
УКРАЇНА 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МУЗИКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 
МУЗИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
 

вул. 40 років Перемоги 12, с. Музиківка, 75023 тел. 05547 т/ф 33235, 56433, 56435 

 e-mail: muzyk@meta.ua           Код ЄДРПОУ 22738491 

 

НАКАЗ 

 

02.01.2019 № 03 

Про підсумки науково-методичної роботи 

з педагогічними кадрами  

за І семестр 2018/19 навчального року 

 

 

У 2018/19 навчальному році педагогічний колектив закладу розпочав працювати над 

науково-методичною проблемою «Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в 

умовах створення єдиного освітнього простору», а саме над її аспектом «Освітні стратегії 

соціалізації особистості громадянського суспільства» у поточному році. 

 З метою реалізації аспекту проблеми в плані роботи школи, засіданнях педагогічної 

та методичної рад, нарад при директору, заступниках, методичних об’єднань були 

передбачені теоретичні та практичні питання, групові та індивідуальні форми роботи: 

консультування, тематичні семінари, науково-практичні конференції, наставництво, 

опрацювання фахових журналів і методичної літератури, інструктивно-методичні наради, 

семінари-практикуми, майстер-класи, засідання творчих груп, медико-педагогічний 

консиліум, проекти, творчі звіти, презентації, участь у фахових конкурсах, обласних 

семінарах, тренінгах, Всеукраїнських вебінарах та інше. 

Створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи Славич В.В., 

заступники директора Компаніченко Н.М., Безродня І.І., голова методичної служби 

Музиківської ОТГ Остапович Ю.П., керівники методичних об’єднань Борисова Н.В., Костік 

Т.О., Осікова О.М., Клок С.Д.,  практичний психолог Петрова Н.М. 

Методична робота в поточному навчальному році була спрямована на виконання 

наказу по школі від 03.09.2018 № 82 «Про організацію методичної роботи з педагогічними 

кадрами у 2018/19 навчальному році». 

Протягом навчального року відбулися засідання науково-методичної ради школи. Були 

висвітлені питання: «Аналіз методичної роботи за 2017/18 навчальний рік та завдання на 

2018/19 н.р.», «Розподіл обов’язків між членами методичної ради, «Організація і проведення 

І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад», «Підсумки проведення І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та конкурсів ім. Петра Яцика та Тараса Шевченка», «Про систему 

роботи вчителів, які атестуються у 2019 році», «Про організацію роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами в 3, 5 класах», «Про наступність у роботі ясел-садка і 

школи», «Про стан роботи з обдарованими учнями в МАН», «Про результати ДПА у формі 

ЗНО», «Формування у учнів позитивної мотивації до навчання в умовах Нової української 

школи», «Формування ключових компетентностей учнів на основі інтегрованого вивчення 

навчальних предметів». Оформлено протоколи засідань. 

 Головними напрямами методичної роботи були такі: забезпечення професійною 

інформацією; підтримка інноваційної діяльності вчителів; підтримка в підготовці до 

атестації вчителів; узагальнення й поширення досвіду вчителів на обласному та 

Всеукраїнському рівнях. 
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Проведено педагогічні ради, які були заплановані по плану роботи школи, з тем: 

«Інтеграція освітнього процесу у формуванні ключових компетентностей та подальшій 

успішній соціалізації учнів» (жовтень); «Виховання компетентнісної особистості - головне 

завдання Нової української школи» (грудень). 

З вересня місяця у школі розпочали свою педагогічну діяльність молоді спеціалісти – 

Клок Т.О., учитель-дефектолог, Політика М.В. – учитель музичного мистецтва, 

Солохіна В.М. – учитель фізичної культури, Славич Н.В. – бібліотекар школи. Організовано 

наставництво з метою безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації молодих 

спеціалістів, підвищення їхньої психологічної компетентності, поглиблення знань з теорії та 

методики навчання і виховання, сприяння оволодінню молодими вчителями основних 

нормативних документів, вивчення і використання у практиці сучасних досягнень 

психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і 

творчості, новаторських пошуків вчителів. 

