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Про організацію методичної роботи
у ліцеї у 2018/2019 навчальному році
Методична робота у Кременецькому ліцеї ім.. У.Самчука у 2017/2018 навчальному році
організовувалася згідно із вимогами Закону України «Про освіту», річного плану роботи ліцею,
наказу по ліцею № 74 від 04.09 2017р. «Про організацію методичної роботи у ліцеї у 2017/2018
н.р.» на основі вивчення результативності освітнього процесу та організації методичної роботи в
школі у 2017-2018 навчальному році, аналізу професійних потреб та інтересів педагогічних
кадрів, рівня їхньої компетентності, з метою реалізації актуальних питань розвитку і
вдосконалення

професійної

майстерності

педагогів,

підвищення

їх

інтелектуального,

загальнокультурного рівня та рівня психологічної підготовки; вдосконалення організації
навчання та виховання учнів; приведення професійної компетентності педагогічних працівників
у відповідність із загальнодержавними стандартами на засадах наступності, перспективності та
спадкоємності в роботі всіх освітніх ланок.
Методична робота з педагогічними працівниками спрямована на реалізацію науковометодичної проблеми закладу освіти «Формування в ліцеїстів ключових компетентностей для
життя на засадах «педагогіки партнерства» в умовах реформування української школи» і
спрямовувалася за такими напрямами:
 науково-методичне забезпечення освітньо-кваліфікаційних рівнів педагогічних

працівників ліцею;
 упровадження в практику Державного стандарту освіти відповідно до Закону
України «Про освіту», ідей освітньої реформи, Концепції Нової української школи,
концепції профільного навчання; ідей гуманізації, демократизації та особистісного
підходу в практичну діяльність навчального закладу;
 підтримка науково-дослідницької

роботи вчителів

ліцею, інноваційних

та

інформаційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з
методики викладання предметів.

Уся система методичної роботи у ліцеї здійснювалася на діагностичній основі У ході
роботи над проблемою, вирішувалися такі завдання:
 удосконалення змісту, форм і методів освітнього процесу відповідно поставленої
проблеми;
 забезпечення кожному ліцеїсту рівного доступу до якісної освіти;
 упровадження освітніх інноваційних технологій, спрямованих на всебічний
розвиток творчого потенціалу учнів;
 оновлення теорії і практики навчання та виховання; розвиток новаторських
пошуків;
 організація різних форм підвищення кваліфікації всіх категорій педагогічних
працівників;
 надання допомоги вчителю у вирішенні актуальних проблем навчання та виховання
школярів,

підвищення

професійної

компетентності

педагогів

шляхом

удосконалення традиційних і розвитку нових педагогічних технологій в умовах
допрофільної та профільної освіти;
 формування позитивного ставлення педагогів до методичної роботи та їх умінь
здійснювати науково-дослідницьку роботу;
 упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій
(відкриті уроки, самопідготовки, виховні заходи, творчі звіти);
 оновлення роботи предметних методичних комісій, творчих груп, інших
методичних структур;
 забезпечення ефективної роботи методичного кабінету;
 поширення досвіду роботи закладу освіти, методичних підрозділів, педагогічних
працівників шляхом друку матеріалів у фахових виданнях, на освітніх сайтах, у
місцевій пресі; випуску ліцейних друкованих матеріалів з досвіду роботи;
забезпечення змістовного наповнення WEB-сайту ліцею;
 забезпечення участі педагогів і учнів ліцею у всеукраїнських освітніх проектах,
програмах, конкурсах.
Методична робота закладу будується

на

діагностичній

основі,

має

практичну

спрямованість, відзначається як традиційними, так і нетрадиційними підходами, поєднанням
індивідуальних, групових, колективних форм роботи з учителями.
Для забезпечення демократичного керівництва методичною роботою в закладі діяла
науково-методична рада, до складу якої входили:
•

Трачук В.М., заступник директора з навчальної (методичної) роботи, – голова
методичної ради;

•

Бурлінгас Т.Д., заступник директора з навчальної роботи, – член ради;

•

Олексюк Т.І., завідувач методичної комісії філологічних дисциплін, – член ради;

•

Кондратюк А.В., завідувач методичної комісії суспільно-природничих дисциплін, –
член ради;

•

Савіцької Л.В., заступник директора з виховної роботи, завідувач методичної комісії
виховної роботи, – член ради;

•

Киричук Н.Ф. завідувач методичної комісії точних дисциплін, – член ради;

•

Софіянчук З.М., соціальний педагог, – член ради;

•

Свідинська Л.В., практичний психолог, – член ради.

