У 2018/2019 навчальному році навчально-виховна та методична робота в
школі здійснювалася відповідно до законодавства у галузі освіти, розпоряджень
Президента Украївни, постанов Кабінету Міністрів України.
В Шепетівській загальноосвітній І-ІІІ ступенів №1 ім. М.Островського працює 61
учитель: Вища категорія - 39
Спеціаліст І категорії - 7
Спеціаліст ІІ категорії -11
Спеціаліст – 3
Мол. спец -1

Учитель – методист -15
Старший учитель – 11

Аналіз ходу виконання наказу №368-од від 03.09. 2018року «Про організацію методичної
роботи у 2018-2019» показав, що зміст і форми методичної роботи у школі було
спрямовано на виконання завдань Закону України «Про освіту», указу Президента
України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в
Україні», Концепції Нової української школи, Концепції патріотичного виховання.
Протягом 2018-2019 навчального року вчителі школи проходили курси підвищення

кваліфікації, загалом 28 вчителів школи пройшли курси при ХОІППО. Вчителі
систематично підвищували педагогічну майстерність, методичний і науковий рівень,
психологічну підготовку. Так було проведено педагогічну раду «Екологічне виховання»,
яка складалась з двох етапів. Перший етап – «Глобальний урок» для вчителів школи та
другий – виїзне засідання у державний історико-культурний заповідник «Самчики». У
січні 2019 відбулося засідання педагогічної ради «Удосконалення уроку як засіб розвитку
творчості вчителя та учня», учителі школи ділились власним досвідом. «Компетентне
використання інноваційних, авторських ідей, знахідок та надбань педагогами навчального
закладу, їх практичне втілення у життя шкільного колективу». Педагогічна рада у квітні
2019, педагоги підвищили свій науково-теоретичний і методичний рівень, ознайомились
із новими технологіями та шляхами їх впровадження у практику роботи.
Учителі брали активну участь у Всеукраїнському експерименті «Варіативні моделі
комп’ютерно орієнтованого середовища предметів природничо-математичного циклу»,
підготовлено посібник «Освітній пазл «DS», вчителі Рибій І.В. і Хаврун Г.Б. брали участь
у роботі всеукраїнського науково-практичного семінару «Управління проектами у сфері
науки, освіти, інновації та інформатизації та майстер-класі «Методика написання
проектних заявок», який проводився у комунальному закладі ЗОШ№20 Вінницької
міської ради» та Вінницькому національному технічному університеті.
У березні 2019 року Дечковська В.О. і Піонтковська Г.Р. були учасниками II міжнародної
науково-практичної конференції у м. Києві «Варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу» в
рамках Десятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та Дев’ятої міжнародної
виставки освіти за кордоном «World Edu». Шуляков О.Ю. брав участь в обласному
семінарі вчителів фізичної культури з теми «Впровадження варіативних модулів на уроках
фізкультури».
Вчителями школи проведено семінари для вчителів міста: учителів основ здоров’я,
англійської мови, предмета «Захист Вітчизни». Учителі показали фрагменти уроків,
тренінгові заняття, ділилася досвідом роботи.
Протягом навчального року старша школа була профільною, а саме: 10 – філологічний
профіль, 11 – динамічні групи: англійська філологія і фізико-математичний профіль.
Учителі, що викладали у цих класах, використовували інформоційно-комунікаційні
технології, а саме Гасюк Л.В. - на уроках історії з метою візуалізації історичних подій,
Хаврун Г.Б. – під час проведення експериментів, візуалізації фізичних явищ, Васик М.В. –
в ході презентації фільму екранізованих творів.
Учителі початкових класів Бялик І.А., Усач М.М., Каялайнєн О.В. впроваджували основні
положення НУШ. Для учнів було закуплено дидактичні матеріали, парти, створено
розвивальні освітні середовища. З цього питання директор школи звітувала на колегії
управління освіти.
Учителі належну увагу приділяли здоров’язбережного аспекту навчально-виховного
процесу шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій, проводились
рухливі перерви, як наслідок, стан захворюваності учнів покращився на 1,5%.
За сприяння міської ради та народного депутата Р.Мацоли у школи покращено технічні
умови у кабінетах інформатики. Структурою методичної роботи передбачено динамічну
групу «Хмарні технології», що дало змогу кожному вчителю створити власну хмару та
навчитись працювати у ній, використовувати тест-форми для опитування учнів.
Протягом навчального року вчителі брали участь у вебінарах, педагогічних форумах, що
сприяло пошуку і подальшій апробації педагогічних інновацій у практику роботи. Так,
учитель фізики Хаврун Г.Б. відвідала форум «Неформальна освіта» у м. Вінниця, ділилась
набутими знаннями із вчителями на засіданні методичного об’єднання. Рибій І.В., учитель
інформатики, була учасником форуму у м. Києві «Впровадження в освітній процес
Інтернет речей». Пристайчук О.Є. була учасником форуму інноваційної освіти у м.Львові,

