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Про підсумки методичної роботи 

у Гринцівському НВК 

у 2016-2017 навчальному році 

 

У 2015-2016 н.р. навчально-виховна та методична робота в НВК здійснювалася відповідно 

до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

інноваційну діяльність», указами і розпорядженнями Президента України, постановами 

Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі 

Міністерства освіти і науки України, Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, відділу освіти Лебединської районної державної адміністрації, а також 

відповідно до завдань, визначених у наказі по НВК від 01.09.2016 № 189-ОД «Про організацію 

внутрішньо шкільної методичної роботи з педагогічними працівниками у 2016-2017 н. р.». 

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на продовження реалізації науково-

методичної проблеми «Формування креативного мислення учасників педагогічного процесу 

через запровадження інноваційних технологій». Цей напрямок роботи був обумовлений 

внутрішкільними завданнями, а також виходячи з єдиної методичної проблеми, над якою 

працювали педагоги освітніх закладів Лебединського району. 

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 з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних 

об’єднань. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання, як: 

 аналіз методичної роботи за минулий 2015-2016 навчальний рік та організація 

методичної роботи в школі на 2016-2017 навчальний рік; 

 участь учнів у предметних олімпіадах, роботі МАН; 

 про підготовку та проведення педагогічних читань; 

 організація методичної роботи з молодими учителями з питань організації 

навчально-виховного процесу; 

 робота з обдарованими дітьми; 

 організація повторення навчального матеріалу, обговорення та затвердження 

документації для здійснення державної підсумкової атестації; 

 підготовка до педагогічних рад; 

 стан викладання навчальних предметів; 

 участь у районних та обласних методичних заходах. 

Протягом року у методичному кабінеті школи продовжувалася робота щодо узагальнення 

досвіду роботи вчителів школи, систематизувалися тематичні папки з різних напрямків. 

Методичні надбання педагогів НВК були представлені на районній серпневій педагогічній 

конференції що проходила на базі Ворожбянського НВК. 

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом 

самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних і обласних семінарів. Відповідно до Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 



06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 

у 2013-2014 навчальному році здійснювалась курсова перепідготовка (навчання на курсах 

післядипломної освіти) та атестація вчителів відповідно до перспективного плану атестації 

педагогічних кадрів з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня 

професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, 

розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності 

навчально-виховного процесу. 

У наявності є атестаційний куточок, папка, в якій зібрані матеріали атестації вчителів за 3 

роки. Видані накази (№ 170 від 19.09.2016 «Про створення атестаційної комісії у 2016-2017 

навчальному році», № 196 від 10.10.2016 «Про атестацію педагогічних працівників школи у 

2016-2017 навчальному році», № 67 від 29.03.2017 «Про затвердження результатів атестації 

педагогічних кадрів Гринцівського НВК у 2016-2017 навчальному році»). 

Єдиним вчителем, що позачергово атестувався у 2016-2017 н.р., був Крамаренко О.М., 

вчитель фізкультури. Протягом атестаційного періоду ним проведено відкриті уроки та виховні 

заходи, вчитель брав участь у роботі семінарів, конференцій та педагогічних майстернях, 

підготував творчий звіт. Згідно результату засідання шкільної атестаційної комісії (протокол 

№4 від 23.03.2017) Крамаренку О.М. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ 

категорії». 

Упродовж 2016-2017 навчального року працювало 4 шкільні методичні об’єднання. На 

належному рівні працювали методоб’єднання учителів початкових класів (керівник – Дубовик 

Т.М.) та класних керівників (керівник – Очколас Н.В.). У свою чергу МО вчителів словесності 

(керівник – Бятова Г.Д.) та природничо-математичних дисциплін (керівник – Адаменко В.Г.) 

недостатньо реалізували свої можливості і творчий потенціал. 

Методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник – Дубовик Т.М.) працювало 

над проблемою «Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі з 

метою формування інтелектуальних умінь, критичного і творчого мислення учнів». Своїм 

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

взаємонавчання. Вчителі початкової школи застосовували у навчальному процесі проектну 

діяльність. Велика увага приділялася обдарованим дітям, які показали високі результати у 

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

МО учителів-словесників (керівник – Бятова Г.Д.) свою методичну роботу спрямувало на 

вирішення проблеми «Новітні підходи в організації навчально-виховного процесу у вивченні 

української мови, літератури, зарубіжної літератури та російської мови». Розглядаючи новітні 

підходи, вчителі приділили увагу інтерактивному навчанню, методи якого демонстрували на 

відкритих уроках. Вчителі-словесники залучили учнів до активної участі у Шевченківському 

тижні, які показали навички та вміння проектної діяльності. 

Слід відмітити роботу вчителя мистецтва Дику Ю.А., яка разом зі своїми учнями бере 

активну участь у районних мистецьких заходах, організовує проведення виставок та звітних 

концертів на базі навчального закладу 

На низькому рівні працювало методоб’єднання вчителів природничо-математичних 

дисциплін (керівник – Адаменко В.Г.). У 2016-2017 навчальному році значно зменшилась 

чисельність учнів – учасників ігор «Колосок», «Кенгуру». Жоден з учнів не показав високих 

результатів. Вчителям математично-природничних дисциплін слід покращити роботу з 

обдарованими дітьми, враховуючи стан їх творчі можливості. 

Протягом навчального року здійснювалась контрольно-аналітична діяльність за навчально-

виховним процесом: адміністрацією НВК відвідано 45 уроків учителів-предметників, проведено 

індивідуальні консультації з учителями, перевірено календарно-тематичне планування, 

вибірково – поурочні плани, робочі зошити учнів з математики, української мови, зошити для 

практичних, лабораторних робіт з природничих дисциплін, систематично перевірялись класні 

журнали, вивчено стан викладання астрономії, трудового навчання, хімії та біології, української 

мови і літератури, основ економіки, фізкультури. 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 по НВК. 



Аналіз результатів предметних олімпіад і МАН свідчить, що кількість наших перемог в 

районних етапах суттєво зменшилася і становить лише 1 призове місце. У той же час за довгий 

період маємо переможця конкурсу-захисту творчих робіт МАН. 

Традиційною стала участь учнів школи у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах 

«Кенгуру», «Колосок», «Соняшник», в яких вони продемонстрували свої знання, уміння та 

навички з предметів. Учителям-предметникам Сіробабі А.В., Очколас Н.В., Адаменко В.Г. 

взяти до уваги результати участі учнів у предметних конкурсах, обговорити це питання на 

засіданні методичної ради, на нараді при директору, на засіданнях методичних об’єднань. На 

2017-2018 навчальний рік обов’язково спланувати участь учнів у цих предметних конкурсах з 

метою зацікавлення їх навчанням.  

Значна увага протягом року приділялася питанню виховання учнівської молоді. 

Заступником директора з навчально-виховної роботи Кобцем А.П. було розроблено план 

виховних заходів на рік, де були враховані усі шкільні традиційні свята, районні конкурси, 

фестивалі, виставки, спортивні змагання. 

Приділялась належна увага роботі з батьками. Це батьківські збори, конференції, робота 

загальношкільного батьківського комітету, участь батьків у роботі школи, святах, організації та 

проведенні екскурсій, конкурсів. 

Учні 1-11 класів охоплені гуртковою роботою, факультативними заняттями. І це приносить 

свої вагомі результати. 

Так, спортсмени школи під керівництвом вчителя Крамаренка О.М. вибороли перемогу у 

районній спартакіаді допризивної молоді. Двоє членів команди, учні 11 класу Луговик С. та 

Хроленко О., взяли участь у обласному етапі, де останній виборов «бронзу» у метанні гранати. 

Юні місткині Пасішник А. та Приходько А. (10.) перемогли у районному конкурсі «Чарівні 

барви Лебединщини». Дослідницька робота Луговина С. (11 кл., вчитель Кобець А.П.) «Наказ – 

вижити!» стала переможцем районної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Герої 

сучасності – серед нас». Команда «Дилема полоненого» під керівництвом вчителя Кобця А.П. 

