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Про підсумки методичної роботи
з педагогічними працівниками НВК «ШЕЛ»
у 2021/2022 навчальному році
На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню
освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції національно-патріотичного виховання в
системі освіти України, затвердженої наказом МОН від 06.06.2022 року № 527,
керуючись Стратегією розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року,
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 року № 526-р, з
метою розбудови нового освітнього середовища, вдосконалення професійної
майстерності педагогів, покращення якості надання освітніх послуг, забезпечення
національно-патріотичного виховання дітей та молоді в НВК «ШЕЛ» видано наказ №
131-о від 03.08.2021 року «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами
на 2021/2022н.р.».
Методична робота у 2021/2022
навчальному році була спрямована на
вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи,
підвищення фахового рівня вчителів НВК «ШЕЛ», їх готовності до інноваційної
діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів,
збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної
системи соціальних та загальних компетентностей на основі особистісного підходу до
потреб і можливостей учнів.
У 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив НВК «ШЕЛ» продовжив
роботу над методичною проблемою «Впровадження сучасних педагогічних
технологій навчання і виховання для забезпечення всебічного розвитку
особистості учня та рівня професійної майстерності вчителя як запоруки якісної
освіти».
Головними завданнями методичної роботи є:
▪ ознайомлення з нормативно-правовими документами, які визначають державну
політику в галузі освіти;
▪ використання на практиці сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у
системі науково-методичної роботи в умовах упровадження концепції Нової
української школи;
▪ робота в умовах здійснення освітнього процесу з використанням технологій
дистанційного навчання;
▪ вплив методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за
підсумками олімпіад, квестів, конкурсів;
▪ залучення до науково-дослідницької та експериментальної роботи вчителів
та учнів;
▪ сприяння розвитку творчого потенціалу вчителя
▪ створення умов для впровадження та пропагування передового педагогічного
досвіду;
▪ виконання Положення про внутрішню систему забезпечення якісної освіти НВК
«ШЕЛ»;
▪ виконання Стратегічного плану розвитку НВК «ШЕЛ».

Головними принципами методичної роботи з педагогами в НВК «ШЕЛ» є
поєднання індивідуальних і колективних форм. У 2021/2022 навчальному році
реалізовувались такі індивідуальні форми методичної роботи:
• наставництво вчителів-методистів Баскакової Н.П. та Горняткевич Н.І. над
молодими вчителями Лущак М.Ю. та Зворською М.М.;
• проведення методичних консультацій з питань організації навчальновиховного процесу в закладі, складання календарно-тематичного
планування, ведення електронного журналу, підвищення ефективності
проведення уроків тощо;
• відвідування та взаємовідвідування уроків та позакласних заходів;
• самоосвіта, значну увагу вчителі приділяють організації ефективного
дистанційного навчання (пройшли курси «Дистанційне навчання з
використанням платформи Moоdle» та «Взаємодія адміністраторів
платформи Moodle з адміністрацією закладу освіти».
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва
методичною роботою було затверджено склад методичної ради НВК «ШЕЛ», визначено
та затверджено структуру і форми методичної роботи, складено план роботи над
методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи методичних
об’єднань НВК «ШЕЛ» на 2021/2022 навчальний рік. У НВК «ШЕЛ» функціонувало і
продовжує функціонувати 5 методичних об’єднань: м/о вчителів математики та
інформатики, м/о вчителів суспільно-гуманітарних предметів, м/о вчителів іноземних
мов, м/о вчителів природничих наук, м/о кураторів навчальних груп. Протягом
2021/2022 навчального року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі
питання:
▪ про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2021/2022
навчальному році та затвердження плану методичної роботи на 2021/2022
навчальний рік;
▪ про організацію роботи з обдарованими дітьми у 2021/2022 навчальному
році;
▪ про завершення міжатестаційного періоду педагогів, які претендуватимуть
на присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічних звань у
2021/2022 навчальному році;
▪ про підсумки роботи педагогічного колективу над методичною проблемою
«Впровадження сучасних педагогічних технологій навчання і
виховання для забезпечення всебічного розвитку особистості учня та
рівня професійної майстерності вчителя як запоруки якісної освіти»;
▪ організація наставництва і стажування, затвердження індивідуальних планів
роботи з молодими вчителями;
▪ організація самоосвіти вчителів з визначеної проблеми, підготовка
матеріалів для самоосвіти;
▪ презентація методичних доробок вчителів, що атестуються;
▪ схвалення матеріалів досвіду роботи вчителів, що атестуються;
▪ про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад;
▪ про підготовку та проведення педагогічної ради «Про якість знань і
навчання учнів у І семестрі 2021/2022 навчального року, організація
моніторингів у НВК «ШЕЛ»»;
▪ організація роботи щодо створення методичних матеріалів;
▪ реалізація Концепції НУШ в освітньому закладі;
▪ про узагальнення матеріалів «Про стан викладання англійської мови та
математики у 5-9 класах»;
▪ аналіз результативності методичної роботи з педагогічними кадрами у
2021/2022 навчальних роках;
▪ підбиття підсумків моніторингів по НВК «ШЕЛ», вироблення рекомендацій;

