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Термін реалізації науково-

методичної  теми:

2016 – 2021 рр.



Етапи реалізації:
• І – 2016-2017 н. р. – Підготовчий. 

Організаційно-прогнозуючий. 

• ІІ – 2017-2018 н.р – Опанування змісту та       

освоєння реалізації теми.

• ІІІ - 2018-2019 н.р. – Реалізація змісту і завдань теми.           

Практичне дослідження.

• ІV – 2019-2020 н.р. – Дослідження результативності. 

Створення власного досвіду. 

• V – 2020-2021 н.р. - Узагальнюючий, підсумковий.  



Мета:
• Продовжувати формувати  особистість з стійкою соціальною 

позицією, яка прагне до постійного самовдосконалення. 

• Плекати  учня з діловими, організаторськими, соціально-

психологічними рисами й уміннями.

• Підготувати  конкурентоспроможного учня для життя та 

якісного здобуття вищої освіти.

• Розвивати  особистий потенціал  вчителя та учнів.

• Сприяти переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на 

ключові особливості сучасної освіти.

• Виробити  інноваційний стиль діяльності, потреби в педагогічних 

нововведеннях і розвиток варіативної педагогічної діяльності;

• Опанувати інноваційні педагогічні технології, які сприяють 

набуттю учнями практичних життєвих навичок .



Зміст:
• розробка й обгрунтування моделі учня як конкурентоспроможної  

особистості.

• використання проектних, інформаційно-комунікаційних технологій 

у освітньому  процесі, управлінській діяльності та методичній 

роботі.

• визначення змісту впровадження інноваційних технологій на основі 

прогнозування потреб розвитку суспільства та освіти;

• удосконалення професійних умінь, аналіз і самоаналіз особистого 

досвіду.

• опанування інноваційними технологіями, методами, прийомами, 

способами дій, які сприятимуть розвитку особистості.

• експериментальна перевірка нових ідей, методів, прийомів роботи з 

учнями.



Завдання:
 визначення на основі аналізу психолого-педагогічної літератури поняття  

“конкурентоспроможний учень ” .

 Розробка критеріїв і показників конкурентоспроможності учня.

 Діагностика професійних труднощів учителя й визначення основних перешкод 

професійного розвитку педагога для забезпечення сучасних освітніх потреб. 

 Самооцінка діяльності вчителя, визначення перспектив педагогічного зростання.

 Реалізація освітньої реформи: випускник XXI століття ( конкурентоздатна і 

всебічно розвинена цілісна особистість , патріот з активною позицією, інноватор, 

здатний змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя.) 

 Створення умов для реалізації творчого потенціалу вчителів та учнів, їх  

соціальної адаптації до інноваційного освітнього середовища.

 Формування в учнів ключових компетенцій через:  пов’язаність змісту уроку з 

реальним світом та життям,  практичну цінність інформації, що має знаходити 

підтвердження  через реальні факти, у змодельованих на уроках ситуаціях,  

розвиток критичного мислення  та інтегрованості змісту навчання. 

 Навчити учнів застосовувати набуті   вміння та навички у реальних життєвих 

ситуаціях через реалізацію інтегрованих змістових ліній. (екологічна безпека та 

сталий розвиток, громадянська відповідальність, здоров'я і безпека, 

підприємливість та фінансова грамотність.) 

 Удосконалення та розробка педагогічних технологій, які  сприятимуть 

формуванню творчо-розвиненої, соціально-компетентної особистості. 

 Експериментальна перевірка ефективності педагогічних технологій. 

 Розробка методичних рекомендацій.  



Завдання з виховної роботи на 2017-2018 н.р

• Реалізація Концепції національно – патріотичного  

виховання, формування ключових компетентностей

особистості;

• Сприяння набуттю  дітьми та учнівською молоддю 

соціального досвіду, успадкування ними духовних 

надбань українського народу;

• Забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів 

через роботу ГАШу;

• Залучення учнівської молоді в ПЛАСТ, створення 

педагогічно – доцільної системи учнівського 

самоврядування.



