага приділяється індивідуальній роботі, 

позакласним заходам, допомозі у плануванні роботи, оформленню шкільної документації, 

добору текстів письмових робіт для тематичного оцінювання та ін.  

Навчальна робота на уроці поєднується з позакласною та позашкільною роботою. Так протягом 

навчального року були проведені такі позакласні заходи:  

 

№ 

п/п 

Назва заходу Відповідальний Термін 

виконання 

1 Усний журнал «Між нас тобі, поете, вічно 

жити» 

Ткаченко І.В. Вересень 

2 Ілюстративно-книжкова виставка «Він світ 

новий словами відкривав…» 

Ткаченко І.В. Жовтень 

3 Майстер-клас «Виготовлення лепбуків 

«Різноманітна лексикологія» 

Рожкова Т.І. Жовтень 

4 Вікторина «Допоки є Шевченка мова, то 

доти Україна є…» (до Дня української 

писемності та мови) 

Милашевич І.В. Листопад 
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5 Захід-реквієм «Запали свічку» - 

присвячений голодомору 1932-1933 р.р. 

 

Матешук І.І. Листопад 

6 Квест «Котляревський: знайомий і 

незнайомий» 

Ткаченко І.В. Листопад 

7 Виховний захід «Сім кольорів мого щастя» Ніколаєнко Є.С. Листопад 

8 Квест «Таємниці Казкарії» (за темою 

«Казки народів світу») 

Стрельнікова 

Р.М. 

Листопад 

9 Віртуальна екскурсія «Шопінг у Лондоні. 

Британські магазини» 

 

Козка Л.В. Грудень 

10 «Дивіться на нас як на рівних» - тренінг з 

прав дитини 

 

Матешук І.І. Грудень 

11 Інтелектуально-розважальна гра «На 

крилах рідної мови» 

Конон Т.В. Лютий 

12 Лінгвістичний лото-турнір «Частини 

мови» 

Рожкова Т.І. Лютий 

13 Кулінарна дуель між 5-6 класами Нагайченко 

Н.М. 

Лютий 

14 Віртуальна подорож «Welcome to London» Нагайченко 

Н.М. 

Березень 

Проводили відкриті уроки згідно з графіком. 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Тема уроку Клас Учитель Дата 

1 «Пісні, що стали легендами» (Пісенна 

творчість  Марусі Чурай) 

8-А Конон Т.В. Вересень 

2 Написання часток  -бо, -но, -то, -от, -

таки 

8 - Б Ніколаєнко 

Є.С. 

Жовтень 

3 Підсумковий урок з теми 

«Лексикологія». Лінгвобол 

5 - А Конон Т.В. Жовтень 

4 Мовленнєва ситуація. Елементи 

мовленнєвої ситуації. 

Нікіфо- 

ров Б. 

Милашевич 

І.В. 

Жовтень 

5 Т.Шевченко. Життєпис поета. «Думи 

мої, думи мої», «Ой три шляхи 

широкії…» - перлина поетичної 

творчості Т.Шевченка 

Івкін 

М. 

Милашевич 

І.С. 

Жовтень 

6 Комедія «Мартин Боруля», її сценічна 

історія. Дворянство як міф про краще 

життя 

Нікіфо- 

ров Б. 

Милашевич 

І.С. 

Жовтень 

7 Речення прості й складні, двоскладні й 8 -Б Ніколаєнко Листопад 
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односкладні   Є.С. 

8 Леся Українка. Життя поетеси, її 

мужність і сила духу. «Давня весна». 

Тема гармонійного єднання людини з 

природою 

Волик 

А. 

Милашевич 

І.В. 

Листопад 

9 В.Підмогильний «Місто». Світовий 

мотив підкорення людиною мегаполіса 

11 -Б Конон Т.В. Листопад 

10 Урок-казка «Микита Кожум’яка» 5 - Б Ткаченко І.В. Грудень 

11 Просте речення. Двоскладне речення 8 -Б Ніколаєнко 

Є.С. 

Грудень 

12 Апостроф 11 - А Ніколаєнко 

Є.С. 

Грудень 

13 Урок-дослідження «В. Винниченко.  

«Федько-халамидник». Щедрий на 

добро внутрішній світ героя. Федько 

як особистість» 

6 - А Рожкова Т.І. Грудень 

14 Зроби добро і кинь його у море. Богдан 

Лепкий. Казка для дітей «Мишка» 

7 -А Ткаченко І.В. Лютий 

15 Л. Костенко «Маруся Чурай» - перлина 

української літератури ХХ ст. 

