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НАКАЗ
№ 121

13.06.2013
Про підсумки методичної роботи
з педагогічними кадрами
у 2012-2013 навчальному році
та її організацію у 2013-2014 навчальному році

Педагогічний колектив школи-інтернату в минулому навчальному році
працював над проблемною темою : «Спільна робота вчителя і вихователя по
формуванню прийомів розумової праці учнів на уроках і самопідготовках з
урахуванням стану їх здоров`я».
Аналіз підсумків 2012/2013 навчального року показав, що мети,
поставленої на початку року щодо навчання, виховання й розвитку учнів, у
процесі діяльності було досягнуто. Колектив учителів ефективно працював над
вирішенням освітніх завдань, які випливали з проблемної теми.
На кінець навчального року учні підтвердили достатній рівень навченості
за результатами контрольних робіт.
Рівень сформованості знань і навичок на кінець навчального року зріс на
1,5%:
Високий рівень-16 учнів
Достатній-126 учнів
Середній-86 учнів
Учні першого класу не атестувались , навчальний матеріал засвоїли.
Відповідно до річного плану проводився моніторинг стану викладання та
рівень знань, умінь і практичних навичок учнів із навчальних предметів.
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Вивчено стан викладання предметів : українська мова та література вчитель Гузовська О.Ю.; образотворче мистецтво - вчитель Долженко І.В.;
етика – вчитель Гасан Є.Ю.; основи економіки – вчитель Павлюк Л.В.; екології
– вчитель Самойлова Т.Й.; у 1 класі – вчитель Протопопова А.О.;
у 4 класі – вчитель Булатнікова Н.М.; стан виховної роботи з учнями
вихователів: Співак Т.Б. – 7 клас; Петько Л.П. – 4 б клас. А також медикопедагогічний

контроль

за

фізичним

вихованням

учнів

–

вчитель

Трапезнікова Л.О.
13 учнів випускників 11-го класу взяли участь у зовнішньому
незалежному оцінюванні. З них 11 вступили до ВНЗ ІІІ, ІV рівнів акредитації;
2 до ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації.
Працюючи над проблемною темою педколектив спрямував свою роботу
на

впровадження

сучасних

технологій,

інтерактивного,

розвивального,

проблемного навчання у навчально-виховний процес, організацію науководослідницької роботи та підготовку учнів до участі у МАН; співробітництво
учителів, вихователів, учнів, створення ситуацій успіху для самостійної
пізнавальної та творчої діяльності.
Робота над проблемою активізувала методичну діяльність кожного
вчителя, сприяла підвищенню рівня його теоретичної підготовки.
Проводилась корекція знань на основі діагностики, упровадження
диференціації навчання і моніторингу освітньої діяльності.
Результати атестації показали, що методична робота в школі стимулювала
педагогів до підвищення кваліфікаційних категорій.
Було встановлено:
відповідають раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії», та
присвоєно педагогічне звання «старший учитель» Гузовській О.Ю – вчителю
української мови та літератури, Долженко І.В. – вчителю образотворчого
мистецтва, Мікос І.М. – вчителю російської мови та світової літератури;
відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії: «спеціаліст вищої
категорії» – Протопопова А.О. – вчитель початкових класів, «спеціаліст першої
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категорії» – Трапезнікова Л.О. – вчитель фізичної культури, Співак Т. Б. –
вихователь, 9-ому кваліфікаційному розряду - Петько Л.П. – вихователь.
Присвоєно

кваліфікаційну

категорію:

«спеціаліст

ІІ

категорії»

-

Гасану Є.Ю. – вчителю історії; «спеціаліст першої категорії» - вихователям
Булатніковій Н.М., Самойловій Т.Й.
Підвищили свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації
при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» : вихователі –
Крупська Р.Я. , Детинич Н.В., Колесник Г.М.,Кучерява І.В., Назаренко Л.М.,
Співак Т. Б., Гасан Є.Ю., Долженко І.В.
Творчо працювали методичні об`єднання: вчителів початкової школи
(керівник Колесник Г.М.), вихователів (керівник Семенець А.П.), медичних
працівників (керівник Полухіна І.І.), творча група вчителів-предметників
(керівник Мікос І.М.).
Змістом роботи стала аналітична, організаційна, діагностична, пошукова,
дослідницька,

науково-практична

та

інформаційна

діяльність.

