
Реалізація науково-методичної 
проблеми гімназії 

«Підвищення якості навчання учнів 

та фахового рівня вчителя через 

технології самооцінювання з 

використанням інновацій» 

  Доповідь заступника директора 
 з науково-методичної роботи Кушнір Т.М. 



Психологічна служба 

Структура  науково-
методичної служби 

Педрада 

Римарєв К.Є. 

Творчі групи 

Керівники груп 

Предметні 
кафедри 
Керівники кафедр 

МО класних 
керівників 

Керівник МО 

Методична рада 

Кушнір Т.М.   

Координаційна рада 



Педради: 

 Проблеми формування мотивації навчальної 

діяльності гімназистів за сучасних умов. 

 Формування креативної особистості педагога 

засобами ІКТ.  

 Роль самооцінки у підвищенні якості 

освіти. 

 Класний керівник і його вплив на якість 

виховної роботи з учнями. 



Практичний семінар: «Складові ефективного використання 

самооцінки в навчально-виховному процесі» 

Психолого-педагогічний семінар: «Психологічна сутність 

дитячої творчості, засоби її виявлення та розвитку» 

Проблемний семінар: «Сучасному уроку – наукову 

організацію, високу якість» 

Науково-практична конференція: «Про хід реалізації 

науково-методичної проблеми гімназії. Основні здобутки, 

проблеми, перспективи». 





Творчі групи 

«Проект» 
Керівник - 

Лісогор Л.І. 

«Пошук» 
Керівник-

Федорова Г.І. 

- Учительські проекти «Програма 

розвитку обдарованої дитини» 

 (Логвін Г.В., Канарська О.М.), 

- Колективні проекти групи «Юний 

дослідник» (Колінько А.П.)   

- методична допомога в реалізації 

проекту гімназійної проблеми щодо 

впровадження системи самооцінки в 

навчально-виховний процес.  

Створення «банку» форм і методів 

самооцінки на основі досвіду вчителів 

гімназії і поширення їх використання за 

допомогою різних методичних заходів 

(семінари, «круглі столи») 



Районні семінари  

заступників директорів з навчально-

виховної роботи  

та резерву керівних кадрів 



Участь учителів у творчих заходах та конкурсах 

 Учитель української мови та літератури 

Баяк Є.А. взяла участь у вчительському 

конкурсі веб-сайтів і отримала диплом ІІ 

ступеню в обласному етапі 

 заступники директора з навчально-виховної роботи 

(Паньок В.П., Кушнір Т.М) стали активними учасниками   

конференції в Остерській гімназії «Шляхи підвищення 

якості навчально-виховного процесу»   

     та VІ Міжнародного форуму « Інноватика в сучасній 

       освіті – 2014» в м.Києві.  

 



    Учителі історії та правознавства   (Паньок В.П., 

Паньок В.І., Колінько А.П.) взяли участь в опробуванні 

досвіду Побєдаш І.В., вчителя історії та правознавства 

Щорської ЗОШ І-ІІІ ступенів, за темою «Формування 

громадянської компетентності учнів основної школи 

під час навчання на уроках історії», що проводиться  на 

базі лабораторії Інституту педагогіки, кафедри 

суспільствознавчих дисциплін (за принципами методики 

О.Пометун). 

Участь учителів у творчих заходах та конкурсах 



  Вчителі англійської мови та 

інформатики продовжують роботу у 

Всеукраїнському дослідно-

експериментальному проекті «Освітньо-

інформаційне середовище як фактор 

цілісного розвитку особистості»  - 7 клас       

( Полякова Л.М., Петеліна Н.М.). 

Участь учителів у творчих заходах та конкурсах 



Поширення досвіду через пресу 

вчитель інформатики Полякова Л.М. та вчитель 

англійської мови Петеліна Н.М. поділилися 

досвідом своєї роботи над проектом «Освітньо-

інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку 

особистості» на сторінках однойменної методичної 

збірки 



 
- Крилова О. (учитель Колінько А.П.) – диплом ІІ ступеню за роботу з 

екології в ІІ етапі 
- Мирончук Ю. (учитель Крижанівська Л.Г.) – диплом ІІІ ступеню з 

риторики в ІІ етапі 
- Гладка В. (учитель Крижанівська Л.Г.) – переможець І етапу за роботу 

про психологічне сприйняття реклами 
- Киливник В. (учитель коваль Н.П.) – учасник районного етапу з 

роботою з математики.  
 
 



4 дипломанти обласного етапу: 
Богомолова А. (учитель Логвин Г.В.) – диплом І ступеню – географія 
Сорокіна О. (учитель Тарабан Л.І.) – диплом ІІ ступеню – математика 
Цимбал О. (учителі Паньок В.І., Паньок В.П.) – диплом ІІІ ступеню – історія 
Заклюка І. (учитель Римарєв К.Є.) – диплом ІІІ ступеню – фізика 
 
10 переможців районного етапу 
 
20 призерів районного етапу 
 



Міжнародний конкурс учнівської молоді та студентів 

ім.Т.Г.Шевченка: 

Богомолова А. (учитель Канарська О.М.) отримала 

диплом ІІІ ступеню на всеукраїнському етапі. 

Всеукраїнський творчий конкурс «есе»: 

Чурікова О. (учитель Костюкевич В.К.) отримала 

диплом ІІІ ступеню на обласному етапі.  



Підвищили категорію і звання: 
Учитель-методист: 1 (Паньок В.П.) 
Старший учитель: 1 (Кучеренко О.В.) 
Спеціаліст ІІ категорії: 1 (Півторацька О.Г.) 
 
Підтвердили «вищу категорію» і звання  
«учитель-методист» -1 (Федорова Г.І.) 
«старший учитель» - 1 (Крижанівська Л.Г.) 
 



З метою підвищення фахового рівня вчителя 

 було проведено ряд заходів: 

- Оформлення     виставки     новинок педагогічної, методичної, психологічної та 

наукової літератури. 

- Випуск науково-методичного журналу  «У пошуках педагогічної істини».  

- Методичні консультації з питань удосконалення навчально – виховного процесу. 

- Фестиваль ідей – форми і методи педагогічної  діяльності для «Енциклопедії 

методичних знахідок» 

- Виставка педагогічних надбань учительського колективу гімназії. 

- Творчі звіти вчителів, які атестуються. 



- недостатньо поширюється досвід учителів через педагогічну 

пресу; 

- мала активність учителів у творчих конкурсах; 

- не на достатньому рівні проводиться робота по створенню 

практичних зв’язків з науковцями університетів; 

- недостатньо використано в практичній роботі педагогів    

досягнення психолого-педагогічної науки. 



Завдання на наступний  

навчальний рік: 
•Організація системи роботи з обдарованими дітьми на 

науковій основі (згідно індивідуальних програм розвитку 

особистості) 

•Налагодження спільної праці науковців і педагогічного 

колективу з питань навчальної та науково-методичної 

діяльності 

•Підсумки досвіду в  системі самооцінювання в навчально-

виховному процесі гімназії . 



- Систематичне поповнення форм і методів роботи в системі самооцінювання 
- Поширення власного досвіду через фахові журнали 
- Участь в учительських та дитячих творчих конкурсах  
- Участь в конкурсі «Учитель року -2016» (англійська мова, біологія, фізична 

культура) 
- Співпраця з гімназіями нашого району з питань покращення результатів 

навчально-виховного процесу 
 
 