12 - Б Конон Т.В. Квітень 

16 Ступені порівняння якісних 

прикметників 

6 - Б Рожкова Т.І. Березень 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

№ 

п/п 

Тема уроку Клас Учитель Дата  

1 «Домашні обов’язки» 7 - А Нагайченко 

Н.М. 

Листопад 

2 «Англійські традиції та свята» 8 - А Нагайченко 

Н.М. 

Листопад 

3 «Відомі англійські письменники і 

поети» 

8 - Б Нагайченко 

Н.М. 

Листопад 

4 Урок-вікторина «Спорт у нашому 

житті» 

6 - А Козка Л.В. Листопад 

5 «Мій дім. Моя кімната» 2 - А Козка Л.В. Грудень 

6 «Королева Єлизавета ІІ» 6 - А Нагайченко  

Н.М. 

Березень 

 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Тема уроку Клас Учитель Дата 

1 Я. і В.Грімм «Пані Метелиця». 5 - Б Стрельнікова Жовтень 



19 
 

Моральні цінності в казці. 

Характеристика образів персонажів 

Р.М. 

2 Підсумковий урок-квест «Доба 

Відродження. Відродження 

внутрішнього світу ренесансної 

людини. Порівняльний аналіз сонетів 

Ф.Петрарки та В.Шекспіра, художніх 

засобів створення жіночих образів» 

8 - А Стрельнікова 

Р.М. 

Березень 

 

ІСТОРІЯ. ПРАВОЗНАВСТВО 

№ 

п/п 

Тема уроку Клас Учитель Дата 

1 Практичне заняття «Програмові 

документи Кирило-Мефодіївського 

братства як джерело ідей 

українського рнаціонального руху» 

9 - А Матешук І.І. Січень 

2 Урок вивчення нового матеріалу 

«Органи державної влади в Україні. 

Місцеве самоврядування» 

 Матешук І.І. Березень 

 

Свою роботу вчителі спрямовують на виявлення навчальних можливостей учнів, формування у 

них творчо-наукових здібностей. Уся система педагогічної діяльності підпорядкована основній 

меті - розвитку особистості та її вихованню. Велику увагу вчителі приділяють вивченню мови 

та літератури як об'єкту пізнання. Результати навчальних досягнень за 2019-2020н. р. свідчать, 

що більшість учнів засвоїли курс російської, англійської,  української мов та літератури, 

зарубіжної літератури, всесвітньої історії, історії України та правознавства на достатньому і 

високому рівнях. 

Моніторинг коефіцієнтів навченості учнів за 2019 – 2020 навчальний рік з предметів 

суспільно-гуманітарного циклу в порівнянні з 2018 – 2019 н.р. 

 2018 - 2019 2019 - 2020 

Українська мова 0,70 0,7 

Українська література 0,63 0,71 

Світова література 0,7 0.7 

Англійська мова 0,74 0,75 

Історія 0,76 0,74 

 

Разом з тим, в роботі шкільного методичного об’єднання вчителів  суспільно-гуманітарних 

дисциплін слід звернути увагу на систематизацію та поширення власного досвіду роботи 

шляхом  активізації участі у районних семінарах, друку у педагогічній пресі та засобах масової 

інформації. Треба поширювати інформацію про класні та шкільні події на сторінках щкільного 

сайту. Звернути увагу на створення власних блогів.  Недостатньо уваги приділялось 

індивідуальній роботі з обдарованими дітьми і – як наслідок - відсутність переможців районних 
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олімпіад з української мови, російської мови та літератури, англійської мови, історії, права; 

відсутні роботи в МАН; більше уваги приділяти веденню документації. 

      На 2020-2021 навчальний рік вчителі – члени МО ставлять перед собою наступні завдання: 

1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання української мови та 

літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови із залученням роботи волонтера, історії, 

формування в учнів практичних умінь і навичок. 

2. Забезпечити науково - методичний підхід у підготовці учнів до ЗНО. 

3. Приділяти увагу проведенню на кожному уроці тестування « Крок до ЗНО». 

4. Навчати школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів, формувати у школярів 

уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення. 

5.Забезпечувати засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української 

літературної мови. 

6.Удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови, української літератури, 

зарубіжної літератури, творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в практику 

досягнення педагогічної науки. 

7.Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних 

видань. 

8.Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі 

здібності учнів. 

9.Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з невстигаючими учнями. 

10.Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до 

рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу. 

11.Пропагувати і плекати любов до українського слова, дотримання учнями єдиного 

орфографічного і мовного режиму. 

