
                                                                                                                                  

АНАЛІЗ    МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

 за  2019-2020 н.р. 

 

 У 2019-2020 н.р. роботу педагогічного колективу було спрямовано на 

реалізацію ІІ  етапу науково-методичної теми «Формування освітнього процесу 

НУШ» та ІV формувального  етапу дослідно-експериментальної роботи  за 

темою «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно орієнтованої освіти на 

засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному 

закладі». 

 Структура методичної роботи  була представлена науково – методичною 

радою школи,  шкільними методичними об’єднаннями, творчими групами, 

опорною школою для студентів Бериславського педколеджу «Використання 

інтерактивних форм роботи у НВП»,   координаційною радою Асоціації 

начальних закладів особистісно орієнтованого навчання  за принципами 

гуманної педагогіки, майстер - класами.  

В поточному навчальному році наш заклад залишився  опорною школою 

Асоціації навчальних закладів особистісно орієнтованого навчання за 

принципами  гуманної педагогіки, до якої увійшли ЗОШ №7,  ДНЗ «Джерельце», 

ДЮСШ, БДТ, СЮТ СЮН, ДНЗ №1 «Гвоздичка», ДНЗ №7 «Ромашка». Метою 

діяльності Асоціації  є здійснення   навчально – виховної роботи з метою 

соціальної адаптації дітей та створення єдиного освітнього простору,  співпраця 

між навчальними закладами. 

 У жовтні 2019 року в школі традиційно  відбувся  психолого – 

педагогічний консиліум з проблеми «Адаптація 5-тикласників». В ньому взяли 

участь всі вчителі – предметними, які працюють в 5-х класах, вчителі початкової 

школи, психолог. Напередодні консиліуму було організовано взаємовідвідування 

уроків вчителями І та ІІ ланок, проаналізовано  рівень успішності учнів, 

проведені загальношкільні збори для батьків п’ятикласників.  В ході роботи 

консиліуму були надані рекомендації вчителям щодо створення умов  успішної 

адаптації п’ятикласників.  

В рамках реалізації ІІ  етапу науково-методичної теми «Компетентнісний 

підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього 

простору» 12 листопада  2019р.    в школі відбулася педрада ««Шляхи  розвитку  

освіти: акцент на практиці». Метою заходу, який  проходив у формі  групової 

роботи було поширення творчих здобутків і передового педагогічного досвіду 

педагогів в практику роботи вчителів школи.    

З метою підвищення зацікавленості предметами вчителі протягом року 

проводили нестандартні уроки. Учитель Громадянської освіти Шкуренко О.А. 

разом з психологом Болбот Т.П. провели бінарний урок в 10-А з теми 

«Конфлікт». 22 жовтня  був проведений єдиний тематичний день «Час. 

Годинники».  Протягом дня  в усіх класах проходили бінарні та кейс – уроки, 

тренінги, уроки -  дослідження,  пов’язані з цією темою.  «Родзинками» дня 

стали ігри на уроках російської та української мов «Подорож у часі» в 6-х класах 

(вч. Білявська Т.Д.), «Підкорюємо час» та урок філософських роздумів «Як 



керувати часом»  (вч. Романович І.В.); уроки – дослідження  з біології 

«Біоритми. Біологічний годинник людини» та «Пластикове століття»  (вч. 

Карленко О.А.),  з української мови «Що може Smart – годинник» та «Спогади 

про час» (вч. Данилова О.П.), з астрономії «Типи календарів» (вч. Кудря А.А.), з 

історії «Давні єгиптяни – винахідники годинників».   На уроках іноземної мови 

учні захищали міні – проекти «Планета плаче кожну секунду» (вч. Єліна Н.К.), 

«Мода і час. Субкультури» (вч. Постна Д.О.), «Часові пояси» (вч. Мельник Т.В),  

віртуальна екскурсія «Біг Бен – найвідоміший годинник». (вч. Ченкова І.В.). На 

уроках математики (вч. Лисенко Т.Т.) учні навчалися кодувати циферблат та 

досліджували «Геометрію часу» (вч. Лепська Л.С.) Під керівництвом учителів 

трудового навчання Пшеничної М.В. та Рябініна В.В. школярі навчалися 

виготовляти саморобні годинники та прикрашати їх.  Учні початкових класів 

досліджували історію виникнення годинників, вивчали як правильно визначати  

час. Випускники 11 класу урочисто  заклали капсулу часу  з посланням до 

нащадків.   На перервах всі охочі мали змогу залишити дописи на двох  

«Парканах бажань: бажаю, щоб ці речі назавжди залишилися в минулому; 

бажаю, щоб ці речі обов’язково існували в  майбутньому». Такі форми занять 

розвивають пізнавальну активність, критичне мислення, креативність, 

комунікацію  та ерудицію учнів, допомагають сформувати соціальну, 

підприємницьку та  загальнокультурну компетентності, уявити світ 

багатовимірним та цілісним.  