Сучасний учень
- це звичайна людина, яка

живе в своєму сучасному світі, йде в ногу з часом і

думає про майбутнє. Він отримує гарні оцінки,

часто забуває вдома щоденник, зрідка робить

домашнє завдання, слухає популярну музику, модно

одягається і постійно щось жує, час від часу слухає

вчителя на уроці і бігає на перервах. Він вихований і

розумний, чуйний і довірливий, товариський і

цікавий співрозмовник. Він – справжнє дитя свого

покоління. (Психолого-педагогічна література)



Учень нашого закладу

 Має , не тільки міцні знання, але й

достатній рівень життєвих 

компетентностей; 

 Вміє успішно адаптуватися в

швидко-змінному сучасному світі.

 Вміє визначатись з колом своїх власних інтересів та

уподобань, толерантно відстоює їх.

 Впевнений у власних силах.

 У майбутньому – активний член суспільства.



Сучасний вчитель
педагог з сучасними

поглядами і уміннями, кваліфікований,

творчий, інформаційно-

грамотний, йде в ногу з

часом, постійно вдосконалюється, володіє

новітніми формами , методами, технологіями

навчання та виховання.



Учитель

Учитель – це людина, 

котра вирощує дві 

думки, там де раніше 

зростала одна. 

(Е. Хоббард) 



Як усе починалося ???
Підготовчий етап (березень-серпень 2016 року)

Адміністрація  закладу здійснила моніторингові дослідження та 

такими напрямками: 

1. Аналіз результатів освітнього  процесу. 

А) порівняння якості  проведення уроків, рівень навчальних 

досягнень учнів, успішність участі учнів у конкурсах, олімпіадах 

МАН;

Б) виявлення проблемних питань та

накреслення подальших шляхів діяльності.

В) проведення діагностики педагогів 

з питань готовності до інноваційної 

діяльності. 





Педагоги вміло застосовують

• Випереджуюче навчання

Комп”ютерні технології

Дослідницько-пошукове 

навчання

Кооперативне навчання                       здоров”язберігаючі технології

Інтерактивні технології                         

Проектні методики



Школа з активною життєвою позицією



07 червня 2016 року 
Засідання педагогічної ради 

№ 7. 

Розглядається питання про 

завершення реалізації 

методичної теми 

« Створення педагогічних та 
психологічних умов для 
всебічного розвитку учнів та їх 
самовираження». 
Проведено анкетування, щодо 
визначення наступної методичної теми.  



Обираючи науково-методичну проблему, адміністрація 
нашої школи враховувала такі фактори:

1) аналітичний аспект

2) завдання, які стоять перед школою на даному етапі, 

директивні та нормативні державницькі документи щодо 

розвитку освіти, сучасні науково-методичні ідеї, сучасний 

педагогічний досвід з організації освітнього процесу;

3) вибір теми, реалізація якої сприяла б підвищенню 

ефективності та результативності усього освітнього процесу;

4) ураховувалась думка вчителів, учнів, батьків; 

5) у формулюванні тему ми намагались відображати сучасну 

педагогічну ідею та спроектований результат.



Адміністрацією школи разом із педагогічним колективом була 
сформована мета реалізації науково-методичної теми –

Сформулювавши науково-методичну тему, мету, завдання, ми 
визначили термін реалізації теми – п’ять років.

План роботи склала творча група, яка, починаючи з етапу 
діагностування, координує роботу педагогічного колективу над 
науково-методичною тему



Підготовчий. Організаційно-прогнозуючий етап 2016– 2017 н.р

Аналіз  утруднення вчителів. Стан НВП

Виявлення недоліків, протиріч, які необхідно ліквідувати

Результат:

Виявлення теми, обґрунтування її актуальності

Створено  творчу групу з метою організації роботи над окремими аспектами 

проблеми

Проведено: 

Засідання педагогічної ради– «Впровадження новітніх технологій, як засіб 

інтересів в учнів до вивчення навчальних дисциплін»

Науково – практична конференція  «Педагогічна творчість. В чому її суть?» 

Педагогічні читання «Креативна інноваційна особистість – мета освіти ХХІ 

століття»  «Мотивація – рушійна сила у навчанні»

з проблемного питання школи, 

естафета «Стимулювання активної праці учнів» (відкриті уроки вчителів) 

Випуск методичних бюлетенів з проблемної дидактичної теми вчителів.