  12. Залучати волонтера для проведення певних етапів уроку. 

  13. По-максимуму використовувати комп’ютерні технології на уроках. 

  14. Проводити відкриті уроки та заходи по предмету для обміну досвідом. 

 

Не зупинятися в пошуках, творити себе, бути щасливим і дарувати щастя іншим – тільки так 

можна відчути задоволення від своєї праці й побачити вогники вдячності в очах учнів. 

 

Головною метою методичної роботи вчителів природничо-математичного циклу є  надання 

допомоги вчителям у розвитку та підвищенню професійної майстерності , активізація творчого 

потенціалу кожного вчителя.  

       Методична проблема: «Формування у дітей позитивної мотивації до навчання шляхом 

створення умов для творчого розвитку кожної особистості, збереження і зміцнення 

здоров`я з використанням здоров`язберігаючих педагогічних технологій». 

       Робота методичного об`єднання вчителів природничо-математичного циклу в 2019-

2020 н.р. була спрямована на розв`язання таких тем і проблем: 

1.Формування компетентної особистості учня, його світогляду, розвиток його здібностей та 

обдарувань. 

2.Розвиток творчих здібностей учнів на уроках природничо-математичного циклу. 
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3.Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках з використанням елементів 

інтерактивного навчання. 

4.Інноваційні технології розвитку інтелектуальних здібностей учнів у процесі навчання і 

виховання. 

5.Активне впровадження в практику роботи сучасних ІКТ, можливостей інтернету. 

6.Забезпечення подальшого становлення особистості учня, умови для його самореалізації та 

розкриття індивідуальних здібностей. 

7.Підвищення ефективності самостійної навчальної діяльності учнів у процесі вивчення 

наук природничо-математичного циклу. 

8.Впровадження ефективних форм роботи з обдарованими дітьми. 

9. Роль практичних робіт у процесі навчання шкільного курсу наук природничо-

математичного циклу. 

10. Ознайомлення з новинками фахової періодичної преси та новинками методичної 

літератури,  інтернет ресурсами. 

11. Пропаганда й шляхи впровадження кращого педагогічного досвіду, досягнень 

психолого-педагогічної науки, інноваційних педагогічних технологій. 

12. Організація роботи щодо охорони та поліпшення стану довкілля. Формування 

відповідального та дієвого ставлення до навколишнього середовища, розуміння взаємозв'язку 

природи і людини. 

13. Розвивати потребу у здоровому способі життя, фізичному та психологічному 

загартуванні, вироблення культурного і відповідального ставлення до свого здоров'я. 

14. Роботу методичного об'єднання спрямовувати на розвиток ініціативи і творчості 

вчителів, їх педагогічної майстерності і загальної культури. 

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є 

забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку 

пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й 

самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої 

особистості, розкриття обдарованості кожної дитини. 

У 2019/2020 навчальному році методичне об’єднання працювало згідно плану роботи. 

Проведено 4 засідання, на яких розглянуто наступні  питання: 

 1. Ознайомлення з  нормативно-правовими документами щодо організації навчально-виховного 

процесу в закладах освіти, актуальних питань методики навчання шкільних дисциплін. 

2. Обговорення календарно-тематичного планування на І та ІІ семестри 2018/2019 навчального 

року та його виконання. 

3. Підведення підсумків рівня навчальних досягнень учнів за І та ІІ  семестри 2018/2019 

навчального року. 

4. Проведення позакласної роботи, здійснення огляду та обговорення новинок методичної та 

психолого-педагогічної літератури. 

5. Про підвищення професійної компетентності педагогів в атестаційний та міжатестаційний 

період. 

6. Про організацію  дистанційного навчання на період карантину 

7. Роль предметів природничо-математичного циклу в становленні особистості учня. 
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8. Аналіз роботи педагогічних працівників за  поточний рік; підсумки моніторингу навчальних 

досягнень за навчальний рік та виконання навчальних планів та програм за 2018/2019 

навчальний рік. 

9. Про підсумки методичної роботи методичного об’єднання за 2018/2019 навчальний рік. 

Кожен вчитель брав участь у роботі МО: готували доповіді, давали відкриті уроки, виховні 

заходи. Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички, виховують своїх учнів 

добрими, самостійними, працьовитими дітьми. Робота методичного об’єднання була 

спрямована на забезпечення потреб вчителів. Протягом навчального року проходило 

взаємовідвідування уроків, виховних заходів, вирішувались проблемні питання, що виникали в 

процесі навчання та виховання. 