Про творчий потенціал наших колег, прагнення до самоосвіти  свідчать 

участь  вчителів  у Всеукраїнських, обласних та міських науково – практичних 

конференціях: 

- директор школи Зуйко О.М. взяла участь   у XXVІІ щорічній конференції 

Асоціації керівників закладів освіти «Відроджені гімназії України» (м. 

Кропивницький) та у ХІV освітянському турі Асоціації «Відроджені гімназії 

України»  на тему «Система середньої освіти Швейцарії»; 

- психолог школи Болбот Т.П і вчителі Данілова Д.О., Сидоренко О.Л., Лепська 

Л.С., Панасюк Т.О., Панкова М.С., Комишанова Т.А., Постна Д.О., Сафонова 

Г.О. взяли участь у роботі обласного навчально-методичного семінару для 

педагогічних працівників з теми «Технології  інклюзивного навчання»; 

- ЗДНВР Новицька О.М. прйшла  навчання супервізорів за Концепцією «Нова 

українська школа» на базі опорного закладу Скадовський навчально-виховний 

комплекс «Академічна гімназія» Скадовської районної ради; 

-ЗДНВР Шкуренко О.А. виступила перед слухачами КВНЗ ХАНО з питання 

«Впровадження інтегрованого навчання: досвід проведення єдиних 

загальношкільних тематичних днів»;  

- Маринич Д.В.  у роботі науково-практичного семінару «Медіаграмотність в 

освітній діяльності педагога (КВНЗ ХАНО); 

-  психолог школи Болбот Т.П. взяла участь в  навчанні  педагогічних 

працівників за програмою «Основи сім’ї» на базі КВНЗ ХАНО; 

-  бібліотекар школи Ковтун З.В. взяла участь в  обласному науково – 

практичному семінарі з теми «Бібліотека закладу освіти – простір інформаційно 

– освітніх можливостей» на базі КВНЗ ХАНО; 



- учитель англійської мови Мельник Т.В. взяла участь  в обласному методичному 

семінарі ММ Publication та компанії Лінгвіст із тренером та доповідачем Gregg 

Sotiropoulos» на базі КВНЗ ХАНО; 

- учителі англійської мови Мельник Т.В., Постна Д.О., Ченкова І.В., Корженюк 

М.В.  взяли участь  в міському методичному семінарі з технології критичного 

мислення, які проводили волонтери Корпусу миру  США в Україні Глен 

Андерсон та Шон Хикс; 

- учитель української мови Романович І.В. взяла участь  в обласному 

освітянському форумі «Мовно – літературна освіта в Новій українській школі: 

від знань до компетентностей»; 

- ЗДНВР Шкуренко О.А. взяла участь  у тренінгу «Практика написання освітніх 

проектних документів: формування інформаційно - аналітичних 

компетентностей», що був організований Академією інноваційного розвитку; 

- вчителі початкової школи Банкова О.О., Бужинська О.М., Курінкова О.М. 

виступали в якості  супервізорів для проведення експертного оцінювання 

професійних компетентностей учасників сертифікацій відповідно до плану 

Державної служби якості освіти України. 

Вчителі школи узагальнювали та розповсюджували власний досвід 

шляхом проведення майстер-класів, друкування методичних розробок. 

Методичні поради  вчителя Пшеничної М.В. «Органайзер для рукоділля» була 

надрукована в журналі «Трудове навчання в школі» № 15-16 2019р. У грудні 

2019р. в школі був проведений міський семінар учителів історії «Мультимедійна 

освіта. Компетентністний  підхід при вивченні суспільствознавчих дисциплін» 

(Кумановський О.А., Шкуренко О.А.). ЗДНВР Шкуренко О.А. працювала у 

складі міської експертної групи для відстеження інноваційної освітньої 

діяльності в експериментальних навчальних закладах та була включена до 

складу міської групи експертів - консультантів ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

ЗДНВР Новицька О.М., учитель початкових класів Курінкова О.М., 

учитель хімії Стрельцова І.Л. провели навчальний семінар для вчителів школи 

«LEGO-технологія ― чарівні цеглинки успіху». 