Колектив школи реалізовує освітні проекти. З них довготривалі проекти «Добро 

починається з тебе» по відновленню лісових насаджень у околицях села Музиківка та 

«Школа – соціокультурний центр села. Продовжено роботу над проектами «Обдарована 

дитина», «Молодь навчається милосердю», «Волонтерство – вибір ХХІ століття. Протягом 

декількох місяців вчителі та учні втілюють План заходів в дію, які направлені на розвиток 

здорового харчування, фізичних активностей та свідомого ставлення школярів до власного 

здоров’я у соціальній програмі «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів». 

Заходи постійно висвітлюються на сторінці у Facebook у групі Музиківська школа. 

БезродняІ.І., заступник директора з виховної роботи поділилася досвідом роботи з питання 

«Основні напрями формування здорового способу життя школярів у закладах загальної 

середньої освіти» в науково-методичному журналі «Таврійський вісник освіти». 

На даний момент продовжено роботу над швейцарсько-українським проектом 

«Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» з метою формування 

громадянських компетентностей школярів». Подано заявку на участь у проекті «Молодь в 

дії» у сфері соціальних проектів і соціальних інновацій в номінації «Волонтерство», щодо 

нагородження премією Social Project Awards, яка спрямована на визнання внеску 

громадських діячів у розвиток громадянського суспільства України та сприяння піднесенню 

соціальних проектів в країні. Учні школи брали участь у форумі громадянського суспільства 

в м. Києві на підсумковій конференції молодіжних банків ініціатив в Україні. 16 школярів - у 

квесті «Цілі сталого розвитку». Педагогом-організатором Вальховською М.П. разом із 

інспектором з молодіжної політики Музиківської ОТГ Гажур Мариною було організовано 

зустріч членів учнівського самоврядування з місцевими депутатами, на якій відбулося 

знайомство з обов’язками депутатів, налагодження взаємозв’язків молоді та депутатів. 

У жовтні 2018 року на базі Музиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

відбувся семінар-практикум керівників закладів загальної середньої освіти Херсонської 

області з теми  «Управління закладами освіти в умовах децентралізації в об’єднаних 

територіальних громадах». З даного питання досвідом роботи поділилися Музиківський 

сільський голова С.Н. Лейбзон, завідувач сектору освіти та гуманітарного розвитку 

Музиківської ОТГ В.І. Семенюк, голова методичної служби сектору освіти та гуманітарного 

розвитку Ю.П. Остапович. Директор школи В.В. Славич розповів присутнім про ефективну 

співпрацю з органами місцевого самоврядування та громадськістю з надання якісних послуг 

закладом загальної середньої освіти. Стаття з теми «Ефективне управління освітою в ОТГ – 

одне з визначальних завдань децентралізації» розміщена в газеті територіальної громади 

«Музиківський вісник». 

Компаніченко О.І., керівник грантових проектів по школі, реалізовує проекти 

«Healthy schools»; «Жми еспандер», «Чірлідінг – спорт і мистецтво», «Гучні спортивні 

справи», «Аерохокей», «Хендмейд у тренді», «Школа – територія спорту та здорового 

способу життя», «Спілкування, порозуміння,  безпечний соціум». Брала участь у тренінгах та 

має Сертифікати «Інструменти вирішення конфліктів та організація діалогу на рівні 
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громади», «Інструменти фасилітації діалогу на рівні громади»; у міжнародній конференції 

ОРБСС «Діалог як інструмент державної політики та суспільної трансформації: виклики та 

перспективи». Була активним учасником соціальних акцій «Підтримка», «Новорічна 

підтримка» для дітей громади з особливими освітніми потребами. 