Протягом 2017/2018н.р. проведено 5 засідань, обговорено 26 питань. Заслуговують на
увагу розглянуті питання, спрямовані на удосконалення рівня успішності учнів та реалізацію
закладом Концепції Нової української школи»
Крім НМР, продовжували працювати ще такі методичні структури:


психолого-педагогічний семінар;



методичний кабінет (керівник Трачук В.М.);



МК учителів філологічних дисциплін (керівник Олексюк Т.І.);



МК учителів суспільно-природничих (керівник Кондратюк А.В.);



МК учителів точних наук (керівник Киричук Н.Ф.);



МК виховної роботи (керівник Савіцька Л.В.);



наставництво над молодими учителями.

У 2017/2018 н.р. розпочато роботу над реалізацією науково-методичної проблеми
«Формування в ліцеїстів ключових компетентностей для життя на засадах «педагогіки
партнерства» в умовах реформування української школи» на етапі «діагностика», в ході якої
реалізовано ряд заходів, спрямованих на її практичне дослідження: оформлено довідниковоінформаційний методичний куточок з проблеми у методкабінеті ліцею; забезпечено організацію
роботи

постійно

діючого

психолого-педагогічного

консульт-пункту;

педагогічними

працівниками проведено серію відкритих уроків та виховних заходів з метою демонстрації
тісного тандему в спільній діяльності учасників освітнього процесу; тематичні педради з окремих
аспектів проблеми тощо.
На початок навчального року були створені:
 наказ «Про організацію методичної роботи на 2017/2018 н.р.»;
 план роботи науково-методичної ради;
 план роботи методичного кабінету;
 наказ про роботу з обдарованими учнями;
 плани роботи методичних комісій;

 плани роботи навчальних кабінетів;


графік проведення атестації.

Для узгодження діяльності усіх методичних структур заступником директора з Н(М)Р
були проведені інструктивно-методичні наради для завідувачів методичних комісій та
завідувачів навчальних кабінетів з питань планування роботи, визначення пріоритетних
напрямків діяльності, консультації для учителів щодо самоосвітньої діяльності відповідно до
індивідуальних методичних проблем, подано заявку на проходження курсової підготовки.
Важливе місце в організації методичної роботи ліцею займало діагностування вчительського
колективу, у ході якого використовувалися такі поширені його методи, як спостереження, бесіди,
аналіз; діяльність педагогів узагальнювалася за допомогою:
- рейтингових таблиць досягнень педагогів,
- моніторингу програм самоосвіти та звітів учителів за навчальний рік,
- моніторингу роботи педагогів з обдарованими та здібними учнями;
- творчих звітів вчителів, що атестувалися,
- презентацій навчально-методичної роботи вчителів тощо.
Значну роль в організації методичної роботи в ліцеї відіграє педагогічна рада, на
засіданнях якої упродовж навчального року розглядалися питання ефективності викладання
предметів, виховної роботи, упровадження інноваційних технологій в освітній процес тощо.
Проведено 6 засідань, на яких розглядалися і питання з організації методичної роботи:
 29.12: 1) Стратегічні напрямки розбудови ліцею на 2017-2021 рр. (за перспективним
планом розвитку ліцею); 2) Формування творчої особистої та життєвої компетенцій учнів
на основі використання інноваційних технологій;
 29.03: STEM-освіта – від «науки у собі» – до «науки у житті»
Відповідно до наказу по ліцею «Про організацію методичної роботи з педагогічними
кадрами у2017/2018 навчальному році» у навчальному закладі, як зазначалося вище, сформовані
і діють 4 методичні комісії. Керівниками МК оформлено відповідні папки, де наявні аналіз
роботи за навчальний рік, плани роботи, протоколи засідань, плани тематичних заходів,
зберігаються доповіді та виступи членів методичних комісій, тематичні розробки, дидактичні
матеріали. Проте документація методичних комісій точних та суспільно-природничих дисциплін
не оформлялася на належному рівні.
Діяльність МК була спрямована на вирішення наступних завдань:
-

упровадження в практику роботи перспективних освітніх технологій та передового

педагогічного досвіду з метою підвищення результативності освітнього процесу;
-

забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання

та виховання школярів;