Було

затверджено план роботи; науково-методичні проблеми.
Завдяки

роботі

методичних

об`єднань

удосконалено

методики

проведення уроків. Зріс рівень методичної підготовки, фахової майстерності
педагогів, своїм досвідом із цієї проблеми поділилися вчителі на відкритих
«уроках - презентаціях»:
Долженко І.В.- образотворче мистецтво;
Гузовська О.Ю. – українська мова та література;
Мікос І.М. – російська мова та література;
Трапезнікова Л.О. – фізична культура;
Гасан Є.Ю. – історія України;
Протопопова А.О. – початкові класи (перший клас)
вихователі на відкритих самопідготовках:
Співак Т.Б. – в 7 класі;
Петько Л.П. – в 4Б класі;
Булатнікова Н.М. – в 4Б класі;
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Самойлова Т.Й. – в 11 класі.
Упродовж 2012/2013 навчального року були проведені предметні тижні:
з української мови та літератури (вчитель Гузовська О.Ю.);
зі світової літератури (вчитель Мікос І.М.);
з історії України (вчитель Гасан Є.Ю.);
з образотворчого мистецтва (вчитель Долженко І.В.) .
Були організовані методичні оперативні засідання для ознайомлення
вчителів з нормативно-правовими документами, перспективним педагогічним
досвідом, новинками методичної літератури, періодичними виданнями тощо.
Достатній рівень навчання дітей підтвердився результатами участі в І,ІІ,
ІІІ етапах предметних олімпіад. 23 учні школи-інтернату показали високі
результати у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 12 базових
дисциплін. 13 учнів взяли участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад: з історії (1 учень), з правознавства (1 учень) – вчитель
Гасан Є.Ю., зі світової літератури (1 учень) – вчитель Мікос І.М., з англійської
мови (1 учень) - вчитель Полєжаєва А.Ю., з географії (3 учні) – вчитель
Чепелюк Г.І., з біології (3 учні) – вчитель Самойлова Т.Й., з інформатики
(2 учні) – вчитель Назаренко О.В., з української мови (1 учень) – вчитель
Гузовська О.Ю. Переможцями ІІІ етапу стали 3 учні, які посіли ІІ, ІІІ місце.
Важливе значення у роботі мало вивчення й поширення педагогічного
досвіду вчителів: Гузовської О.Ю., Мікос І.М., Гасана Є.Ю, Долженко І.В.,
вихователів Петько Л.П., Співак Т.Б.
Творчі доробки вчителів були представлені на ХХ обласній виставціпрезентації педагогічних ідей та технологій 2013 року – Мікос І.М.(вчителя
світової літератури), Гузовської О.Ю. (вчителя української мови та літератури),
Долженко І.В. (вчителя образотворчого мистецтва).
У школі працював психолого-педагогічний семінар з проблемної теми.
Виходячи з викладеного, з метою подальшого вдосконалення методичної
роботи,оновлення поглиблення методичних знань, оволодіння сучасними
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педагогічними

технологіями,

підвищення

результативності

роботи

з

педагогічними кадрами
НАКАЗУЮ:
1. Відзначити результативність методичної роботи над проблемою.
Мета, поставлена на початку навчального року, щодо навчання,
виховання й розвитку учнів досягнута.
2. У 2013/2014 навчальному році організувати роботу над проблемною
темою : «Розкриття творчого потенціалу учнів через використання
нестандартних форм і методів навчання на уроках, у вихованих
заходах з урахуванням стану їх здоров`я».
3. Методичну роботу організувати за різними формами:
колективні форми роботи:
- педагогічна рада;
- психолого-педагогічний семінар;
- аукціон педагогічних ідей;
- науково-практична конференція.
групові форми роботи:
- творча група вчителів-предметників;
- методичні об`єднання вчителів початкових класів, вихователів,
медпрацівників;
- педконсіліуми;
- школа молодого вчителя;
- тренінги, засідання круглих столів, методичні оперативні засідання;
- авторські семінари;
- школа резерву.
індивідуальні форми роботи:
- самоосвіта;
- наставництво;
- індивідуальні консультації;
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- взаємовідвідування та аналіз уроків;
- атестація;
- участь у конкурсах: «Вчитель року», «Вихователь року», у виставціярмарку педагогічних ідей;
- участь у предметних олімпіадах, конкурсах учнівської творчості.
4. Призначити керівниками:
- творчої групи вчителів-предметників Мікос І.М.
- методоб`єднання початкових класів Колесник Г.М.;
- методоб`єднання вихователів Семенець А.П.;
- методоб`єднання медпрацівників Полухіну І.І.
5. Керівникам методичних об`єднань та творчої групи спланувати
методичну роботу на 2013/2014 навчальний рік, виходячи з
рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Департаменту
науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
до 10 вересня 2013 р.
6. Протягом року провести відкриті уроки з проблемної теми:
Предмет