Організація самоосвіти педагогічних працівників над визначеною темою.

Постійне здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів.

Колективна та індивідуальна робота з батьками.



ІІ етап 

Опанування реалізації змісту теми

2017-2018 н.р.
Вивчення колективом теорії з теми:

на педраді - усний журнал «Психолого-педагогічні аспекти уроку – важлива 
умова реалізації новітніх технологій. Формування компетентного випускника 
шляхом впровадження інноваційних технологій та тренінгових методик в освітній 
процес».
Конференція – «Роль іміджу вчителя в успішній освітній діяльності учня і його 
соціалізація»
Круглий стіл – «Технологія креативного мислення»
Семінар – практикум «Соціалізація школяра: психологічна сутність, технології, 
індикатори» 
Методична рада « Удосконалення уроку, як засобу розвитку творчої особистості 

вчителя та учня;

Майстер-клас « Використання електронних освітніх ресурсів нового покоління в 

освітньому процесі.   

засіданнях методичних кафедр ; методичні оперативки; в індивідуальній та 

груповій роботах з учителями; у процесі самоосвіти

Результат :

накопичення теоретичного матеріалу з теми.



Аналіз роботи

Результати 

предметних олімпіад

2014 р. – 36 призерів

2015 р. – 47 призерів

2016 р. -37 призерів

Щорічні учні пишуть

наукові роботи 

при МАН
З української мови

та літератури,

математики, фізики,

біології, географії

2014 р -7 призерів

2015 р. – 0 призерів

2016 р. – 9 призерів

Результати 

районного конкурсу 

“Кращий навчальний заклад

2015 р. – ІV місце

2016  р. – ІІ місце

2017  р.– ІІІ місце



Результати ЗНО 2017 

№ предмет К-ть учнів високий достатн

1 Укр.мова 23 22% 35%

2 історія 19 11% 27%

3 математика 4 50% 50%

4 Англ.мова 3 67% 33%

5 географія 15 14% 47%

6 біологія 4 25% 0

7 хімія 1 100%



ЗНО 2016

№ предмет К-ть учнів високий достатн

1 Укр.мова 23 44 % 22 %

2 Історія 18 11 % 50 %

3 Математика 5 40 % 40 %

4 Англ.мова (ДПА) 23 41 % 37 %



Виховний процес  реалізується через:

• - Формування національно – патріотичних якостей 

особистості, прищеплення поваги до  державних символів.

• - участь у громадсько – активній школі;

• - Створення умов для розвитку творчої самореалізації  

учня.

• - Формування громадянина - патріота своєї країни.



Всеукраїнська Акція 

«Малюнки і сувеніри воїнам АТО»



Шкільна акція “ Повертайтеся живими”- збір теплого 

одягу,  продуктів харчування для воїнів АТО



Загальношкільна акція до створення УПА.

Державний прапор України



Участь у районній акції “ Не будь байдужим” (допомога   

продуктами харчування для воїнів АТО)   



Благодійна Акція 

«Плетіння маскувальної сітки»



Шкільна Акція «Подаруй пасочку воїну АТО»



Всеукраїнська Акція “ Рушник єднання”



Зустріч митрополита  Рівненського і 

Острозького Іларіона  з нагоди відкриття в 

селищі ротонди Божої Матері.



Всеукраїнська акція “ Голуб миру”



Зустріч учнів з волонтерами



Пошукова Акція “ Афганістан болить в 

моїй душі.”



Урок мужності “ Небесна сотня житиме 

вічно”



Вахта пам’яті До Дня Перемоги



З’їзд всеукраїнської ради               

старшокласників

м. Київ 2015 р.



З’їзд лідерів учнівського самоврядування 

у Києві 2016 рік



Вручення грамоти за найкраще виконання 

гімну ІІ місце в області



День незалежності в селищі



Відкриття пам’ятного знаку 

командиру УПА – Климу Савуру



Шкільна Акція «Одягни вишиванку»



Дякую за увагу.