Педагогічні працівники постійні учасники обласних семінарів-практикумів, 

Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, тренінгів, вебінарів з 

метою підвищення науково-теоретичного та методичного рівня, забезпечення освітнього 

процесу в школі. Так протягом навчального року брали участь та мають Сертифікати:  

«Новий зміст літературної освіти в 10-11 класах. Нові програми, нові підходи до викладання 

мови та літератури в системі впровадження концепції «Нова українська школа» 

(Костік Т.О.); 

«Управління закладом середньої освіти як соціально-педагогічною системою» 

(Компаніченко Н.М.); 

«Навчання за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів з 

навчально-виховної роботи у початкових класах відповідно до Концепції «Нова українська 

школа» (Компаніченко Н.М.);  

«Проходження тестів з метою підвищення кваліфікації на платформі Едера» 

(КомпаніченкоН.М., Гаврилюк Т.В., Юрченко С.Л., Кузьменко Г.П.);  

«НУШ. Тренінги від Британської ради (заочна і очна форми навчання) на платформі Nus – 

enqlish.com.ua (Компаніченко Н.М., Кузьменко Г.П.);  

«Планування уроків англійської мови з розвитку усного мовлення в 1 класі» (Маркова В.В.);  

«Освітній проект «На Урок» про підготовку переможців ІІ Всеукраїнської олімпіади з 

англійської мови» (Кузьменко Г.П. -9 переможців, Маркова В.В. – 6 переможців); 

 «Англійська  для надійної грамотності (МООС)» (Кузьменко Г.П.); 

 «CLIL в молодшій та середній школі» (Кузьменко Г,П.);  

 «Oxford University Press Geese» (Кузьменко Г. П.); 

«Система підготовки здобувачів освіти до складання ЗНО з англійської мови»  

(Кабанова М.В.); 

«НУШ. Семінар – тренінг. Видавництво «Ранок», (Кузьменко Г.П.); 

 «Про громадянську освіту» (Остапович Ю.П.);  

«Технологія диференційованого навчання в межах реалізації Концепції Нової української 

школи» (Осікова О.М.); 

«Сучасні освітні тенденції: STEM, STEAM та учнівські проекти». (Осікова О.М.); 

 Свідоцтвf про підготовку переможців ІІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади з фізики, 

англійської мови, інформатики (Осікова О.М., Кузьменко Г.П., Маркова В.В., Князь І.М.). 

Освітній процес Нової української школи  організований відповідно до наказу МОН 

України «Про Методичні рекомендації щодо організації освітнього 

простору Нової української школи» від 23 березня 2018 року. 

Планування і дизайн освітнього простору 1 класу був спрямований на розвиток 

дитини та мотивації її до навчання та має такі осередки: 

осередок навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями; 

змінні тематичні осередки, в яких розміщуються дошки/фліп-чарти/стенди тощо; 

осередок для гри, оснащений настільними іграми, інвентарем для рухливих ігор; 

осередок художньо-творчої діяльності з поличками для зберігання приладдя та 

стендом для змінної виставки дитячих робіт; 

куточок живої природи; 

осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, стільцями, кріслами-пуфами, 

подушками з м'яким покриттям; 

дитяча класна бібліотечка; 

осередок вчителя, оснащений столом, стільцем, комп'ютером, полицями/ящиками, 

шафами для зберігання дидактичного матеріалу тощо. 
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 Педагоги Юрченко С.Л., Гаврилюк Т.В., Спіціальна Т.М. пройшли курси 

підвищення кваліфікації НУШ на очних та заочних сесіях, мають відповідні Сертифікати. 

 На базі школи було проведено тренінг «Шкільна медіація та діалог: стратегії для 

молодого покоління миротворців в Україні». 30 школярів та 30 вчителів брали участь у 

тренінгу «Школа без конфліктів» з прав і свобод людини та шкільної медіації. Тренінг 

проводився в рамках проекту «Шкільна медіація та діалог: стратегії для молодого покоління 

миротворців в Україні», що реалізуються ГО «Офіс регіонального розвитку» спільно з 

ChildFund Deutschland за фінансової підтримки Федерального Міністерства Закордонних 

Справ Федеративної Республіки Німеччина.  