  Самоосвіта педагога - це свідома робота над удосконаленням своєї особистості як 

професіонала, адаптація своїх індивідуально-неповторних особливостей до вимог педагогічної 

діяльності, постійне підвищення професійної компетентності і безперервне удосконалення 

якостей своєї особистості. .Члени МО є постійними учасниками семінарів, вебінарів та 

конференцій, мають сертифікати. 

Тематика вебінарів та конференцій: 

-  «Як налагодити  ефективне онлайн- навчання та покращити комунікацію учнів в умовах 

карантину»; 

-     «Математична грамотність. PISA»; 

-  «Інтернет- середовище для професійного розвитку вчителів математики»; 

-  «Використання сервісу Edmodo під час дистанційного навчання»; 

-  «Проектна діяльність в освітньому процесі»; 

-  «Принципи оцінювання роботи з тестами»; 

- «Успішний досвід підготовки, організації та проведення STEM-тижня»; 

- «Підліткова депресія. Причини виникнення та алгоритми подолання»; 

- «Організація дистанційного навчання у кризових умовах»; 

- «Використання онлайн- тестів у роботі з батьками» ; 

- «Підтримка дітей з особливими освітніми потребами: практичні поради»; 

-  «Правила дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу»; 

- «Дистанційне навчання: інструменти для отримання миттєвого зворотного зв`язку»; 

-  «Як обрати стиль спілкування з дитиною в умовах сьогодення. Прийоми ефективної 

взаємодії»; 

-  «Лепбук як інструмент реалізації практичного та творчого навчання»; 

-  «Як організувати дистанційне узагальнення знань та підбити підсумки навчального року». 

В період карантину було організоване дистанційне навчання. Для цього вчителі освоїли і 

працювали на різних освітніх платформах, сайтах (Edmodo, На урок, Всеосвіта і т.п.), 

створювали онлайн завдання, надавали консультації учням, проводили онлайн уроки, 

перевіряли якість засвоення знань, підтримували зв'язок з батьками. 

 Для всебічного розвитку особистості учня та розвитку його творчого потенціалу кожен 

учитель ШМО намагався використовувати якомога більше нестандартних форм та методів 

роботи на уроці, залучити якомога більше учнів класу для роботи над творчими завданнями на 

уроці і позаурочних заходах . Враховуючи недостатню матеріально-технічну базу  вчителі 
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самостійно створювали індивідуальний дидактичній матеріал, що відповідає офтальмологічним 

вимогам та потребам учнів. 

Вчителі МО продовжували індивідуальну роботу з обдарованими та здібними учнями, дані 

яких внесено до банку даних, з підготовки їх участі у міських олімпіадах та інтелектуальних 

конкурсах, розвивати креативні здібності, створювати ситуацію успіху та умови до 

самореалізації дітей. 

Учні школи брали участь у предметних олімпіадах,  конкурсах: 

- Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (35 учасників); 

- Конкурс «Колосок» ( 30 учасників); 

- Міські предметні олімпіади  (3 місце з хіміі); 

- Конкурс «Засяяла в осінніх барвах  Полтавщина»; 

- Онлайн олімпіади з математики, фізики, біології. 

Були  проведені відкриті уроки: 

- «Кути. Види кутів» ( 5 клас Сербин Л. Г.); 

- «Значення рослин для існування життя на планеті Земля» (7 клас Гриценко В. А.); 

- «Подібність трикутників» ( 8 клас Кальник Л. С.); 

- «Чотирикутники» ( 8 клас Чернявський А. А.); 

- «Безпека руху на дорозі» ( 5 клас Мелешко О. В.); 

- «Значення періодичного закону»( 8 клас Половинка Н. П.); 

- «Цікава подорож материками» ( 7 клас Якубова Н. А.); 

- «Електричний струм» ( 9 клас Зобенкова І .А.); 

- «Валентність хімічних елементів» ( 7клас Кравченко В. О.). 

 Спрямування роботи ШМО було націлено на вивчення та застосування та створення умов 

розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи вчителів природничо – математичних 

дисциплін методичного об’єднання. 

Основні завдання МО на 2020 – 2021 н.р.: 

1. Продовжити роботу над проблемною темою. 

2. Забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів. 

Підвищувати професійну кваліфікацію членів МО через навчальні семінари, курси підвищення 

кваліфікації, круглі столи,  вебінари, конференції та ін.. 

3. Розвиток пізнавальних інтересів, творчих та інтелектуальних здібностей, практичних навичок 

учнів. 

