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ПРОТОКОЛ №1 

засідання методичної ради Гринцівського НВК 

 

04 вересня 2017 року 
 
 

Голова – Кобець А.П. 
Секретар – Дика Ю.А. 
Присутніх – 7 вчителів 
Відсутніх – 0 вчителів 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про підсумки результативності методичної роботи у 2016/2017 
навчальному році. Завдання на 2017/2018 навчальний рік. Розподіл обов’язків 
між членами МР. 

Кобець А.П., голова МР   
2. Про схвалення планів та структури методичної роботи (ШМО, Школа 

молодого педагога, методична рада). 
Кобець А.П., голова МР  

голови ШМО   
3. Про організацію підсумкового етапу роботи над єдиною науково-

методичною методичною проблемою школи. Обговорення плану роботи.  
Кобець А.П., голова МР 

 
4. На шляху до Нової української школи. Обговорення заходів із 

впровадження державних стандартів освіти в 2017/2018 н.р. 
 

Левченко О.В., директор НВК  
5. Про навчальні програми, підручники і навчально-методичні посібники, 

рекомендовані для використання у 2017/2018 н.р. 
Кобець А.П., голова МР  

 голови ШМО   
6. Про підготовку учнів до участі в предметних олімпіадах. 

Кобець А.П., голова МР   
7. Про проведення предметних тижнів. Погодження графіка. 

Голови ШМО   
8. Про підготовку до участі вчителів школи у конкурсі «Вчитель року-2018». 

Кобець А.П., голова МР  
9. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної 

літератури. 
Дубовик Т.М., бібліотекар 

 
 
 

1. СЛУХАЛИ: 
 

Кобця А.П. – голову МР, який проаналізував роботу методичної ради за 
2016-2017 навчальний рік. Він, зокрема, зазначив, що у 2016-2017 н.р. навчально-
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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 
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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 
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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 придиректору, 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».  

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Левченко О.В., директор школи, яка висловила зауваження та пропозиції 
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щодо покращення роботи окремими педагогічними працівниками та методичної 
ради вцілому. 

Також Ольга Валеріївна запропонувала розподілити обов’язки між членами 
методичної ради таким чином: 

Кобець А.П., заступник директора з НВР, голова методичної ради. 
Левченко О.В., директор НВК, вчитель географії та основ економіки вищої 

категорії; 
Дика Ю.А., практичний психолог, вчитель початкових класів І категорії, 

секретар методичної ради. 
Очколас Н.В., вчитель біології та хімії І категорії, голова ШМО класних 

керівників, член методичної ради; 
Бятова Г.Д., вчитель зарубіжної літератури І категорії, голова ШМО 

вчителів-словесників, член методичної ради; 
Адаменко В.Г., вчитель математики та фізики І категорії, голова ШМО 

природничо-математичного циклу, член методичної ради; 
Дубовик Т.М., вчитель початкових класів І категорії, голова ШМО вчителів 

початкових класів, бібліотекар, член методичної ради. 

 

УХВАЛИЛИ : 
1. Вважати роботу методичної ради за 2016 – 2017 н. р. задовільною.   
2. Врахувати висловлені зауваження та пропозиції, працювати над 

покращенням якосіь роботи.  

3. Затвердити склад методичної ради та розподіл обов’язків між її членами. 
 
 
2. СЛУХАЛИ :  
 

Кобця А.П. – голову МР, Очколас Н.В., Бятову Г.Д., Адаменко В.Г., Дубовик 

Т.М., голів шкільних методичних об’єднань, які представили проекти планів 

роботи методичної ради, Школи молодого вчителя, шкільних методичних 

об’єднань.  

Також Андрій Петрович презентував Модель методичної роботи навчального 

закладу на 2017-2018 навчальний рік. 
 

ВИСТУПИЛИ : 
 

Левченко О.В., директор школи, яка наголосила на необхідності внесення 
корективів у плани методичної роботи в контексті підготовки до реалізації 
проекту Нова українська школа з 2018 року. 
 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити плани роботи методичної ради, Школи молодого вчителя, 

шкільних методичних об’єднань з урахуванням запропонованих змін і 
доповнень. 

2. Взяти до уваги зміни, внесені до навчальних программ 1-4 класів та 
неухильно їх дотримуватися.  

 

3. СЛУХАЛИ:  
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Кобця А.П. – голову методичної ради, який доповів про організацію 
підсумкового етапу роботи над єдиною методичною проблемою школи 
«Формування креативного мислення учасників педагогічного процесу через 
запровадження інноваційних технологій». Також Андрій Петрович запропонував 
для обговорення плану роботи колективу над єдиною методичною проблемою 
школи. 
 

ВИСТУПИЛИ:  
Дика Ю.А., практичний психолог, член методичної ради, яка запропонувала 

активізувати роботу педагогічного колективу школи над єдиною методичною 
проблемою та ширше використовувати ІКТ у своїй діяльності. 

Левченко О.В., директор НВК, яка запропонувала схвалити План роботи 
колективу над єдиною методичною проблемою школи «Формування креативного 
мислення учасників педагогічного процесу через запровадження інноваційних 
технологій». 
 