-

постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для

організації та здійснення навчально-виховного процесу ;
-

обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання

й

виховання;
-

створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю

педагогів.
Уся робота методичних комісій пронизана практичною спрямованістю на покращення
результативності освітнього процесу.
Серед провідних питань, які обговорюються на засіданнях методичних комісій, були:
-

стан викладання, рівень знань, умінь та навичок учнів у ліцеї;

-

методичні рекомендації щодо викладання предметів у поточному навчальному році;

-

удосконалення форм роботи з обдарованими та здібними учнями;

-

оптимальні методи і прийоми розвитку творчості в учнівських колективах;

-

нетрадиційні прийоми конструювання уроку на основі врахування індивідуальних

особливостей учнів;
-

досвід творчої діяльності вчителя;

-

реалізація міжпредметних зв'язків на уроках;

-

творчий підхід учителя до вибору засобів, форм, прийомів і методів навчання;

-

роль самостійної роботи в підвищенні рівня знань і вихованості учнів
Члени методичних комісій упродовж 2017/2018 н.р. брали участь у різноманітних заходах

районного, обласного та всеукраїнського рівнів. Згідно проведеного моніторингу участі учителів
у методичних заходах, найактивнішими були члени М/К філологічних дисциплін та окремі
вчителі М/К суспільно-природничих дисциплін та виховної роботи.
Методична комісія філологічних дисциплін під керівництвом Олексюк Т.І. на високому
методичному рівні організувала і провела семінар «Критичне мислення в освітньому процесі»
для вчителів шкіл району та навчальних закладів, з якими співпрацює ліцей (Шумський ліцей,
Дубенська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 5 з поглибленим вивченням англійської мови), на якому виступали усі
члени комісії,

- 11.04.1018р. До семінару Олексюк Т.І. впорядкувала збірник методичних

розробок членів комісії (Використання стратегій критичного мислення та інтерактивних
технологій у процесі вивчення мови та літератури. Випуск 47 / Упорядники: Трачук В.М..,
заступник директора з Н(М)Р, Олексюк Т.І., завідувач м/к філологічних дисциплін. –
Кременецький ліцей ім. У.Самчука. – 2018. – 92 с.).
Її члени брали участь в інших методичних заходах вищих рівнів, зокрема:
Олексюк Т.І.:
-

підготувала виступ на тему «Підготовка до ЗНО» на районний семінар учителів іноземних
мов (серпень 2017р.);

-

у семінарі-тренінгу «Нові методи і форми дидактичної роботи на уроках іноземних мов»,
організованому ГО «Фундація розвитку сільської молоді» у м. Луцьк – 29-30.10. 2017р.
(Сертифікат учасника семінару-тренінгу)
Ячменьова О.С.:

-

на обласному вебінарі для методистів РМК «Методичний супровід з національнопатріотичного виховання на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури»
виступила з темою «Формування національно-мовної особистості на уроках зв’язного
мовлення на основі інтерактивних методів» - 31.10. 2017р.

-

на обласному засіданні школи молодого вчителя з темою «Вивчення біографії письменника
в соціокультурному вимірі» - 28.11.2017р.

-

Член журі IVетапу (всеукраїнського) VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молодіім.. Т. Шевченка (м. Київ) – 19-23.02.2018р.

-

Член районноїекспертноїгрупи по проведенню моніторингу дотримання вимог перевірки
учнівських зошитів з української мови і літератури, зарубіжної літературиу закладах освіти
району – 17-27.04.2018р.
Член МК суспільно-природничих дисциплін Семенюк Л.І. провела майстер-клас з питання

актуальних аспектів підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до
ЗНО з історії України на районному семінарі-практикумі учителів суспільствознавчих дисциплін,
який відбувся у ліцеї на тему «Сучасні підходи до вивчення суспільствознавчих дисциплін в
контексті Концепції Нової української школи» (02.11.2017 р.). на цьому семінарі Семенюк Б.Д.
поділився досвідом роботи з опрацювання нормативних документів на уроках правознавства.
Гладковська О.В. провела відкритий урок у 21 гр., показала роботу гуртка для вчителів
мистецтва та художньої культури нарайонному семінаріна базі ліцею (28.02.2018).
Член МК точних дисциплін Омельчук А.І. (керівник районної творчої групи вчителів
інформатики) розповів про особливості роботи з обдарованими дітьми, проаналізував завдання ІІ
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики та ІКТ та представив на розгляд
учасникам семінару авторські розв’язки