Учитель Данилова О.П. була членом журі IV етапу Міжнародному мовно - 

літературному конкурсі  учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка і ІІІ 

етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  з української мови. 

Провели майстер – класи: 

- учителі початкових класів Грудницька Н. П., Курінкова О. М. провели 

майстер-клас під час Всеукраїнського семінару з особистісно зорієнтованого 

навчання на засадах гуманної педагогіки «Урок як акумулятор життя дитини» у 

м. Хмельницький; 

- «Використання ресурсів медіаосвіти для проведення дослідницько - 

експериментальних робіт з фізики» (Кудря А.А.); 

-  «Формування екологічної  компетентності та здорового способу життя   на 

уроках інформатики» (Малтиз К.М., Маринич Д.В.); 

- Пшенична М.В. провела міський майстер – клас  «Використання 

текстильних відходів для виготовлення виробів»; 



- учителі початкових класів Банкова О. О., Бужинська О. М., Грудницька Н. 

П., Кононенко Т. В., Курінкова О. М., Розновська А. Ю., Тесленко О.Р. в якості 

тренерів НУШ проводили практичні заняття з НУШ для вчителів міста та 

області. 

Вчитель трудового навчання Рябінін В.В. організував  консульт – пункт 

для вчителів міста з питання  «Формування позитивної мотивації учнів до 

навчання та вибору майбутньої професії». 

Згідно з планом роботи школи психологом Болбот Т.П.  були проведені  

діагностика учнів 1-х класів: «Визначення психологічної готовності  

першокласників до шкільного навчання», психологічні дослідження 

індивідуальних особливостей пізнавальної та особистісної сфери 

першокласників, що мають ознаки дезадаптації, діагностика учнів 5-х класів з 

метою визначення рівня адаптації до середньої ланки школи, індивідуальні 

тренінги з учнями 5-а класу для поліпшення адаптації у середній ланці школи 

«Толерантність», а також психолого-педагогічний консиліум «Адаптація учнів 1-

х класів до шкільного навчання»,корекційні заняття з розвитку пізнавальних 

процесів учнів 1-х класів. Разом з соціальним педагогом Панковою М.С. були 

проведені  місячник  толерантності та заходи, присвячені Міжнародному  Дню 

людей з обмеженими можливостями, тренінг «Коло друзів» для дітей з 

інвалідністю. 

У період карантину протягом березня – травня у школі було організовано 

дистанційне навчання, під час якого тривала постійна самоосвітня діяльність 

учителів. Всі педагоги школи опанували методи дистанційного навчання на 

платформах: Google Classroom, Zoom, «На урок», за допомогою соціальних 

мереж Вайбер, Телеграм.  Усі вчителі переглянули значну кількість навчальних 

онлайн-вебінарів та майстер – класів на платформах: Prometheus, Едера, 

Всеосвіта, Дія, КВНЗ ХАНО та інших, таким чином підвищили свою методичну 

та цифрову грамотність.  

Протягом року робота з обдарованими учнями проводилася на належному 

рівні. Учениця 11 класу Богданова Ю. взяла учать у 4 етапі роботи школи 

громадської і волонтерської участі та патріотичного виховання «Агенти змін» м. 

Київ. Учениця 10-А Шкуренко В. (вч. Романович І.В.) взяла участь в обласному 

заочному конкурсі журналістських творів «Погляд юних» в рамках  «Малої 

академії наук» .  

Протягом року  учні нашої школи  традиційно   брали участь у 

Всеукраїнських конкурсах: Міжнародному мовно - літературному конкурсі  

учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка, в конкурсі знавців української 

мови ім. П.Яцика.  

Команда учнів школи під керівництвом учителя інформатики Малтиз К.М. 

посіла І та ІІІ місце серед навчальних закладів м. Нова Каховка в І Південному 

конкурсі з програмування. 

