
ЗВІТ ПРО МЕТОДИЧНУ РОБОТУ

У 2021-2022 навчальному році методична робота в ліцеї здійснювалася на

виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про

інноваційну діяльність», указів і розпоряджень Президента України, постанов

Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства та нормативних

документів у галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України,

відповідно до Державного стандарту початкової, Державного стандарту базової

і повної загальної середньої освіти, завдань, визначених Департаментом освіти і

науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації), управлінням освіти Солом‘янської районної у місті Києві

державної адміністрації, а також Стратегії розвитку ліцею на 2021-206 н.р.,

враховуючи Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації і

проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі

післядипломної педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України

від 03.07.2002 №1/9-318), Концепцію реалізації державної політики у сфері

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», Концепцію

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, на виконання указів і

розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України,

інших актів законодавства та нормативних документів у галузі освіти, в тому

числі Міністерства освіти і науки України, а також відповідно до завдань,

визначених наказом по ліцею від 03.09.2021 №85-агд «Про затвердження

структури та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами ліцею в

2021-2022 н.р.», планом роботи ліцею на 2021-2022 н.р. та спрямована на

вдосконалення рівня професійної майстерності педагогічного колективу,

підвищення ефективності організації освітнього процесу.

Структура методичної роботи в ліцеї передбачала взаємопов'язані

елементи, що відповідають меті й завданням, які стоять перед педагогічним

колективом, та була організована таким чином:

- методична рада ліцею;

- методичні об’єднання (комісії) вчителів;



- постійно діючі семінари;

- творчі групи вчителів.

Методична робота була скерована за напрямками:

● реалізація єдиної  науково-методичної проблеми;

● реалізація проєктів Стратегії ліцею;

● поглиблення знань та підвищення науково-теоретичної

підготовки педагогів з предметів і методики їх викладання;

● підвищення професійної майстерності педагогів, створення

умов для їхньої самоосвіти;

● забезпечення високого наукового та методичного рівня

викладання предметів, організація, координація, інформаційно-методичне

і нормативно-правове супроводження освітнього процесу в ліцеї;

● вивчення системи роботи вчителів з метою планування

подальшої індивідуальної траєкторії професійного росту, пошуку

оптимальних форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами;

● виявлення ефективного досвіду педагогів ліцею, його

вивчення, узагальнення та поширення;

● вивчення та використання оновлених програм, нових

навчальних планів, підручників, посібників тощо;

● методичний супровід процесу дистанційного навчання;

● запровадження нетрадиційних форм і методів навчання,

інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;

● науково-дослідницька, інноваційна та експериментальна

робота вчителів;

● педагогічне наставництво;

● робота постійно діючих семінарів;

● робота методичних об’єднань (комісій) та творчих груп

вчителів з актуальних питань освітнього процесу;

● робота з обдарованими і талановитими дітьми;



● вивчення, узагальнення й поширення перспективного

педагогічного досвіду, у тому числі зарубіжного, нових педагогічних ідей

та сучасних технологій;

● удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості

освіти та освітньої діяльності.

У 2021-2022 н.р. основними формами методичної роботи з педагогічним

колективом були індивідуальна, групова та колективна, з використанням

традиційних і інноваційних підходів, активних та інтерактивних форм навчання,

Методична робота здійснювалася з урахуванням рекомендацій, планування,

індивідуальних можливостей вчителів, їх методичної підготовки, професійного

рівня та матеріально-технічної бази ліцею. Усі методичні заходи проводилися з

дотриманням вимог щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції

(COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних

заходів. Саме тому деякі методичні заходи було проведено в онлайн форматі.

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію

практичного етапу загальної методичної теми "Модернізація освітнього

середовища шляхом використання технологій дистанційного навчання на

засадах педагогіки партнерства з метою розвитку ключових компетентностей

учнів", у рамках якого були сплановані і проведені певні заходи, а саме:

1. Опрацювання наукової та методичної літератури

2. Координація діяльності всіх напрямків роботи

3. Анкетування педагогічних працівників

4. Впровадження в практику нових технологій дистанційного навчання

5. Проведення практичних семінарів, майстер-класів

6. Перенесення досвіду методичних комісій у практику роботи ліцею

7. Проведення педагогічних рад

8. Створення бази даних педагогічних технологій дистанційного навчання

педагогічного колективу ліцею

Наказом по ліцею була створена методична рада, до складу якої ввійшли

директор, заступники директора з навчально-методичної, навчально-виховної,



виховної роботи та керівники методичних об’єднань (комісій) ліцею. Упродовж

2021-2022 н.р. було проведено 6 засідань методичної ради, під час яких

обговорювались питання організаційного, інструктивно-навчального та

методичного спрямування.

