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Про підсумки методичної 
роботи в 2019 -2020 навчальному році 
 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 

проводилась методична робота з педагогічними працівниками закладів освіти 

Михайлівської ОТГ і спрямовувалась на створення умов для удосконалення 

професійної компетентності та формування в учнів ключових 

компетентностей у відповідності до Концепції Нової української школи. 

На основі аналізу роботи методичних об’єднань, різних рівнів щодо 

основних напрямів діяльності складено інформаційно-аналітичну довідку про 

підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 

навчальному році (додається). 

Відповідно до пункту 20 статті 42, статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення системної роботи 

по підвищенню науково - теоретичного рівня, методичної підготовки та 
професійної майстерності педагогічних кадрів у відповідності з Положенням 

про методичну роботу: 

1. Методичну роботу відділу освіти та закладів освіти Михайлівської 
ОТГ у 2020 – 2021 навчальному році спрямувати у відповідності до  

Концепції Нової української школи. 

2. Методисту відділу освіти, охорони здоров`я, культури, молоді та 
спорту виконавчого комітету Михайлівської сільської ради Шамраю О.Г.: 

2.1. До 01.09.2020 року підготувати проєкт розпорядження «Про 

організацію методичної роботи з педагогічними працівниками закладів 

освіти Михайлівської ОТГ у 2020-2021 навчальному році». 

2.2. Протягом року створювати організаційні умови для безперервного 

вдосконалення фахової освіти педагогічних працівників. 

2.3. З метою підвищення рівня фахової і методичної підготовки 

вчителів, їхньої обізнаності із сучасним станом педагогічної науки 



спланувати та провести в 2019-2020 навчальному році для вчителів практичні 
семінари та майстер-класи. 

2.4. Проаналізувати підсумки участі у обласній виставці педагогічних 

технологій та визначити завдання щодо підвищення ефективності методичної 
роботи з вивчення, узагальнення та популяризації перспективного 

педагогічного досвіду на серпневій конференції, засіданнях методичних 

об’єднань. 

3. Керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти 

Михайлівської ОТГ: 

3.1. До 31.08.2020 р. проаналізувати на засіданнях педагогічних рад 

результативність освітнього процесу за підсумками державної підсумкової 
атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, участі в олімпіадах та МАН. 

3.2. До 10.09.2020 року спланувати методичну роботу у закладах освіти 

з урахуванням потреб і запитів педагогічних працівників школи. 

3.3. У закладах освіти, де є новопризначені педагогічні працівники, на 
початок 2020-2021 навчального року спланувати і організувати  роботу по 

стажуванню та наставництву. Забезпечити участь молодих спеціалістів у 

роботі Школи молодого вчителя. 

3.4. Протягом навчального року проводити вивчення та поширення 

педагогічного досвіду вчителів через систему методичної роботи. 

3.5. У вересні 2020 року спланувати роботу з обдарованими дітьми, 

забезпечуючи їх підготовку до олімпіад, залучення до науково-дослідницької 
роботи та участі в конкурсах різних рівнів.  

3.6. Стимулювати активність педагогічних працівників, які підготували 

переможців обласних учнівських олімпіад та призерів МАН. 

3.7. Забезпечити умови для участі вчителів в районних, обласних, 

всеукраїнських конкурсах педагогічної майстерності, семінарах – тренінгах, 

фестивалях, інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних 

рівнів. 

3.8. У 2020-2021 н.р. спрямувати виховну роботу серед учнівської 
молоді на виховання національно- патріотично свідомої особистості, 
формування загальнолюдських цінностей, здорового способу життя, 

попередження злочинності та правопорушень 

4. Керівникам шкільних методичних об’єднань:  

4.1. Роботу методичних об’єднань планувати, виходячи з потреб і 
запитів та рівня педагогічної майстерності учителів. 

4.2. Виносити на засідання шкільних методичних об’єднань актуальні 
питання сучасної освіти, методики викладання предметів. 

4.3. Продовжити роботу щодо впровадження в освітній процес ІКТ, 

працювати над підвищенням рівня комп’ютерної грамотності. 
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на методиста 

відділу освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету Михайлівської сільської ради Шамрая О.Г. 

 

Сільський голова                                                             Василь МАКСИМЕНКО 