4. Оптимізація системи навчання і оцінювання навчальних досягнень учнів через 

запровадження особистісно-орієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходу та систему 

теоретичних і практичних семінарів, відкритих уроків та інших заходів шкільного, районного, 

міського рівня . 

 5. Детально проаналізувати результати участі випускників школи у зовнішньому незалежному 

оцінюванні 2019 року. Посилити роботу по підготовці учнів школи та їх батьків до зовнішнього 

незалежного оцінювання 2020 року, моніторингових досліджень. Особлива увага приділяється 

використанню тестових технологій. 

6. Поширення перспективного досвіду вчителів засобом створення портфоліо, як перспективної 

форми представлення індивідуальної спрямованості професійного саморозвитку і 

самоактуалізації педагога, що відповідає завданням модернізації освіти. 
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7. Використання сучасних інформаційних технологій при викладанні предметів природничо-

математичного циклу. 

8. Використовувати системний підхід до організації роботи зі здібними та 

обдарованими учнями.  Залучати до предметних конкурсів та олімпіад на різних рівнях. 

9. Посилити роботу вчителів по оволодінню нормативно-правовою базою в галузі 

освіти. Своєчасно та в повному обсязі опрацьовувати та керуватись в повсякденній роботі 

нормами законодавства в галузі освіти. 

Позакласні заходи: 

- Постійно співпрацюємо з Полтавським музеєм космонавтики. 

-  «Чорнобиль наша пам’ять і біль…» Перегляд фільму. 

- Провели виставку поробок «Полтава вишивана», «Великодня писанка», «Повір у себе». 

- Участь у акціях «Збережи ялинку», «Зустріч птахів», «Безпека на дорозі», Гриценко В.І., 

Мелешко О.В. 

- Екскурсія «Стежками Гоголя». Зобенкова І.А. Чернявський А.А. 

Керівники ШМО звітували про роботу протягом року. 

ШМО вчителів природничо—математичного циклу, суспільно-гуманітарного, 

Завдання ланок: 

- вивчення нормативних документів; 

- допомога вчителям в організації самоосвіти; 

- забезпечення планування, організації, контролю й аналізу; 

- вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду; 

- накопичення та систематизація інформації; 

- розробка та основних напрямків і форм активізації пізнавальної діяльності. 

Організація роботи здійснювалася і обговорювалася, а саме складаням графіків проведення 

відкритих уроків, взаємовідвідування уроків, консультації та підготовка до ЗНО. Провели ряд 

заходів щодо виховання патріотизму, національної гідності (більш детальніше у звітах  

керівників ШМО, соц. та пед. огранізатора) . 

В цілому роботу всіх ланок педагогічної діяльності протягом 2019-2020 н.р. була 

спланована на належному рівні.(додатки з результативністю) 

У 2020-2021н.р. ШМО учителів-предметників необхідно чітко спланувати роботу з 

обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість 

підготовки учнів з математики, інформатики, української та іноземної мови, хімії, активніше 

залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, продумувати науково-теоретичні 

питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації методичних проблем. 

Одним із напрямків методичної роботи  школи була організація занять з різними 

категоріями педагогічних працівників. 

В 2020-2021 н.р.  необхідно продовжити роботу щодо залучення учнів і педагогів до 

проведення експериментальної роботи, удосконалення навичок дослідницької роботи. 

     Характеризуючи роботу методичного об’єднання педагогічних працівників «Кореційно-

реабілітаційної служби школи»  за 2019-2020 н.р. предметів корекційно-розвивального 

спрямування треба відзначити, що вся робота була направлена на розв’язання проблемного 

питання методичного об’єднання: «Підвищення ефективності  корекційно-розвивальних занять 

на основі індивідуалізації».  
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Протягом року вчителями предметів корекційно-розвивального спрямування були підготовлені 

та проведені відкриті заходи, на яких у нестандартних формах реалізовувалася мета згідно 

поставлених цілей. 

     Була підготовлена та проведена декада предметів корекційно-розвивального спрямування, 

яка пройшла під гаслом «Ми віримо в себе!» 

     Аналізуючи стан викладання предметів треба визначити, що всі  вчителі предметів 

корекційно-розвивального спрямування досягали мети в рамках навчальних планів та 

програмового матеріалу. 

   Вчителі систематично підвищують свій професійний рівень: обмінюються досвідом, 

відвідують уроки один у одного, проходять курсові перепідготовку 

У 2020-2021н.р. ШМО учителів-предметників необхідно чітко спланувати роботу з 

обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість 

підготовки учнів з математики, інформатики, української та іноземної мови, хімії, активніше 

залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, продумувати науково-теоретичні 

питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації методичних проблем. 