УХВАЛИЛИ:  
Схвалити План роботи педагогічного колективу над єдиною методичною 

проблемою школи «Формування креативного мислення учасників педагогічного 
процесу через запровадження інноваційних технологій» 
 

4. СЛУХАЛИ: 
 

Левченко О.В. – директора школи, яка ознайомила присутніх з основними 
заходами із впровадження державних стандартів освіти у 2017-2018 н.р. Зокрема, 
Ольга Валеріївна доповіла про перевірку стану готовності школи до 
впровадження Державних стандартів загальної середньої освіти в 1-9 класах та 
запропонувала на розгляд членів методичної ради Заходи з впровадження 
Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти 
по Гринцівському НВК у 2017-2018 навчальному році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Дубовик Т.М., шкільний бібліотекар, яка ознайомила присутніх з 
оновленими навчальними программами для 5-9 класів, методичними 
рекомендаціями щодо вивчення навчальних предметів у 2017-2018 навчальному 
році, стан забезпечення підручниками учнів школи та запропонувала схвалити 
Заходи з впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної 
загальної середньої освіти по Гринцівському НВК у 2017-2018 навчальному році. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 
 

1. Схвалити Заходи з впровадження Державного стандарту початкової, 
базової та повної загальної середньої освіти по Гринцівському НВК у 
2017-2018 навчальному році. 

2. Сприяти неухильному їх дотриманню.  
 
5. СЛУХАЛИ:  
 

Кобця А.П. – заступника директора з НВР, який ознайомив присутніх з 
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листом від 17.08.2017 р. №1/11-8269 МОН України, у якому вказано на перелік 
навчальної літератури, рекомендованої до використання у загальноосвітніх 
навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році. Доповідач також зазначив, 
що ці переліки постійно доповнюватимуться та оновлюватимуться з огляду на 
термін дії грифів, які надає навчальній літературі Міністерство. 

 

УХВАЛИЛИ: 
 

1. Взятии інформацію до відома. 
2. Не допускати до використання у практичній роботі навчально-методичної 

літератури, що не має грифу Міністерства освіти і науки України. 
 

6. СЛУХАЛИ: 
 

Кобця А.П. – заступника директора з НВР, який ознайомив членів 
методичної ради з наказом відділу освіти Лебединської районної державної 
адміністрації від 30.08.2017 року №322-ОД «Про проведення І етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017/2018 
навчальному році» та представив проект графіка їх проведення у навчальному 
закладі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Левченко О.В. – директор НВК, яка наголосила на необхідності залучення 
творчих та обдаровиних учнів до участі у предметних олімпіадах. При цьому 
Ольга Валеріївна наголосила на неприпустимості змушування учнів до такого 
виду діяльності і закликала членів МР керуватися виключно принципом 
добровільності. 

 

УХВАЛИЛИ: 
 

1. Затвердити гафік проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

2. Вчителям-предметникам розробити олімпіадні завдання та затвердити їх у 

директора НВК. 

3. Активізувати індивідуальну роботу з творчими та обдарованими учнями. 
 

7. СЛУХАЛИ: 
 

Голів шкільних методичних об’єднань про затвердження плану-графіку 
проведення предметних тижнів у 2017-2018 навчальному році та внесення його у 
річний план роботи школи. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Адаменко В.Г. – голова ШМО вчителів природничо-математичних дисциплін, 
яка зазначила, що всі предметні тижні повинні розроблятись відповідно до вимог 
МОН України, плани проведення тижнів повинні погоджуватись на засіданнях 
методичних об’єднань. 

Бятова Г.Д. – голова ШМО вчителів-словесників із пропозицією підтримати та 
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затвердити плани проведення предметних тижнів у 2017-2018 навчальному році. 

 

УХВАЛИЛИ: 
 

Затвердити плани проведення предметних тижнів у 2017-2018 навчальному 

році. 

 

8. СЛУХАЛИ: 
 

Кобця А.П. – заступника директора з НВР, який довів до відома членів 
методичної ради інформацію про терміни та порядок проведення конкурсу 
«Вчитель року-2018», ознайомив з номінаціями та цьогорічними нововведеннями. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Левченко О.В. – директор НВК, яка закликала вчителів активніше проявляти 
свою педагогічну майстерність, професіоналізм і ерудицію, творчість, 
представляти власні педагогічні розробки та творчі пошуки. 

 

УХВАЛИЛИ: 
 

Рекомендувати вчителю німецької мови Лободі Оксані Іванівні та вчителю 

фізичної культури Крамаренку Олександру Миколайовичу взятии участь у 

проведенні конкурсу. 

 

9. СЛУХАЛИ: 
 

Дубовик Т.М. – бібліотекаря, яка ознайомила вчителів з новими 
надходженнями психолого-педагогічної літератури. Тетяна Миколаївна, 
зазначила, що останнім часом дуже мало надходить літератури в паперових 
варіантах та все більше в електронних, оскільки інформаційно-комунікаційні 
технології зробили надзвичайний прорив у науці. Тому педагогічним працівникам 
надається можливість користування електронними варіантами психолого-
педагогічної літератури. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Кобець А.П. – заступник директора з навчально-виховної роботи, який 
повідомив, що використання нормативних документів у професійній діяльності є 
важливим напрямком роботи, тому необхідно постійно ознайомлюватись з 
новими надходженнями документів. Виступаючий додав, що з ними можна 

ознайомитися за допомогою інтернет-ресурсів, а саме на головних сайтах відділів 
та управлінь освіти, серед яких сайти Міністерства освіти та науки України, 
відділу освіти Лебединської районної державної адміністрації, osvita.ua. тощо 
 

Левченко О.В. – директор НВК, яка наголосила на використанні літератури у 
навчально-виховному процесі лише тієї, яка має гриф затвердження МОН 
України. 

 

УХВАЛИЛИ: 
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1. Систематично слідкувати за новинами преси, обговорювати новини на 
засіданнях методичної ради та методичних об’єднаннях вчителів.  
 

2. Використовувати у навчально-виховному процесі літературу, яка має гриф 
затвердження МОН України.  
 
 
 

 

Голова МР: А.П. Кобець 

 

Секретар: Ю.А. Дика 

 