переможців на районному семінарі учителів

інформатики на тему: «Розвиток інформаційної компетентності учнів на уроках інформатики
через формування креативних здібностей», який відбувся 28 лютого 2018 року на базі опорного
закладу Горинська ЗОШ І-ІІІ ступенів; виступив на обласному семінарі методистів інформатики
РМК в ТОКІППО з доповіддю «Викладання інформатики у 10-х класах ЗСО за новими
програмами» (29.05.2018р.).
Ячменьова О.С., Білоус О.М., Савіцька Л.В., Мельник Т.А., Олексюк Т.І., Трачук В.М.
подавали методичні розробки на VІ Всеукраїнському конкурсі «Творчий учитель – обдарований
учень». Савіцька Л.В. відзначена сертифікатом лауреата, інші – учасників конкурсу.

Савіцька Л.В., керівник МК виховної роботи, стала переможцем районного конкурсу на
кращу розробку виховного заходу «Щотаке права людини? Чому вони важливі?» - диплом ІІ
ступеня; відзначена дипломом лауреата обласного конкурсу серед навчальних закладів у цьому
конкурсі.
Семенюк Л.І. подавала методичну розробку інтегрованого уроку історії України та
української літератури «Голод 1932 – 1933 рр. – трагедія українського народу» наІІ
Міжнародного міждисциплінарного конкурсу наукових і творчих робіт імені Володимира
Маняка і Лілії Коваленко у номінації «Кращі методичні розробки уроку / лекції вчителів
загальноосвітніх навчальних закладів / викладачів вищих навчальних закладів.
Білоус О.М. та Кондратюк А.В. подавали описи свого досвіду на Х Міжнародний фестиваль
педагогічних інновацій у номінації «Інновації в організації освітнього процесу в закладах загальної
середньої освіти» (червень 2018р.).
Учителі ліцею були активними у подачі матеріалів на освітні проекти, хоча не всі
реалізувалися. Зокрема:
•

Зварич Т.В., Камаєва Н.Г. здобули перемогу у проекті «Go Camp» (організація літнього
англомовного табору за участю волонтера з Пакистану), взяли участь у проекті
«Запросіть волонтера Корпусу Миру».

•

Учителі англійської мови подавали заявку на участь у грантовій програмі від Посольства
Австралії в Україні.

•

Зварич Т.В. розробляла проект «Мовна лабораторія» на платформі Prometeus.

•

Діхтярук Т.М., Кондратюк А.В., Зварич Т.В. розробляли проекти для участі в освітньому
проекті «Я – інноватор».

•

Кондратюк А.В. подавала заявку на участь у «Програмі малих грантів дипломатії – освіта
і культура», пропонованому Посольством США в Україні.

Індивідуальні теми педагогів споріднені із науково-методичною проблемою ліцею,
Предметом їхнього поглибленого вивчення є і нові педагогічні ідеї, і питання оптимізації
навчального матеріалу на реалізацію Концепції Нової української школи, і перспективний
педагогічний досвід, й інші напрямки в галузі «Освіта», спрямовані на створення сприятливого
середовища для всіх суб’єктів освітнього процесу.
Учителі ліцею з метою самоосвіти брали активну участь в освітніх вебінарах, зокрема:


Трачук Віра Миколаївна, заступник директора з Н(М)Р – у вебінарах «Гармонізуємо професійне
життя вчителя, або Що керує діями людини» (Сертифікат MCFR. 06.03.2018); «Як «згасити
полум’я» конфлікту, або Розв’язуємо
(Сертифікат MCFR. 29.03.2018).

конфлікти у закладах загальної середньої освіти»



Савіцька Людмила Василівна, заступник директора з ВР – у вебінарі «Як «згасити полум’я»
конфлікту, або Розв’язуємо

конфлікти у закладах загальної середньої освіти» (Сертифікат

MCFR. 29.03.2018).

 Лубяницька Валентина Анатоліївна, учитель англійської мови – у вебінарі з англійської
мови «Розвиток навичок слухання», організованого МОН України та MM Publications and
Linguist LTD (сертифікат учасника від 10.10.2017р.).
 Мельник Тетяна Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури – у вебінарах «Українська
література. Компетентісно орієнтовані завдання на уроках української літератури» (1 год.)
та «Зарубіжна література. Компетентісно орієнтовані завдання на уроках зарубіжної
літератури» (1 год.). Сертифікат учасника №м669810. Інтерактивна школа творчого
вчителя. Осіння сесія: 06 – 25 листопада 2017р.).
Аналіз показав, що вчителі працюють над обраною темою переважно 5 років
(міжатестаційний період). Проте у більшості вчителів не були складені плани реалізації теми на
навчальний рік. Хоча протягом роботи над проблемою кожен педагог має проміжні результати:
відкриті уроки, позакласні заходи; виступи на засіданнях МК, педрадах; представлення власного
досвіду на методичних заходах різних рівнів. Прослідковуються результати лише окремих
педагогів з поширення досвіду своєї роботи на освітніх сайтах та сайті ТОКІПО:


Олексюк Тетяна Іванівна. Досвід роботи вчителя німецької мови на тему: «Формування
соціокультурної компетенції на заняттях німецької мови» / Тернопільський обласний
комунальний інститут післядипломної ...ippo.edu.te.ua/http://elar.ippo.edu.te.ua: 8080/handle/
123456789/252 - 26-лют-2018;

 Лубяницька Валентина Анатоліївна. Творчий доробок вчителя англійської мови (виховні
заходи, конспекти уроків, участь у конкурсі «Вчитель року», учнівські конференції,
учнівські презентації, наукова робота учнів і методична розробка навчального
посібника).» / Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної ...
ippo.edu.te.ua/http://elar.ippo.edu.te.ua: 8080/handle/123456789/252 - 26-лют-2018.
 Діхтярук Тетяна Миколаївна. Досвід роботи класного керівника на тему: «Формування в
учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способів розв’язання конфліктів». /
Тернопільський

обласний

комунальний

інститут

післядипломної

...ippo.edu.te.ua/http://elar.ippo.edu.te.ua: 8080/handle/123456789/252 - 26-лют-2018.
 Діхтярук Т.М. розміщує власні методичні розробки в освітній мережі Microsoft «Мій
диск», на сайті «Творча майстерня», Imperya.By, Slible Share: Стефаник "Камінний хрест"
/ Творча майстерня – Google Sites https: // sites. google. com/view/ taniadih/ домашнясторінка - 20.10.2017

 Діхтярук Тетяна Миколаївна. Значення творчості І. Котляревського та Г. КвіткиОснов’яненка/

Творча майстерня – Google Sites https:

// sites. google.

com/view/

правознавства.

Конспект

taniadih/домашня-сторінка - 20.10.2017
Кравчун С.В. – в електронному журналі:


Кравчун

Світлана

Володимирівна,

учитель

історії,

узагальнюючого уроку з правознавства для учнів 9 класу на тему: «Неповнолітні як
суб'єктицивільних, сімейних, трудових правовідносин» / Електронний журнал «На урок» /
https://naurok.com.ua.


Кравчун

Світлана

Володимирівна,

учитель

історії,

правознавства.Конспект

узагальнюючого уроку з всесвітньоїісторії для учнів 9 класу на тему: "Модернізація країн
Європи та Америки в освітній третині ХІХ – на початку ХХ ст.. / / Електронний журнал
«На урок» / https://naurok.com.ua. / Електронний журнал «На урок» / https://naurok.com.ua.
Семенюк Л.І. подавала свої наукові розвідки на міжнародні та всеукраїнські конференції і
вони опубліковані у збірниках цих конференцій:
•

Семенюк Л. «Щоденник» Романа Кравченка-Бережного – цінний експонат періоду
німецько-нацистської окупації у фордах Кременецького краєзнавчого музею / «Волинь у
дослідженнях вчених і краєзнавців». Матеріали всеукраїнської наукової конференції (21
вересня 2017 р., м. Кременець). – Відділ культури і туризму Кременецької міської ради,
Кременецький краєзнавчий музей, КОГПА ім.. Тараса Шевченка. – Кременець, 2017. – С.
178 – 181.

•

Семенюк Л.І. Спогади воїна УПА Василя Кірчика як історичне джерело українського
національно-визвольного руху / Український національно-визвольний рух у ХХ ст.:
історія, теорія, практика: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції,
приуроченої до 75-ої річниці утворення Української повстанської армії (13 – 14 жовтня
2017р.) / Редколегія: О.М. Петровський, Б.Б. Буяк, І.М. Вітенко та ін. //Науковий,
методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту
післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Вип. 2. – С. 329 – 330.