Одним із напрямків методичної роботи  школи була організація занять з різними 

категоріями педагогічних працівників. 

В 2019-2020 н.р.  необхідно продовжити роботу щодо залучення учнів і педагогів до 

проведення експериментальної роботи, удосконалення навичок дослідницької роботи.  

 Головне завдання методичної роботи з класними керівниками полягає в розвитку 

сучасного педагогічного мислення класного керівника, підвищенні його мотивації на 

самоосвіту, формуванні в педагога якостей інноваційної особистості. Члени МО вважають, що 

головною метою виховної роботи є: 

 - становлення та розвиток життєвих компетентностей вихованців, свідомого ставлення до свого 

здоров’я та здоров’я інших; 

 - створення необхідних умов для розвитку творчих здібностей та формування особистості 

дитини; 

 - стимулювання пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності учнів, необхідної для 

формування, застосування та здобуття досвіду їх успішної подальшої адаптації у соціумі. 

 Весь навчально-виховний процес спрямований на те, щоб допомогти дітям здобути 

потрібні знання та вміння, навчити застосовувати їх у майбутньому житті. Методичне 

об’єднання працювало над такими основними завданнями: 
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- Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати і впроваджувати в своїй роботі 

досвід колег. 

- Приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників, їх адаптації до шкільного 

життя. 

- Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень. 

- Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми. 

- Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення 

їх самореалізації. 

- Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій школи і сім'ї у 

становленні юної особистості. 

- Залучити батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних заходів. 

- Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму. 

- Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування. 

- Формувати життєтворчу юну особистість шляхом впровадження основних принципів 

особистісно- орієнтованої освіти. 

- Постійно брати участь у роботі школи передового, перспективного і новаторського 

педагогічного досвіду. 

- Ознайомитись із творчими лабораторіями учителів-новаторів шкіл міста та області 

Протягом року вчителі, педагог-організатор, соціальний педагог школи, проводили 

позакласні заходи, заходи з обдарованою молоддю в межах шкільних предметних тижнів, 

участь у різних міських та обласних конкурсах, а саме: 

Міські заходи. 
- Участь у міській олімпіаді з англійської мови Токар О. – ІІмісце  

( вч. Нагайченко Н.М.) 

5.Робота з обдарованими дітьми. 
З обдарованими дітьми  вчителі-словесники проводили додаткові заняття з предметів з метою 

підготовки до участі в міських олімпіадах та конкурсах. 

Учасниками ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім.Петра Яцика стали : 

Гвозденко В. 9-А , вч. Ткаченко І.В.; 

Д’яконенко Д. 11 – Б кл., вч. Конон Т.В., 

- Турнір - гра з фізики 8-12 класи; 

- Участь у міжнародному конкурсі «Левеня» 8-12 класи з фізики; 

- Експрес-ролик для учнів 8-12 класів «Зв’язок фізики з життям»; 

- Тиждень фізики «Навчаючись вчусь. Демонстрація дослідів»; 

- Конкурс малюнків «Космос очима дітей»; 

- Екологічний турнір «Нехай земля квітує всюди- природу збережемо люди»; 

- І Всеукраїнський конкурс «Змагаймось за нове життя». 

Заходи з підвищення фахової майстерності учителів. 
Виступи  з  розповіддю  про  свій  досвід, ознайомлення колег  із  цим досвідом. Теми виступів: 

–       Розвиток умінь і навичок характеризування історичних постатей, опрацювання текстових 

джерел, виявлення ціннісних орієнтацій ( Матешук І.І.) 

–       Розвиток інтелектуально- творчого потенціалу учнів на уроках зарубіжної літератури 

(Стрельнікова Р.М.) 

–       Роль вчителя іноземної мови у навчанні та вихованні учнів (Нагайченко Н.М.) 

- Форми і методи підготовки учнів до контрольних робіт (Конон Т.В.) 

