
Звіт СЗШ № 8  про проведену методичну роботу 

 за 2014 – 2015 н.р. 

1. Методичну роботу в СЗШ № 8 у 2014 -2015 н.р. було спрямовано на реалізацію 

методичної теми:«Забезпечення якісної освіти через вдосконалення професійної 

компетентності вчителя, використання інноваційних технологій  та  формування 

усвідомленого ставлення школярів до навчання ». ( ІІ етап ). У 2015 – 2016 н.р. 

продовжуємо працювати над  цією методичною темою. 

2. Школа  не є партнером  ЛОІППО, ВНЗ .   

3. Особистих перемог коллектив не має. 

4. Впроваджують у практику своєї роботи педагоги школи такі  педагогічні технології: 

проектні технології, особистісно орієнтована технологія навчання , інтерактивне 

навчання , технологія розвивального навчання. У роботі педагоги працюють з такими 

авторськими педагогічними  методиками: гуманною педагогікою Ш. О. Амонашвілі,  

використовують педагогічну технологію П. М. Ерднієва, «Виховний потенціал 

початкової освіти» Савченко О.Я. , «Методика розв’язування задач в початковій 

школі»  Богдановича М.В.,  етикою  Є.Ільїна , виховання успіхом С.Лисенкової , 

технологію інтенсивного навчання В.Шаталова . 

5. Із 26 педагогів, що працюють  у школі , всі використовують на уроках та під час 

виховних заходів  інтернет – ресурси. 

6.Власних блогів та сайтів педагоги школи не мають. 

7. Яким чином використовуються моніторинги професійних запитів і потреб педагогів у 

методичній роботі?  

 Індивідуальні консультації. 

 Курсова перепідготовка. 

 Методичні семінари. 

 Засідання круглих столів з актуальних питань. 

 Майстер – класи. 

8. Робота з педагогічними кадрами щодо підвищення професійної компетентності 

№ 

з\п 

Назва Форма проведення Дата 

проведення 

Протокол 

1 Робота вчителя у реаліях часу 

( засідання методичної ради) 

семінар 19.09.2015 р. № 1 

  Впровадження Держстандарту в 3-х, 

6 класах 

Інструктивно-методичні 

наради для вчителів 

10.09.2015 р. № 1 

2 «Роль мого  предмета у майбутньому 

житті учня» ( педагогічна рада) 

Круглий стіл 16.03.2015 р. №7 

3 Я – майстер  Науково – практична 

конференція 

  

4 Інструктивно-методичні наради для 

вчителів 

Індивідуальні 

консультації 

щопонеділка  

5 Досвід професіоналів – молодим 

колегам 

Майстер - класи 16.12.2014 р. 

 

 



9.Участь педагогів у міських методичних об’єднаннях. Організація та проведення 

міського конкурсу « Крок до права», Крокуємо до Європи»,  участь у методичному 

семінарі – тренінгу « Партнерство заради майбутнього», участь у регіональній 

конференції « Програма з протидії торгівлі людьми в ЗНЗ» (м. Дніпропетровськ). 

10.  Міжнародні зв’язки не здійснюємо. 

11. У школі працюють 5 ШМО: 1)вчителів початкових класів, 2)вчителів англійської 

мови, 3) вчителів природничих та суспільно – гуманітарних дисциплін,4) вчителів 

математики, фізики, інформатики, 5) вчителів української та російської філології . 

Найрезультативніше працювало ШМО вчителів природничих та суспільно – гуманітарних 

дисциплін.   

12. Участь педагогів навчального закладу у професійних конкурсах  («Учитель року», 

«Бібліотекар року», «Вихователь року» тощо  на міському, обласному, республіканському 

рівнях). Не приймали. 

13.Лауреатами, дипломантами чи переможцями яких інших конкурсів на 

республіканському чи міжнародному рівні стали педагоги (колектив) у поточному 

навчальному році. Немає.  

14. Робота з обдарованою молоддю: 

 Переможці шкільних предметних олімпіад - 10 учнів 

 Переможці та призери міських предметних олімпіад – 5 учнів 

 Переможці  та призери обласних предметних олімпіад – 2 учні 

 Переможців МАН – немає 

 Інші конкурси – « Мій земляк Борис Грінченко» 2 учні -  І місце на міському 

конкурсі та 2 учні  на обласному в номінації « Дослідницький проект», « 

Фотопутівник» 

15.Курси підвищення кваліфікації 

ЗНЗ Кількість 

педпрацівн

иків в ЗНЗ 

Кількість 

педпрацівників, 

які пройшли курси 

підвищення 

кваліфікації при 

ЛОІППОу 2014-

2015 н.р. 

Кількість педпрацівників,  

які пройшли курси 

підвищення кваліфікації в 

інших навчальних закладах  

у 2014-2015н.р.(вказати назву 

навчального закладу) 

Загальний відсоток 

педпрацівників, які 

пройшли курси 

підвищення 

кваліфікації у 2014-

2015н.р. 

СЗШ 

№ 8 

26 8 - 30% 

16.Методичні проблеми , які потребують розв’язання на методичних заходах шкільного рівня:  

- вдосконалення професійної компетентності вчителів; 

- використання ІКТ.  

            Методичні проблеми , які потребують розв’язання на методичних заходах міського  

рівня: 

- досвід і труднощі  в роботі над новим Державним стандартом початкової 

освіти. 