•

Семенюк Л.І. Національно-релігійні ідеї Олексія Громадського у богословській спадщині
20-30-х років ХХ ст. / Матеріали ХV Подільської наукової історико-краєзнавчої
конференції, присвяченої 100-річчю Української революції 1917-1921 рр., 100-річчю
заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка /
[редкол.: Копилов С.А., Реєнт О.П., Баженов Л.В. та ін..]. - Кам’янець-Подільський: ФОС
Сисон О.В., 2017. – С. 419 – 423.
Досвід своєї роботи учителі поширювали і через публікації у ліцейних методичних

розробках, зокрема у збірнику : Використання стратегій критичного мислення та інтерактивних
технологій у процесі вивчення мови та літератури. Випуск 47 / Упорядники: Трачук В.М..,

заступник директора з Н(М)Р, Олексюк Т.І., завідувач м/к філологічних дисциплін. –
Кременецький ліцей ім. У.Самчука. – 2018.
1. Камаєва Н.Г. The subject of the lesson: William Shakespeare /– С. 4 – 9.
2. Олексюк Т.І. Deutsche Küche. Wir kochen gern. План-конспект уроку німецької мови 9 клас
(5 рік навчання). – С. 10 – 13.
3. Лубяницька В.А. Conference «Our World and We. Endangered Species» . – С. 14 – 24.
4. Скальська Н.В. Roleplay «The Emerald City». – С. 25 – 30.
5. Іванюк В.К. Їжа. – С. 31 – 34.
6. Трачук В.М. Переносне значення слів. Тропи (епітет, порівняння, метафора). 10 клас. –
С.35 – 42.
7. Діхтярук Т.М. «В Україну линуть журавлі...». (Художнє відтворення трагедії переселення
галицьких селян до Канади у новелі В.Стефаника «Камінний хрест». Узагальнюючий зміст
образу Івана Дідуха). 10 клас. – С. 42 – 51.
8. Ячменьова О.С. «Маска – Джим Керрі та...» (Юрій Винничук – сучасний львівський
літератор та великий містифікатор). 8 клас. – С. 52 – 59.
9. Білоус О.М. Український гумор. Валентин Чемерис. «Вітька + Галя, або Повість про
перше кохання». Гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі
Чаплі: дружбу і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення.
Дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору. – С. 60 – 66.
10. Олексюк Т.І., Камаєва Н.Г. Міста Британії. Міста Німеччини. British cities – Deutsche
Städte. Методична розробка інтегрованого уроку англійської і німецької мов. 9 клас. – С.67
– 75.
11. Олексюк Т.І., Зварич Т.В. Пасха. Методична розробка інтегрованого уроку англійської і
німецької мов. – 2018. – С. 76 – 85.
12. Мельник Т.А., Олексюк Т.І. Зустріч в літературній студії «Генріх Гейне та його поезія»
Treffen in einem literarischen Studio «Heinrich Heine und seine Poesie». – С. 86 – 92.
Крім того, у ліцеї випущено збірники:
1. Звіт про роботу Кременецької філії Тернопільського обласного відділення МАН України
за 2017 / 2018 навчальний рік. / Упорядник В. Трачук, відповідальна за роботу
Кременецької філії Тернопільського обласного відділення МАН України, заступник
директора з Н(М)Р Кременецького ліцею імені У.Самчука. – 2018р.
2.

Підсумки навчально-виховного процесу за 2017/2018 навчальний рік. Інформаційнометодичний вісник. Випуск № 48. / Упорядник: Трачук В.М. заступник директора з НМР.
– Кременецький ліцей імені У.Самчука. – 2018.

3. Підсумки роботи з обдарованими дітьми у Кременецькому ліцеї імені У.Самчука у
2017/2018 н.р. / Упорядник: Трачук В.М. – Кременецький ліцей імені У.Самчука. – 2018.

Окремі вчителі ліцею у 2017/2018 н.р. були призначені керівниками районних методичних
об’єднань, творчих груп .
Протягом 2017-2018 н.р. належна увага з боку адміністрації школи приділялась росту
педагогічної майстерності вчителів через самоосвітню діяльність, курсову перепідготовку та
атестацію педагогічних працівників.
Відповідно до плану пройшли курсову перепідготовку педагоги: Кравчун С.В., учитель
історії та правознавства, Вознюк Н.М., педагог-організатор, - при Тернопільському ОКІППО;
Бурлінгас Т.Д., заступник директора з НР, учитель захисту Вітчизни, Аврамишин А.М., директор
ліцею,