 

На курсах підвищення кваліфікації були вчителі: 
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Категорія слухачів 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Учителі історії та суспільних дисциплін вищої та першої 

кваліфікаційних категорій 

Голуб  Василь 

Григорович 

Учителі початкових класів вищої та першої кваліфікаційних 

категорій 

Мишелова Ніна 

Володимирівна 

Учителі математики вищої та першої кваліфікаційних категорій 
Сербин  Лариса 

Григорівна 

Педагогічні працівники спеціальної освіти (тифлопедагоги) 
Макарова  Світлана 

Іванівна 

Учителі початкових класів вищої та першої кваліфікаційних 

категорій 

Макарова Світлана 

Іванівна 

Учителі історії 
Макарова  Світлана 

Іванівна 

Учителі природознавства 
Гриценко Валентина 

Іванівна  

 

Педагогічні працівники приймали активну участь у фахових конкурсах 

 

ПІП вчителя Назва конкурсу Результати 

участі 

Організатор 

Вчитель 

математики, 

інформатики 

Чернявський 

Андрій 

Анатолійович 

Участь в 

обласному веб-

марафоні відео-

фрагментів до уроків 

«Золотий фонд 

Полтавщини» 

 

Сертифікат   Полтавська обласна 

державна адміністрація 

Департамент освіти та 

науки ПІПО 

 

Директор школи  

Голуб Василь 

Григорович 

 

Науково-практична 

конференція 

«Інноваційні 

технології у 

комплексній 

реабілітації дітей  з 

особливими освітніми 

потребами: реалії та 

перспективи». 

Учасник Навчально-реабілітаційний 

центр 

«Левеня» (м. Львів) 

31 травня - 2 червня 2016 

року Міністерством 

спільно з Департаментом 

освіти і науки Львівської 

обласної державної 

Адміністрації, Львівським 

обласним        інститутом 

Післядипломної 

педагогічної         освіти, 

Всеукраїнською 

громадською організацією 
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«Асоціація дитячих 

офтальмологів України 

 

Інноваційні  технології педагогічних працівників 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Назва 

закладу 

(коротко) 

Інноваційна 

технологія або 

практика 

Предмет на 

якому 

впроваджуєт

ься 

Скільк

и років 

Чи 

відбувалась 

презентація 

діяльності 

вчителя 

1.  Климко О.В. ПСШ №40 Застосування 

інтерактивних 

технологій 

(міні-тренінги) в 

поєднанні з 

арттехніками. 

Дидактична 

освітня 

технологія. 

Заняття 

психолога 

5 Проведення 

майстер-

класів на 

міському та 

обласному 

рівнях 

2.  Макарова С.І.  ПСШ №40 Особистісно-

орієнтована 

технологія у 

викладанні 

корекції 

розвитку. 

Дидактичні 

технології 

Корекція 

розвитку 

10 Проведення 

леекцій на 

міському та 

обласному 

рівнях 

3.  Сербін Л.Г. ПСШ №40 Здоров’язберіга

ючі технології 

Математика 10 На шкільному 

МО 

4.  Кальник Л.С. ПСШ №40 Навчання у 

співробітництві 

(групова робота) 

Математика 2 На шкільному 

МО 

5.  Нагайченко 

Н.М. 

ПСШ №40 Використання 

ІКТ 

Англ. мова 4 На шкільному 

МО 

6.  Гутнік С.В. КЗ «ПСЗШ 

№40» 

Технологія 

співробітництва. 

Щадна 

технологія 

(особистісно-

орієнтовна) 

Предмети 

поч.. класів 

4 На шкільному 

МО 

 

 

Атестувалися  та мали насліди у 2019-2020н.р. слідуючи педагогічні працівники: 

 

1. Підтвердили кваліфікаційну категорію та присвоєно педагогічне звання: 
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 вчителю початкових класів Гутнік С.В. кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої 

категорії» відповідно до раніше присвоєної кваліфікаційної категорії та присвоїти 

педагогічне звання «Учитель-методист»; 

 вчителю англійської мови Нагайченко Н.М. кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 

вищої категорії» відповідно до раніше присвоєної кваліфікаційної категорії та 

присвоїти педагогічне звання «Старший учитель»; 

 вчителю географії Якубовій Н.А. кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої 

категорії» відповідно до раніше присвоєної кваліфікаційної категорії та присвоїти 

педагогічне звання «Старший учитель». 

2. Присвоєно кваліфікаційну категорію та  педагогічне звання: 

 вчителю соціально-побутового орієнтування Якіній В.І. кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «Старший учитель»; 

 вчителю математики Сербин Л.Г. кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої 

категорії»; 

 вчителю математики. фізики Кальник Л.С. кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 

першої категорії»; 

 вчителю хімії, біології Кравченко В.О. кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої 

категорії»; 

 вчителю розвитку зв’язного мовлення Сулеймановій В.В. кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст першої категорії»; 

 вчителю української мови та літератури Рожковій Т.І. кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст першої категорії»;  

 вчителю української мови та літератури Ніколаєко Є.С. кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст другої категорії»; 

 вихователю групи продовженого дня Червоненко Н.В. кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст другої категорії»; 

 бібліотекарю Милашевич І.В. кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії» 

з 10 тарифним розрядом; 

 керівнику гуртка Климко М.В. кваліфікаційну категорію «Спеціаліст» з 11 тарифним 

розрядом; 

   керівнику гуртка Ільченко Л.М. кваліфікаційну категорію «Спеціаліст» з 12 тарифним 

розрядом. 