З метою якісної та ефективної організації колективної та індивідуальної

методичної роботи з педагогічними кадрами в ліцеї працювали 9 методичних

об’єднань (комісій), а саме: м/к вчителів початкових класів та вихователів ГПД,

м/к вчителів української мови і літератури та зарубіжної літератури, м/к

вчителів іноземних мов, м/к вчителів предметів естетичного циклу та

технологій, м/к вчителів математики, інформатики і фізики, м/к вчителів

фізичного виховання та "Захист України", м/к вчителів предметів

суспільно-географічних дисциплін, м/к вчителів предметів хіміко-біологічного

циклу та основ здоров’я та м/к класних керівників та класоводів. Робота

методичних комісій була спрямована на вирішення науково-методичної

проблеми, реалізацію проектів Стратегії розвитку ліцею, виявлення творчого

потенціалу, підвищення методичної грамотності та фахової майстерності

кожного педагога. На засіданнях методичних об’єднань (комісій) розглядалися

питання вивчення нормативно-правових документів з питань реформування

освіти, теоретичні питання з методики викладання навчальних предметів,

вибору модельних навчальних програм і підручників для 5-х класів, педагоги

знайомились із сучасними педагогічними технологіями, проводився аналіз

роботи з обдарованими дітьми, підготовки учнів та аналіз результатів олімпіад,

конкурсу-захисту  МАН, ЗНО, ДПА тощо.

Упродовж 2021-2022 н.р. учителі ліцею ефективно застосовували в своїй

діяльності сучасні педагогічні технології, методи і підходи, зокрема,

особистісно та компетентнісно зорієнтовані підходи, інтерактивні методи

навчання й виховання учнів. Широко використовували елементи інноваційних

освітніх технологій. У рамках роботи над загальною науково-методичною

темою педагоги активно впроваджували технології дистанційного навчання в

освітній процес, поповнюючи «банк інформації» про технології, методи та



прийоми дистанційного навчання, які ними використовувалися. Опановували

нові можливості системи «Єдина школа». Аналіз роботи педагогічного

колективу свідчить, що за 2021-2022 навчальний рік значно підвищився

науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів

дистанційно, посилилась увага до пошуків інтеграції предметів, модернізації

форм, методів і засобів проведення уроку.

Було організовано роботу постійно діючих семінарів: школа сучасного

вчителя «Учитель Нової української школи» (керівник Ліпчанська І.М.,

заступник директора з НМР) та школа молодого вчителя «Сходинки до

педмайстерності» (керівник Ліпчанська І.М., заступник директора з НМР),

робота яких була скерована на створення умов для особистого та професійного

зростання педагогів. Протягом навчального року велася робота щодо

професійної адаптації молодих і малодосвідчених педагогів. Головним

завданням Школи молодого вчителя було надання методичної допомоги

вчителям-початківцям у розв’язанні першочергових проблем, зокрема

консультування щодо складання календарних планів, конструювання уроків,

ведення шкільної документації, взаємовідвідуванні уроків тощо. Для

консультування вчителів щодо роботи в системі «Єдина школа» був створений і

постійно діяв консультативний пункт з теорії та практики дистанційного

навчання.

Упродовж навчального року в ліцеї працювали творчі групи з підготовки

до методичних заходів, педагогічних рад, узагальнення досвіду роботи вчителів,

наставництва над молодими і малодосвідченими вчителям, підготовки учнів до

олімпіад, конкурсів-захистів МАН тощо, а також експертна група, яка

здійснювала само оцінювання за напрямом «Педагогічна діяльність

педагогічних працівників».

Досвід учителів, які мають власні методичні розробки, узагальнено на

рівні ліцею, району, міста та України. Цього навчального року було узагальнено

і представлено на розгляд Вченої ради ІПО університету імені Бориса Грінченка

досвід роботи Мащенко В.В., Содоль І.В., Шафранової Г.В. та Ґедзь О.П. Крім



цього, була створена «Методична скарбничка» на сайті ліцею для висвітлення

досвіду роботи педагогів ліцею. Учителі Ґедзь О.П. та Мащенко В.В.