виборола «срібло» в районному чемпіонаті-грі «Брейн ринг». А команда «GreenTeam» під 

керівництвом все того ж вчителя здобула перемогу у районній грі «Ліга сміху». Учениця 10 кл. 

Пасішник А. (вчитель Сіробаба А.В.) виборола призові місця відразу у двох номінаціях у ХХ 

обласному літературному конкурсі «Проба пера». 

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце окремі недоліки: 

 окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями; 

 педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних розробок у 

фахових виданнях; 

 не всі вчителі дотримуються графіку проведення предметних тижнів; 

 керівниками ШМО не налагоджено роботу з випуску методичних рекомендацій. 

На підставі зазначеного, керуючись завданнями, які стоять перед педагогічним колективом 

на наступний 2017-2018 навчальний рік та з метою якісного підвищення ефективності 

методичної роботи 

НАКАЗУЮ: 

 

1. У 2017-2018 навчальному році продовжити роботу над методичною проблемою «Формування 

креативного мислення учасників педагогічного процесу через запровадження інноваційних 

технологій». Роботу НВК спрямувати на: 

- забезпечення рівного доступу дітей та молоді з урахуванням їхніх особистісних потреб до 

навчання, виховання, розвитку та соціалізації засобами позашкільної освіти; 

- розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю; 

- забезпечення належної організації та необхідного обсягу рухової активності дітей та 

учнівської молоді; 

- інформатизацію освіти, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного 

забезпечення НВК; 

- реалізацію сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації 

педагогічних і керівних кадрів НВК відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти; 

- створення сучасної матеріально-технічної бази НВК. 

- забезпечення належних умов освіти та розвитку дітей з особливими освітніми потребами. 



- поліпшення умов утримання і навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями; 

забезпечення педагогічного супроводу та підтримки соціально вразливої категорії дітей. 

2. Забезпечити неперервність підвищення науково-методичного рівня та професійної 

майстерності педагогічних працівників шляхом залучення їх до різних форм методичної 

роботи. Створити оптимальні умови самоосвіти учителів (поновити бібліотечні фонди, 

методичні матеріали у шкільному методичному кабінеті). 

3. Класним керівникам, класоводам, заступнику директора з навчально-виховної роботи Кобцю 

А.П. приділити особливу увагу у виховній роботі патріотичного виховання учнів та безпековій 

діяльності у зв’язку з подіями на Сході України.  

4. Організувати роботу з адаптації молодих спеціалістів через діяльність Школи молодого 

вчителя. 

5. Взяти на особливий контроль роботу з обдарованими учнями. Підготувати роботи для участі у 

районному етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН. 

6. Підвищувати фахову майстерність педагогів шляхом проходження курсів перепідготовки при 

Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. 

7. Для забезпечення надання якісної освіти учням школи продовжити практику впровадження 

інновацій в навчально-виховний процес: 

8. Поповнити банк даних про обдарованих дітей до 01.10.2017 р. 

9. Провести шкільні предметні тижні (згідно графіка річного плану роботи НВК). 

10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної 

роботи Кобця А.П. 

 

 

 

Директор НВК                                 О.В. Левченко 

З наказом ознайомлені                       А.П. Кобець 
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Т.М. Дубовик 

О.М. Крамаренко 
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УКРАЇНА 

ГРИНЦІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС:  

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ  

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

29.05.2017                                с. Гринцеве                                   №133-ОД 

 

Про виконання навчальних планів 

і програм у 2016-2017 навчальному році 

 

Згідно з річним планом роботи школи на 2016-2017 н.р. адміністрацією навчального 

закладу вивчалося виконання педагогічними працівниками вимог Державного стандарту 

загальної середньої освіти, повного та якісного виконання змісту та обсягу навчальних 

дисциплін, визначених відповідними робочими навчальними планами і освітніми 

програмами. 

На контролі були такі питання: 

 відповідність навчальних планів, календарного планування, навчальних програм і 

записів у класних журналах; 

 проведення тематичного оцінювання, контрольних, лабораторних,  практичних робіт, 

уроків мовленнєвого розвитку, позакласного читання; 

 дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених наказом 

МОН України від 21.08.2013 р. №1222, об’єктивність семестрового та річного 

оцінювання навчальних досягнень учнів; 

 дотримання вимог Інструкції з ведення журналу учнів 5-11(12)-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 

03.06.2008 р. №496,  Інструкції щодо ведення класного журналу для 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, затверджену наказом МОН України від 

08.04.2015 №412 . 