▪
▪
▪

організація і узагальнення даних діагностики професійної майстерності
вчителів;
про роботу методичних об’єднань у 2021/2022 навчальному році, творчі
звіти м/о;
підготовка проєкту пропозицій до річного плану роботи НВК «ШЕЛ»,
програми розвитку.

Протягом 2021/2022 навчального року було організовано роботу методичних
об’єднань вчителів-предметників та кураторів навчальних груп, затверджено плани їх
роботи, методичні проблеми, над якими працювали методичні об’єднання НВК «ШЕЛ»,
визначено керівників м/о з числа досвідчених, творчих, ініціативних педагогів. Робота
методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки,
фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність
методичних об’єднань НВК «ШЕЛ» було сплановано на основі плану роботи НВК
«ШЕЛ» на рік та Стратегії розвитку НВК «ШЕЛ» на 2020-2025 роки. Проведено
заплановані засідання методичних об’єднань з усіх напрямів, робота яких велася за
окремими планами. На
запланованих
засіданнях
методичних об’єднань
обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНу, обласної онлайнконференції, серпневої міської онлайн-конференції, рекомендації щодо викладання і
вивчення навчальних предметів у 2021/2022 н.р., зміни у навчальних програмах,
підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення моніторингів), так і
науково-методичні питання. Кожен керівник методичного об’єднання, ретельно
проаналізувавши діяльність об’єднання, перспективно
визначив пріоритети в
методичній роботі на 2021/2022 навчальний рік, зокрема, посилено увагу у напрямі
роботи з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через
публікації в фахових виданнях, узагальнення досвіду в професійному портфоліо
вчителя-предметника, створення блогів тощо. Закріплено наставників за молодими
педагогами. В основному, роботу вчителів – предметників методичних об’єднань у
2021/2022 навчальному році можна вважати задовільною.
Упродовж 2021/2022 навчального року проведено усі заплановані предметні
тижні:
11.10. – 15.10. – Тиждень історії «Ми роду козацького діти, землі української
цвіт»;
07.12. – 10.12. – Тиждень правових знань «Калейдоскоп правових новинок:
знаю, дію, захищаю»;
07.02. – 11.02. – Тиждень іноземних мов;
21.02. – 25.02. – заходи до Міжнародного дня рідної мови та вшанування пам’яті
Лесі Українки;
09.03. – 11.03. – заходи на вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка «Єднаймо душі
словом Кобзаря»;
14.03. – 18.03. – Тиждень математики та інформатики;
Також організовано та проведено заходи виховного впливу на учнів груп з
наступних напрямів виховної роботи:
▪ Місячник морального виховання (вересень);
▪ Місячник сприяння творчому розвитку особистості (жовтень);
▪ Місячник громадянського виховання (листопад);
▪ Місячник превентивного і військово-патріотичного виховання (грудень);
▪ Місячник національно-патріотичного виховання (січень – лютий);
▪ Місячник художньо-естетичного виховання (березень);
▪ Місячник екологічного виховання та формування здорового способу життя
(квітень);
▪ Місячник родинно-сімейного виховання (травень - червень).