учитель

української

мови

і

літератури,

Киричук

Н.Ф.,

учитель

математики,

Ячменьова О.С., учитель української мови і літератури, Білоус О.М., учитель української мови і
літератури, Кондратюк А.В., учитель біології, екології, - при Рівненському ОІППО; Зварич Т.В.,
учитель англійської мови, - при Київському відділенні Кембріджського університету.
У 2017-2018 навчальному році про атестовано 5 учителів: Діхтярук Т.М., учитель
української мови і літератури, Білоус О.М., учитель української мови і літератури, Семенюк Л.І.,
учитель історії, Свідинська Л.М., учитель християнської етики, практичний психолог,
Гладковська О.В., учитель мистецтва, художньої культури, керівник хорового гуртка. Усім
педагогам підтверджено вищу кваліфікаційну категорію, Семенюк Л.І. – звання «учительметодист», Діхтярук Т.М., Білоус О.М., Свідинській Л.М. (як учителю) – звання «старший
учитель», Гладковській О.В. встановлено звання «старший учитель», як керівнику гуртка
присвоєно 1 тарифний розряд.
Педагогами проведено 12 відкритих уроків і 19 позакласних заходів. Розробки заходів
зберігаються у методичному кабінеті ліцею.
Традиційно у ліцеї відбулися заходи з вшанування пам’яті Уласа Самчука. Трачук В.М.
організувала круглий стіл, присвячений 113-й річниці від дня народження письменника на тему
«Творчість Уласа Самчука у дослідженнях сучасних науковців», у якій взяли участь учителі та
учні ліцею, викладачі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.. Тараса
Шевченка (Комінярська І.М., Василишин О.В., Пасічник О.В.), студенти академії, науковий
співробітник Тилявського меморіального музею Уласа Самчука Волянюк О.М., учні Тилявського
НВК та Шумського ліцею, член НСПУ Синюк С.
Трачук В.М. підготувала ученицю ліцею до участі в круглому столі, присвяченому
113-тиріччю

від

дня

народження

У.Самчука,

організованому

науково-дослідницькою

лабораторією «Творчість Уласа Самчука та Бориса Харчука: художній літопис ХХ ст.» при
Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Т.Шевченка.
У ліцеї традиційно проводяться предметні тижні: мистецтв (І-й тижд. жовтня), історії
українського народу (ІІ-й жовтня), писемності (ІІ-й листопада), права (І-й грудня), хімії, географії (ІІІ-

й лютого), Шевченківських днів (ІІ-й березня), точних дисциплін (ІІІ-й березня), книги (І-й квітня),
екологічних знань (ІІІ-й квітня), іноземних мов, Днів Європи (ІІ-й травня), науки (ІІІ-й травня),
місячник шкільних бібліотек. На належному рівні згідно розроблених планів відбулися тижні
писемності, мистецтв, права, Шевченківських днів, екологічних знань, науки. До інших тижнів (історії
українського народу, точних дисциплін, книги, іноземних мов, географії-хімії, Днів Європи) не були
розроблені плани, учителі-предметники