Продовжено роботу з інклюзивною формою навчання з Борисовим Олександром та  

Половинком Максимом, Шевчуком Павлом. Організовано роботу з Головком Дмитром.  

Здійснюється постійний моніторинг інклюзивного навчання та проводяться корекційні 

заняття практичним психологом школи Петровою Н.М., учителем-дефектологом Клок Т.О. 

згідно розкладу занять. Розроблено Індивідуальні програми розвитку вищезазначених учнів. 

Учасниками обласних семінарів стали та отримали сертифікати: 

«Діяльність психологічної служби в умовах децентралізації та реформування системи 

освіти» (Петрова Н.М.); 

«Соціально-педагогічна робота з учнями в період воєнного конфлікту: правила безпеки 

та допомога» (Безродня І.І.); 

«Застосування інноваційних технологій щодо розвитку мовних компетентностей у дітей 

дошкільного віку» (Клок Т.О.); 

 «Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах закладів загальної середньої та дошкільної освіти» (Князь І.М., Васильєв В.М., 

Компаніченко О.І., Славич В.В., Політика Т.В., Політика М.В., Солохіна В.М.). 

За кошти субвенції придбано обладнання для дітей з особливими освітніми потребами 

на суму: 57 976 грн. 

Освітній процес здійснювали 30 педагогів, з них 15 мають вищу, 5 - першу, 3 - другу, 

7 кваліфікаційну категорію «спеціаліст», з них звання «старший учитель» – 9, «учитель-

методист» –2 педагог. Поповнюється сайт школи. 

 Навчально-методичну базу школи складають 22 навчальні кабінети. Кабінет 

англійської мови (Маркова В.В.), кабінет української мови і літератури (Костік Т.О.) 

відповідають Положенню про навчальні кабінети у загальноосвітніх навчальних закладах; 

кабінет біології (Васильєв В.М.). кабінет фізики (Осікова О.М.) відповідають Положенню 

про навчальні кабінети природничо-математичного циклу у загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

 З метою активізації творчої діяльності вчителів, стимулювання неперервної 

післядипломної освіти вчителі Кабанова М.В., Маркова В.В. пройшли курси підвищення 

кваліфікації згідно графіка.   

 Протягом І семестру вчителі спонукали учнів до участі в олімпіадах з базових 

дисциплін та різноманітних творчих, інтелектуальних конкурсах. Брали участь у ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та стали переможцями та призерами з біології, 

німецької та англійської мов, математики, екології, основ економіки, хімії. Будуть брати 

участь у ІІІ етапі з екології, англійської мови. 

 4 учні, під керівництвом учителя англійської мови Маркової В.В., брали участь у 

Програмі обміну майбутніх лідерів (FLEX) та 2 з них пройшли у ІІ тур. Розпочато тісну 

співпрацю вчителів англійської мови з волонтером Корпусу Миру України Ешлі Гарсіа щодо 

розвитку навичок володіння англійською мовою у здобувачів освіти та залучення їх до 

роботи у мовному клубі на базі школи. Старшокласники відвідують заняття на базі сільської 

бібліотеки. 

15 учнів залучені до роботи в секції МАН «Екологія», під керівництвом Васильєва 

В.М. У листопаді 2018 року на території школи створена екологічна стежина для учнів 

школи, яку можна використовувати на уроках біології, географії, природознавства, 
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технологій, мистецтва. Закладено шкілку декоративних рослин. Перспективою розвитку 

парку є збільшення видового складу рослин за рахунок висівання насіння рідкісних рослин 

або співпраця з лісомисливськими господарствами Херсонської області та ХДАУ для 

отримання цінних саджанців.  

Вчителі англійської мови Кузьменко Г.П., Маркова В.В., Кабанова М.В., інформатики 

Князь І.М., екології Васильєв В.М., української мови та літератури Костік Т.О., економіки 

КомпаніченкоО.І., математики Осікова О.М. - члени журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад. 