3.  Підвищили кваліфікаційну категорію (тарифний розряд) – 11 педагогічних 

працівників. 

4. Атестувалися  вперше – 3 педагогічних працівників (учитель української мови та 

літератури Ніколаєнко Є.С., вихователь групи продовженого дня Червоненко Н.М., 

бібліотекар Милашевич І.В.) 

5. Атестувалися  позачергово – 2 педагогічних працівників (учитель математики 

Сербин Л.Г.,  учитель соціально-побутового орієнтування Якіна В.І.). 

        Протягом 2019-2020 навчального року відвідувалися уроки з метою ознайомлення з 

системою роботи учителя, аналіз діяльності педагога,проводилося вивчення стану викладання 

предметів  в школі, української мови та літератури, математики, інформатики, англійської мови, 

історії, зарубіжної літератури, російської мови, правознавства, факультативів та курсів за 
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вибором. Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорені на засіданнях 

методичних об'єднань вчителів-предметників, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, 

виявлених під час перевірки, намічені заходи шодо підвищення результативності роботи 

педагогів. 

Отже, слід зазначити, що методична робота протягом 2019-2020 н.р. проводилася на 

достатньому рівні. 

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати методичну роботу з педагогічними кадрами у 2019- 2020 навчального року 

задовільною. 

2. Керівникам шкільних методичних об'єднань: 

2.1.На засіданнях МО обговорити основні завдання методичної роботи на 2020-2021 навчальний 

рік. 

До 20.08.2020р. 

2.2.Розробити проекти планів роботи шкільних методичних об'єднань на 2020-2021 навчальний 

рік, враховуючи орієнтири перспективного та річного планування роботи школи та основних 

напрямків діяльності, визначених на засіданні методичної ради школи. 

До 20.08.2020р. 

2.3.Передбачити під час планування роботи участь кожного педагога у методичній роботі 

школи. 

2.4.Підготувати звіт щодо роботи шкільних методичних об'єднань у 2020- 2021 навчальному 

році ,та представити на педагогічній раді. 

До 25.08.2020р.  

3. Вчителям школи: 

3.1. Організувати роботу з обдарованими дітьми відповідно до завдань, визначених у програмі 

роботи з обдарованими учнями. 

                                                                                                                                     Постійно 

3.2. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, внести корективи у власну 

методичну проблему відповідно до методичних завдань навчального закладу. 

                                                                                                                    До 01.09.2020р. 

3.3. Працювати над підвищенням рівня методичної роботи в школі.                                                                                                                                                                   

 3.4. Працювати над поповненням кабінетів методичними матеріалами. 

                                                                                                                               Постійно 

 

3.5. Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення 

результативності навчально-виховного процесу. 

                                                                                                                           Постійно 

3.6.Систематично опрацьовувати протягом навчального року науково-методичну літературу, 

періодичну педагогічну пресу та ознайомлювати з нею членів методичного об'єднання.  

3.7. Удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів власного досвіду роботи. 

 

4. Заступникам директора Якіній В.І., Лук’яновій Т.М.: 

4.1. Проаналізувати на засіданні методичної ради школи результати методичної роботи у 2019-

2020 навчальний рік та визначити основні напрямки діяльності на 2020-2021навчальний рік 
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До 20.08.2020 року 

4.2. Створити умови для активізації діяльності наукового товариства учнів, залучити 

обдарованих дітей до науково-досдідницької діяльності. 

4.3. З метею набуття молодими педагогами практичних навичок, необхідних для педагогічної 

роботи продовжити роботу Школи молодого вчителя в 2020 - 2021 навчальному році. 

4.4. Систематично опрацьовувати науково-методичну літературу, періодичну педагогічну пресу 

та ознайомлювати з нею педагогічний колектив - протягом навчального року. 

4.5. Забезпечити відповідне оформлення та популяризацію перспективного педагогічного    

досвіду вчителів школи. 

До 01.09.2020 року 

4.6. Даний наказ довести до педагогічного коллективу. 

До 01.07.2020 року  

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                      В.Г. Голуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