поділилися досвідом своєї роботи з колегами і провели відкритий бінарний урок

(українська література та мистецтво) на тему «О. Довженко». Значна увага

приділялася популяризації досвіду учителів-пілотників НУШ для створення

умов професійної адаптації педагогів в умовах освітніх змін. Так, у грудні 2021

року для педагогічного колективу було організоване «педагогічне коло» на тему

«Нові професійні ролі сучасного вчителя в контексті НУШ», яке провела Ґедзь

О.П., сертифікована тренерка НУШ. А тренінг на тему «Діяльнісний підхід у

навчанні учнів» тренерки НУШ Лазебної Л.О., запланований на березень, було

перенесено на серпень 2022 року.

У грудні 2021 року була проведена педагогічна рада на тему «Формування

ключових компетентностей учнів на уроках предметів суспільного та

естетичного циклів», а в червні 2022 року педагогічна рада «Сучасна модель

використання освітніх технологій на уроках української мови та літератури,

зарубіжної літератури в умовах дистанційного навчання». Педагоги охоче

ділилися своїми напрацюваннями з колегами.

Педагоги ліцею ініціювали проведення спільних урочних та позаурочних

заходів з колегами з інших міст України та за кордону:

- У листопаді - грудні 2021 року вчитель географії Данилова О.Є. разом з

учнями 10 класу провела дві онлайн зустрічі з грузинськими школярами та

вчителями громадянської освіти ( м. Руставі, м. Батумі ), які були присвячені

особливостям формування громадянського суспільства в Україні за 30 років

незалежності.

- 18 березня 2022 р. разом учителі географії та англійської мови провели

онлайн урок солідарності з Україною. До уроку долучилися учні 10 класу ліцею

та старшокласники Каунаської Вальфдорської школи ( Литва ).

- 29 квітня 2022р. у співпраці з вчителями Каунаської

Вальфдорської школи та ініціативною групою ліцеїстів було організовано

онлайн зустріч "Діти і війна. Свідчення очевидців".



- 24 травня 2022р. було проведено зустріч вчителів та школярів України з

освітянами, громадськими діячами та молоддю Грузії за сприяння пані Ліани

Чарквіані - координаторки Rustavi Center for Civil Engagement ( м. Руставі,

Грузія ) " Education and war. Expirence of Ukraine / Освітяни на війні. Як ми

рятуємо українську освіту ".

Особлива увага приділялася організації систематичної роботи з

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, організації безперервної освіти

для педагогів, підвищенню їхнього фахового і методичного рівня. Перед

початком навчального року вчителі, які працюють за Всеукраїнським

науково-педагогічним проектом «Інтелект України», успішно закінчили курси

підготовки до роботи у відповідних класах і отримали сертифікати. Протягом

року педагоги, які планують навчати дітей в 5-6 класах, пройшли курси

підвищення кваліфікації за Програмою підвищення кваліфікації педагогічних

працівників закладів загальної середньої освіти в контексті Державного

стандарту базової середньої освіти в різних галузях освіти, а адміністрація - в

управлінській галузі. Разом з Інститутом післядипломної освіти був

розроблений і виконувався План підвищення кваліфікації педагогічних

працівників ліцею №144 ім. Григорія Ващенка м. Києва на 2021 та 2022 роки.

Так, у рамках співпраці методистами ІПО були проведені вебінари для педагогів

ліцею:

- «Якість освіти і освітньої діяльності в навчальних закладах»,

- «Формування ключових компетентностей і наскрізних умінь учнів»,

- «Формувальне оцінювання: Що?Де? Коли? Як?».

У 2021-2022 н.р. було атестовано 11 педагогічних працівників, що складає

17% від загальної чисельності педагогічних працівників. Майже всі педагогічні

працівники, які атестувалися, підвищили свою кваліфікаційну категорію та

отримали педагогічні звання. Під час атестації атестаційною комісією

оцінювалася професійна діяльність учителя в міжатестаційний період,

результати підвищення кваліфікацій, зміни рівня професійної компетентності,

результативність діяльності тощо.