Робота п’яти методичних об’єднань, під керівництвом голови методичної служби 

Музиківської ОТГ, була спрямована на реалізацію Плану роботи методичної служби 

Музиківської ОТГ на поточний рік. Керівниками МО організовано та проведено засідання 

методичних об’єднань вчителів Музиківської об’єднаної територіальної громади; ІІ етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін, конкурс імені Тараса 

Шевченка, конкурс знавців української мови імені Петра Яцика; конкурс «Наша земля – 

Україна», спільне засідання вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ щодо організації 

роботи з наступності між школою та дитячим садком. Однією із актуальних проблем, над 

якою працюють вчителі є виявлення розумової обдарованості спеціальних здібностей у 

дітей, їх розвиток і реалізація. 

Вчителі Кузьменко Г.П, Васильєв В.М., Князь І.М., Безродня І.І., Гладченко О.В., 

Борисова Н.В., що атестуються у поточному навчальному році, представили свій досвід 

роботи, поділилися передовими методиками та технологіями, які вони активно 

впроваджують на уроках. Також було обговорено проблему сучасного уроку та його моделі, 

окреслено шляхи модернізації сучасної класно-урочної системи.  

Вся методична робота в поточному навчальному році була спрямована на 

забезпечення професійною інформацією педагогічних працівників; здійснювалася постійна 

підтримка інноваційної діяльності вчителів щодо узагальнення й поширення досвіду на 

різних рівнях. Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів 

під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. Організовано 

роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету.  

Своєчасно висвітлюється хід проведених заходів по школі в соціальній мережі 

Facebook, групі «Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», на сайті закладу освіти, 

сторінках газети територіальної громади «Музиківський вісник». 

Отже, слід зазначити, що методична робота протягом І семестру 2018/19 навчального 

року проводилася на задовільному рівні. 

Виходячи з вищезазначеного 

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати методичну роботу з педагогічними кадрами в І семестрі 2018/19 навчального 

року задовільною.  

1.1. Керівникам методичних об’єднань передбачити залучення педагогічних працівників до 

участі у методичній роботі протягом 2018/19 навчального року. 

3. Вчителям школи: 

3.1. Залучати учнів школи до роботи в мовному клубі, в секції Малої Академії Наук, 

проектах, конкурсах протягом поточного року; 

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

програмі роботи з обдарованими учнями постійно; 

3.3. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти;  

3.4. Працювати над поповненням навчальних кабінетів методичними матеріалами постійно; 

3.5. Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення 

результативності навчально-виховного процесу постійно; 

3.6. Систематично опрацьовувати науково-методичну літературу, періодичну педагогічну 

пресу та ознайомлювати з нею членів методичного об’єднання; 

3.7. Удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів власного досвіду роботи. 
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4. Відзначити роботу вчителів:  

4.1. Васильєва В.М., Осікової О.М. Безродньої І.І., Петрової Н.М., Кузьменко Г.П., Маркової 

В.В., Компаніченко О.І., Остапович Ю.П. за активну участь у інноваційній та дослідно-

експериментальній роботі; 

4.2. Маркової В.В., Кузьменко Г.П., Васильєва В.М., Костік Т.О., Компаніченко О.І., 

Петрової Н.М., Безродньої І.І., Осікової О.М., Клок С.Д., Гладченко О.В., за якісну 

підготовку учнів до олімпіад та конкурсів. 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Компаніченко Н.М: 

5.1. Проаналізувати на засіданні методичної ради школи результати методичної роботи з 

педагогічними працівниками за І семестр 2018/19 навчального року та визначити основні 

напрямки діяльності на ІІ семестр; 

5.2. Посилити роль методичного кабінету та вчителів-наставників з метою підвищення 

фахового й методичного рівня молодих учителів, їхньої психологічної готовності до роботи в 

педагогічному й учнівському колективах; 

5.3. Забезпечити відповідне оформлення та популяризацію перспективного педагогічного 

досвіду вчителів школи. 

5.4. Ознайомити педагогічний колектив з наказом до 10 січня 2019 року. 

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

роботи Компаніченко Н.М. 

 

 

 

 

Директор школи        В.В. Славич 

 