Учитель

Термін

Іноземна мова

Полєжаєва А.Ю.

Жовтень

Вереітіна Т.В.

Лютий

Кузьменко А.І.

Грудень

Музичне мистецтво

Лижник І.О.

Січень

Природознавство

Назаренко О.В.

Лютий

4 клас

Колесник Г.М.

Лютий

3 клас

Нестеренко О.О.

Березень

(англійська)
Іноземна мова
(англійська)
Українська мова та
література
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7. Провести відкриті самопідготовки вихователям:
Клас

Вихователь

Термін

10-11

Кучерява І.В.

жовтень

3

Назаренко Л.М.

листопад

1

Детинич Н.В.

грудень

6

Жерліцина О.Ю.

січень

2

Сердюк К.В.

лютий

9

Гасан Є.Ю.

березень

8. Провести предметні тижні:
з англійської мови (вчителі Полєжаєва А.Ю., Вереітіна Т.В.)
листопад 2014 р.
з української мови та літератури (вчитель Кузьменко А.І.)
грудень 2014 р.
з природознавства (вчитель Назаренко О.В.)
лютий 2014 р.
9. Заступникам директора школи-інтернату : Чепелюк Г.І., Куліш І.О.,
Семенець А.П.
9.1. Спільно з керівниками методичних об`єднань протягом навчального року
вивчити досвід роботи вчителів:
Назаренка О.В. «Використання інформаційних технологій у
вивченні природознавства»;
Кузьменко А.І. «Використання інтерактивних технологій на уроках
української мови та літератури»;
Полєжаєвої А.Ю. «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках
англійської мови»;
вихователів: Детинич Н.В., Кучерявої І.В., Назаренко Л.М.
9.2. Організувати роботу постійно діючого психолого-педагогічного семінару з
проблемної теми протягом навчального року. Розробити план семінару
до 1 вересня 2013 року.
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9.3. Підготувати і провести підсумкову науково-практичну конференцію з
методичної проблеми.
Травень 2014
10. Чепелюк Г.І. організувати виставку «Почерк майстра».
Травень 2014
11. Направити на курсову перепідготовку при КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти»
вчителів:
-Бутка Ю.М. (фізика)
-Чепелюк Г.І. (географія)
-Долженко І.В. (художня культура)
-Кузьменко А.І. (українська мова та література)
-Булатнікову Н.М. (початкові класи)
-Колесник Г.М. (початкові класи)
-Куліш І.О. (початкові класи)
вихователів:
Долженко І.В., Крупську Р.Я., Колесник Г.М.
12. Атестувати педагогічних працівників в 2013/2014 навчальному році:
Полєжаєву А.Ю. – вчителя англійської мови,
Назаренка О.В. – вчителя природознавства,
Кузьменко А.І. – вчителя української мови та літератури,
Детинич Н.В. – вихователя,
Кучеряву І.В. – вихователя,
Назаренко Л.М. – вихователя,
13. Контроль за виконанням наказу покласти на Чепелюк Г.І., Семенець А.П.,
Куліш І.О. – заступників директора.

Директор школи-інтернату

Куліш В.І.
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З наказом ознайомлені:
№
П.І.Б.
з/п
1. Г. І. Чепелюк
2. А. П. Семенець
3. І. О. Куліш

Підпис