16 учнів (призових місць-26 )  нашої школи стали переможцями ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад  з базових дисциплін (в минулому році – 

23 учня):   



1.Кордик Софія (8 кл.) - ІІІ місце з російської мови (уч. Білявська Т.Д.);  ІІІ місце 

з української мови (вч.Романович І.В.); 

2.  Багацький Влад   (8 кл.) – ІІІ місце з біології (уч. Карленко О.А.), ІІ місце з 

історії (уч. Кумановський О.А.); ІІ місце з англійської мови (уч. Постна Д.О.); 

3. Панченко Вікторія (9 кл) - І місце з біології (уч. Карленко О.А.), ІІ місце з 

географії (уч. Лелюшкіна Н.В.), ІІІ місце з української мови (уч. Данилова 

О.П.), І місце з французької мови (уч. Єліна Н.К.); 

4.  Комишанова Катерина (10 кл.) – ІІІ місце з біології (уч. Карленко О.А.), ІІІ 

місце з історії (уч. Шкуренко О.А.) ; 

5. Хут Єгор  ( 11 клас)  - ІІІ місце з фізики  (уч. Кудря А.А), ІІІ місце з 

математики  (уч. Лепська Л.С.); 

6.  Греб  Олег (9 клас) -   ІІІ місце з фізики     (уч. Кудря А.А); 

7.  Пономарьова А.(10 кл) – ІІ місце з історії (уч. Шкуренко О.А.), І місце з 

французької мови (уч. Єліна Н.К.); 

8. Вовченко А. (11 кл.)      - ІІ місце з інформаційних технологій (уч. Маринич 

Д.В.); 

9. Мерзлова  Є.(10 кл) – ІІ місце з української мови (вч.Романович І.В.), ІІІ місце 

з географії (уч. Лелюшкіна Н.В.); 

10. Дорофєєв  Артур (10-А кл.) – І місце з технологій  (уч. Рябінін  В.В.); 

11. Юдін   Данило  (8-Б клас)  - І місце з технологій  (уч. Рябінін  В.В.); 

12. Бутенко   Олександра (11-А клас) -   І місце з технологій (уч. Пшенична  

М.В.); 

13.  Скрипник Злата    (9-Б клас)  - І місце з технологій (уч. Пшенична  М.В.); 

14. Бурдіна   Аріна (10-А кл.) – ІІ місце з французької мови (уч. Єліна Н.К.);  

15. Шкуренко   Вікторія (10-А кл.) – І місце з англійської мови (уч. Ченкова І.В.); 

16. Сімончук Ярослав (10-А кл.) – ІІІ місце з хімії (уч.Стрельцова І.Л.) 

Переможці ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  з 

базових дисциплін: 

1. Бутенко   Олександра (11-А клас) -   ІІ місце з технологій (уч. Пшенична  

М.В.); 

2.  Панченко Вікторія (9 кл) - ІІІ місце з біології (уч. Карленко О.А.), ІІ місце з 

географії (уч. Лелюшкіна Н.В.), І місце з української мови (уч. Данилова О.П.),  

ІІ місце з французької мови (уч. Єліна Н.К.); 

3. Пономарьова А.(10 кл) –ІІ місце з французької мови (уч. Єліна Н.К.); 

4. Шкуренко   Вікторія (10-А кл.) – ІІ місце з англійської мови (уч. Ченкова І.В.). 

 

В конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика в міському етапі посіли  

призові місця:  Кордік Софія  ( 8-А клас)  - ІІІ місце (уч. Романович І.В.); 

Дмітрієва Єлизавета  ( 6-Б клас)  - ІІ місце (уч. Данилова О.П.). 

За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  з базових 

дисциплін наша школа шостий  рік поспіль посіла І командне місце  серед 

навчальних закладів міста.  

Переможцями  ІІ етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка стали:  ІІ місце – 

Кордік Софія  8-А кл. (вч. Романович І.В.), ІІ місце Мерзлова Єлизавета 10-А 



(вч. Романович І.В.), ІІІ місце Голер Анастасія 7-А (уч. Данилова О.П.),  ІІІ місце 

Ютіна Вероніка 9-Б (уч. Данилова О.П.). 

 Учні 11-А класу Хут Є., Пилипович А., Вовченко А. посіли призові місця (І, ІІ, 

ІІІ відповідно) в олімпіаді з математики Миколаївського НАУ (уч. Лепська Л.С.). 

Протягом року згідно з планом курсової перепідготовки  вчителі школи 

Жалдибіна Л.В., Шкуренко О.А.,Сидоренко О.Л., Данілова Д.О., Івченко В.І., 

Кумановський О.А., Постна Д.О., Банкова О.О., Тесленко О.Р.  підвищили свою 

кваліфікацію на курсах в КВНЗ ХАНО.  

   