де стала учасником панельної дискусії «Інноваційні методи навчання у школі, відкритій
для всіх», майстер класів «Хочу у школу», «Самооцінка діяльності школи», «Уроки
практичної електроніки в навчальному процесі».
Отримали сертифікати про участь у вебінарах вчителі:
Васик М.В., Дечковська В.О. – «На урок», Кутова Т.В. – «STEM – освіта», Гасюк Л.В. –
«Громадянська освіта», Артемчук Д.Д. – «Розвиток творчого потенціалу учнів під час
уроків музичного мистецтва», Смажна Я.І. – «Cambridge» «Підготовка до ЗНО», Яцюк
Ю.В. - «Лінгвіст» «National Yrograplin» «Cambridge».
Учителі української мови та літератури провели тиждень української мови та
літератури,під час якого було організовано випуск стіннівок до Дня української
писемності та мови, проведено конкурс знавців української мови, виховні години та
інформування на тему: «Мова - це нація, спільність і час» та інше. До дня народження П
Куліша учителі Ніверчук Т.П. та Васик М.В. підготували для старшокласників літературні
читання. 21 лютого проведено годину пам’яті до Дня Героїв Небесної Сотні вчителем
Гасюк Л.В. і бібліотекарем Ніверчук Т.П. Педагоги пригадали хронологію подій на
майдані, героїв подій.
Також пройшли тижні математики, психології, предмета «Захист Вітчизни», історії.
Учителі проводили інформування, тренінги, перегляд відеофільмів, проте переважали
традиційні заходи.
У школі забезпечено умови для функціонування системи методичної роботи, працювало
шість об’єднань педагогів, було сплановано і проведено по 4 засідання, оформлено
протоколи. Протягом навчального року працювала методична рада, оформлено протоколи
засідань.
Атестація педагогічних працівників — це важливий етап діяльності навчального закладу.
За результатами атестації визначаються відповідність педпрацівника займаній посаді,
рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.
У 2018-2019 навчальному році проатестовано 16 педагогів.
Відповідають раніше присвоєній категорії:
«спеціаліст»
«спеціаліст другої категорії»
«спеціаліст першої категорії»
«спеціаліст вищої категорії»
в т.ч. відповідають раніше встановленому розряду:

8
1
1
6
-

Присвоєно кваліфікаційну категорію:
«спеціаліст»
«спеціаліст другої категорії»
2
«спеціаліст першої категорії»
4
«спеціаліст вищої категорії»
2
Відповідають раніше присвоєному званню:
«учитель-методист»
1
«старший учитель»
4
Присвоєно педагогічне звання
«старший учитель»
1
Об’єднавчою силою в педагогічному колективі, яка допомогла переорієнтуватися на
новий підхід в організації освітнього процесу, є організація роботи над науковометодичною проблемою.
Єдиною методичною проблемою школи було визначено «Формування освіченої
особистості із національно-європейськими цінностями, поглядами, мисленням, мораллю
через впровадження ІКТ, хмарними технологіями у навчально-виховному просторі

ЗОШ№1- школа європейської освіти», всі заходи, що відбувались у школі були
підпорядковані саме цій проблемі.
У 2018-2019 н.р. у школі працювало чотири молодих педагоги, за якими було закріплено
наставників, проте у лютому Ткачук М.Б. звільнилась.
Рибій І.В. (наставник Василилишина Н.В.) протягом року брала активну участь у
методичній роботі, працювала над експериментом, учасник міських семінарів,
Всеукраїнських форумів і вебінарів, підготувала переможців ІІ етапу олімпіад з
інформатики, творчих конкурсів, за результатами атестації було присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст ІІ категорії».
Чернушич М.М. (наставник Яцюк Ю.В.) протягом року брала участь у семінарах, готувала
виступи на педагогічні ради, за результатами атестації було присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст ІІ категорії».
Гуля Олена Миколаївна (наставник Скрипнюк О. В.) протягом року брала активну участь
у роботі методичного об’єднання вчителів філологів, готувала матеріали на філологічний
форум, була учасником зустрічі з О. Авраменком.
Бібліотекар школи Ніверчук Т.П. ознайомлювала вчителів з інформацією про
надходження нових методичних посібників, публікацій щодо змісту та методики
навчально-виховної роботи, з відповідними державними нормативними документами.
На сайті школи розміщено інформацію про організацію методичної роботи у школі.
Вчителями школи підготовлено 10 робіт на виставку педінноцій.
Участь у виставці педінновацій «Хмельниччина на шляхах реформування.
роки
К-сть
Результат
робіт
І
ІІ
ІІІ
2014-2015
11
8
2015-2016
9
10
3
2016-2017
9
3
4
3
2017-2018
10
2
3
1
2018-2019
10
1
3
2