Учні НВК «ШЕЛ» брали участь у конкурсах, організованих Управлінням освіти
Львівської міської ради:
- Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика (5-9 класи), керівник Ярема
І.П.;
- ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з математики (четверо учнів НВК
«ШЕЛ» стали призерами).
Протягом 2021/2022 навчального року обдаровані діти залучалися до участі у
різноманітних заходах, міських конкурсах, турнірах, змаганнях.
З метою ознайомлення з нормативними документами, Державними стандартами
викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками
методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо протягом 2021/2022
навчального року проведено 7 методично-оперативних нарад та 7 інструктивнометодичних.
У 2021/2022 навчальному році проведено чотири засідання атестаційної комісії
Затверджено план роботи атестаційної комісії на 2021/2022 навчальний рік, список
педагогічних працівників, які підлягають атестації, графік проведення засідань
атестаційної комісії. У ІІ семестрі здійснено вивчення результатів роботи педагогічних
працівників, які атестуються та проведено творчий звіт.
У 2021/2022 навчальному році організовано та сплановано роботу Школи
педагогічної майстерності. Відповідно до плану роботи 12 жовтня 2021 року проведено
заняття на тему «Робота вчителя в умовах навчання з використанням дистанційних
технологій». 15 грудня 2021 року проведено науково-методичний семінар «Сучасні
сервіси віддаленої роботи з учнями» (з досвіду роботи вчителів-предметників). 28 січня
2022 року проведено заняття Школи педагогічної майстерності на тему «Система
забезпечення якості освіти. Педагогічна діяльність працівників НВК «ШЕЛ»». 16
березня 2022 року відбулося онлайн - засідання Школи педагогічної майстерності на
тему «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Стресостійкість в умовах
дистанційного навчання».
Практичний психолог Олексів М.О. проінформувала
вчителів, які є види стресу та шляхи його подолання.
Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів згідно особистісного плану
підвищення
кваліфікації
кожного
вчителя
зокрема.
Протягом 2021/2022 року з 24 вчителів курсову перепідготовку пройшли 20 педагогів.
Звіт про проходження курсів підвищення кваліфікації у 2021/2022 навчальному році
наведено у відповідній таблиці. Також слід відзначити роботу педагогічного колективу в
умовах дистанційного навчання. Адміністрація та вчителі обрали платформи, з якими
ефективніше проводити навчання з використанням дистанційних технологій:
▪ спілкування в групах у Viber для учнів 5-21 навчальних груп;
▪ робота безкоштовного веб-сервісу Google Classroom для учнів 1-21
навчальних груп;
▪ робота безкоштовного веб-сервісу Google Teams для учнів 1-21
навчальних груп;
▪ робота на платформі «Мій клас»;
▪ проведення он-лайн уроків за допомогою сервісу ZOOM відповідно до
розкладу;
▪ проведення он-лайн уроків за допомогою сервісу ZOOM системи Єдина
Школа відповідно до розкладу.
Таким чином зв'язок з учнями та їх батьками було забезпечено на 100%.
Дистанційна робота закладу організована за допомогою електронного журналу Єдина
школа, безкоштовних веб-сервісів Google Classroom, Google Teams, Zoom, які
створені для закладів освіти з метою спрощення створення, поширення і класифікації
завдань в електронному варіанті. Адміністрація постійно контролює роботу всіх
учасників освітнього процесу у веб-сервісах, періодичність розміщення навчальних
матеріалів, обсяг та зміст завдань, їх якість та об’єктивність оцінювання. З листопада
2021 року в закладі з 5 по 21 навчальних групах організовано проведення он-лайн