За результатами перевірки видано довідку «Про стан виконання навчальних планів 

та програм у 2016-2017 навчальному році».  

Перевіркою встановлено, що вчителі школи працювали за календарними планами з 

предметів, що розроблені на основі навчальних програм та планів, затверджених МОН 

України і рекомендованих для використання загальноосвітніми навчальними закладами у 

2016-2017 н.р. Змістовно та за практичним мінімумом тематичних та письмових робіт 

програми виконані повністю. 

При перевірці було встановлено, що у зв’язку з об’єктивними причинами: 

подовженням осінніх канікул, карантинними та обмежувальними заходами в січні, 

лютому та квітні 2017 року, існує невідповідність запланованій кількості годин, 

відведених для вивчення програмового матеріалу з кількістю фактично проведених 

уроків, термінів проведення контрольних, лабораторних та практичних робіт 

затвердженому графіку. Розбіжності у кількості годин між спланованими та фактично 

проведеними уроками ліквідовані за рахунок ущільнення програмового матеріалу, 

об’єднання тем, інтенсифікації навчального процесу, використання резервного часу, 

якісних замін з предметів. Значно зменшилася чисельність годин у 8 класі у зв’язку з 

вибуттям з навчального закладу учня Лукьянова Юрія (причина – зміна місця 

проживання). 



При виставленні тематичних балів педагоги враховували виконання учнями 

обов’язкових письмових робіт, поточні оцінки учнів. Вчителі систематизують матеріали, 

використовують різнорівневі завдання для проведення тестів, контрольних робіт, 

семінарських занять, заліків, самостійних робіт, урізноманітнюють форми проведення 

тематичного оцінювання з навчальних предметів, яке відображене відповідно у класних 

журналах та відповідає календарним планам вчителів. 

Своєчасно та у необхідній кількості проведені контрольні, лабораторні, практичні 

роботи,оцінювання яких відповідає вимогам наказу МОН України «Про затвердження 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів», методичним рекомендаціям МОН 

України щодо вивчення навчальних предметів. 

Систематично здійснюється перевірка робочих зошитів, про що свідчать записи в 

журналах. 

На підставі вищезазначеного 

НАКАЗУЮ: 

1. Вважати програму з навчальних предметів у 2-11 класах виконаною. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кобцю А.П. на нараді при 

директору глибоко проаналізувати стан виконання навчальних планів і програм з 

навчальних дисциплін у 2016-2017 навчальному році. 

3. Вчителям–предметникам  

3.1. Здійснювати календарно-тематичне планування відповідно до структури 

поточного навчального року, дотримуючись змісту навчальних програм та їх 

вимог до виконання практичних, лабораторних, контрольних робіт, тематичних 

оцінювань. Чітко дотримуватись навчальних програм, слідкувати за їх 

виконанням та засвоєнням учнями базових знань з усіх навчальних предметів, 

передбачених навчальним планом школи. 

3.2. Дотримуватись вимог Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти. 

4. Керівникам шкільних методичних об’єднань опрацювати на засіданнях методичні 

рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2017-

2018 н.р. Інструкції з ведення журналу учнів 1-4 та 5-11(12) класів. 

5. Класним керівникам у 2017-2018 навчальному році дотримуватись «Вимог до ведення 

класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ  МОН 

України від 08.04.15 № 412), вчителям основної та старшої школи  Інструкції з 

ведення журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженої наказом  Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. № 496. 

6. Наказ оголосити всім учителям навчального закладу. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директор НВК                                 О.В. Левченко 

З наказом ознайомлені                        А.П. Кобець 

В.Г. Адаменко 

Н.В. Очколас 

Г.Д. Бятова 

Ю.А. Дика 

Т.М. Дубовик 

О.М. Крамаренко 

Л.В. Капуста 

А.В. Сіробаба 