уроків за допомогою сервісу ZOOM відповідно до розкладу (включаючи виховні години,
тренінгові заняття, онлайн-екскурсії, зустрічі з відомими людьми Львова). Відповідно до
затверджених графіків роботи протягом семестру проведено засідання методичних
об’єднань учителів для ефективної роботи з учнями за допомогою відеоконференцій.
Освітню програму за 2021/2022 навчальний рік виконано. Питання виконання
Освітньої програми у 2021/2022 навчальному році розглядалося на засіданні
педагогічної ради 15 червня 2022 навчального року (протокол № 6).
В цілому у 2021/2022 н.р. проведено 6 засідань педагогічної ради, загалом
розглянуто та прийнято рішення з 25 питань. На кожному засіданні педради
висвітлювалися питання щодо виконання рішень попередніх педрад. Видано 115
наказів з організаційної роботи станом на 31 червня 2022 року. Інформацію про
результативність методичної роботи можна переглянути на веб-сайті закладу у рубриці
«Методична робота». В цілому план заходів щодо організації методичної роботи у НВК
«ШЕЛ» протягом 2021/2022 навчального року виконаний.
Проте необхідно:
- працювати над удосконаленням уроків з використанням дистанційних технологій
навчання, як основної форми роботи в умовах воєнного стану;
- усунути недоліки в інформаційному забезпеченні учителів, зобов’язувати всіх
вчителів використовувати ІКТ в навчально-виховному процесі;
- систематично удосконалювати форми методичної роботи з педагогічними
кадрами;
- посилити роботу з виявлення обдарованих дітей, якісно здійснювати підготовку
учнів до олімпіад;
- працювати
над підвищенням якості
базової середньої освіти учнів,
формуванням у них уміння самостійно здобувати знання, творчо застосовувати їх
на практиці;
- брати участь у фахових конкурсах, презентувати педагогічну майстерність на
рівні міста;
- працювати над створенням електронних портфоліо, методичних кейсів;
- удосконалювати роботу в умовах дистанційного навчання.
Враховуючи вищезазначене,
НАКАЗУЮ:
1. Вважати методичну роботу НВК «ШЕЛ» з педагогічними кадрами у 2021/2022
навчального року задовільною.
2. Керівникам методичних об’єднань:
2.1. спланувати роботу методичних об’єднань по НВК «ШЕЛ» на 2022/2023
навчальний рік та подати на затвердження Горняткевич Н.І., заступнику
директора з навчально-виховної роботи до 25.08.2022 року;
2.2. контролювати виконання плану взаємовідвідування уроків протягом
2022/2023 навчального року;
2.3. активізувати роботу з поширення передового педагогічного досвіду
роботи педагогів;
2.4. висвітлювати питання методичної роботи у протоколах засідань
педагогічних рад та методичної ради НВК «ШЕЛ»;
2.5. мотивувати педагогічних працівників на участь у конкурсі «Успішний
педагог – 2022».
3. Членам методичної ради проаналізувати методичну роботу вчителівпредметників за рік, спланувати та розробити заходи для покращення
ефективності роботи до 27.08.2022 року.
4. Горняткевич Н.І., заступнику директора з навчально-виховної роботи:

4.1. спланувати заходи методичної діяльності з педагогічними кадрами
НВК «ШЕЛ» на 2022/2023 навчальний рік та взяти до уваги позитивний
досвід минулих років до 04.09.2022 року;
4.2. проаналізувати вплив методичної роботи на результативність
навчально-виховного процесу за підсумками олімпіад, конкурсів у червні
2023 року;
4.3. створити умови для активізації діяльності наукового товариства учнів,
залучити обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності протягом
2022/2023 навчального року.
4.4. забезпечити відповідне оформлення та популяризацію перспективного
передового педагогічного досвіду вчителів НВК «ШЕЛ»;
4.5. сприяти участі вчителів НВК «ШЕЛ» у міському конкурсі педагогічної
майстерності «Успішний педагог»;
4.6. координувати роботу педагогічних працівників щодо створення
власного електронного портфоліо.
5. Вчителям-предметникам:
5.1. працювати постійно над підвищенням рівня самоосвіти, внести
корективи у власну науково-методичну проблему відповідно до методичних
та експериментальних завдань навчального закладу;
5.2. удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів з досвіду
роботи;
5.3. працювати постійно над поповненням кабінетів методичними
матеріалами;
5.4. постійно працювати над впровадженням інноваційних методик та
створенням власного електронного портфоліо з метою підвищення
результативності навчально-виховного процесу.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директорка

З наказом ознайомлені:
_______________Горняткевич Н.І.
_______________Сава І.С.
_______________Ярема І.П.
_______________Манько Н.І.
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