провели окремі заходи. Не відбувся також місячник

шкільних бібліотек. На виконання наказу відділу освіти «Про заходи щодо популяризації вивчення
німецької мови» учителем Олексюк Т.І. були розроблені заходи у ліцеї, які проведені на високому
науково-методичному рівні.
Вчителі Діхтярук Т.М. (українська мова і література) та Олексюк Т.І. (німецька мова),
взяли участь у районному етапі Всеукраїнського фахового конкурсу «Учитель року – 2018» і
відзначені грамотами лауреатів.
У порівнянні з 2016/2017 н.р. у 2017/2018 н.р. урізноманітнилися форми методичної
роботи, у яких брали участь педагоги ліцею; учителі були активнішими у методичних заходах
всеукраїнського рівня (конкурсах, семінарах, вебінарах тощо – 18 - у минулому навч. році - 6),
міжнародних (4 – було 2) та всеукраїнських (3 – у минулому році не було) проектах.
Проте були недоліки в організації методичної роботи, зокрема, не узагальнено досвід
роботи учителя географії Козачук О.О., не проведені психолого-педагогічний семінар
«Формування у ліцеїстів потреб і навичок самоосвітньої діяльності, здатності до навчання»,
наради при директорові «Педагогіка партнерства: основні принципи цього підходу у навчанні і
вихованні дітей», «Формування екологічної культури особистості, залучення учнів до активної
екологічної діяльності», звіти методичних комісій із певних об’єктивних причин (підготовка
заходів, конкурсів, не передбачених у планах).
Важливою складовою методичної роботи у ліцеї є робота з обдарованими учнями, яка
відобразилася у результативності участі ліцеїстів в учнівських олімпіадах, предметних
конкурсах, змаганнях, фестивалях, які проводилися протягом 2017-2018 н.р. За результатами
моніторингу роботи вчителів з обдарованими та здібними учнями, з’ясовано:
Члени м/к філологічних дисциплін
Членами комісії підготовлено 15 переможців районного етапу олімпіад, 2 – обласного
етапу: Олексюк Т.І. – 2 переможці (Товканюк Світлана – диплом ІІ ступеня, Поцелуйко Максим
– диплом ІІІ ступеня) з німецької мови;
Крім того,
Ячменьова О.С. підготувала 1 лауреата районного етапу ХVІІ Всеукраїнського конкурсу
учнівської творчості (номінація «Література»); 1 переможця (Лепко Єлизавета – диплом ІІ
ступеня) районного етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика,
1 переможця (Лепко Є. – диплом ІІ ступеня) районного етапу VІІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка); 1 учасника
(Лепко Єлизавета – грамота учасника) обласного конкурсу «Крути – це героїзм без віку»;.
Білоус О.М. – 1 переможця (Мордас Діана – диплом ІІ ступеня) районного етапу ХVІІІ
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика; 2-х переможців (Мордас Д.,
Гаврилюк Я. – дипломи І ступеня) районного етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка;
Діхтярук Т.М. – 1 переможця (Фурсик Наталія – диплом ІІІ ступеня) районного етапу
ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика; 1 переможця (Фурсик Н. –
диплом ІІ ступеня) районного етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді ім. Тараса Шевченка; 1 переможця (Пальчик Дарія – диплом ІІ ступеня)
районного етапу ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості (номінація «Література»); 1
переможця (Діхтярук Дарина – диплом І ступеня) районного етапу конкурсу «Безпека в житті –
життя в безпеці - 2018» (літературний напрямок); 1 переможця (Бондар Вікторія – диплом І
ступеня) районного етапу літературного конкурсу «Акорди творчості», учасника (грамота за
активну участь у ІІ етапі) обласного літературного конкурсу «Акорди творчості», номінація
«Проза»; 1 переможця (Ярмощук Світлана – грамота переможця) обласного конкурсу
екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу» за екскурсію «Стежками Уласа
Самчука», учасника (диплом учасника) ІІ туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв
навчальних закладів «Край, в якому я живу»; 5 учасників Міжнародного дистанційного конкурсу
«Олімпіс 2018 – Весняна сесія» з української мови і літератури (2 дипломи ІІ ступеня, 1 –ІІІ, 2
грамоти за участь).
Трачук В.М. – 2 переможці (Пальчик Дарія – диплом ІІІ ступеня, Мазурок Іван - диплом
ІІІ ступеня) обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
членів МАН; 1 учасники (Діхтярук Дарина – сертифікат учасника) V-ї Молодіжної науковопрактичної конференції «Спажщина Кременецьких гір», організованої Національним природним
парком «Кременецькі гори» та ГО «Кременецька екологічна ліга»; 1 переможця (Нестерук
Віталій – диплом ІІ ступеня) обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для
учнів 6-8 класів;
Олексюк Т.І. –2 переможці (Сімора Діана – диплом І ступеня, Іванова Анастасія – диплом
гран-прі) районного конкурсу читців поезії німецького поета Генріха Гейне; 2 переможці
(Олексюк Іван – диплом І ступеня, Панасенко Софія – диплом І ступеня) конкурсу написання есе
німецькою мовою «Можливості німецької мови сьогодні»;
Скальська Н.В. підготувала 5 учасників Міжнародного дистанційного конкурсу «Олімпіс
2018 – Весняна сесія» з англійської мови (1 диплом І ступеня, 4 грамоти за участь).
Мельник Т.А. – 4 переможці (Олексюк Іван – диплом І ступеня, Бурлінгас-Оплаканець
Софія – диплом І ступеня, Герасимюк Мирослава – диплом ІІІ ступеня, Діхтярук Дарина –

диплом ІІІ ступеня) районного конкурсу фотолюбителів «Люблю зарубіжну літературу» у
номінації «Читаю зарубіжну літературу».
Трачук В.М. і Ячменьова О.С. підготувала учнів (Діхтярук Дарину та Бордійчук Діану) до
участі в районній конференції, присвяченій 135-річчю від дня народження О.НеприцькогоГрановського, яку організував Кременецький краєзнавчий музей.
Трачук В.М. підготувала Пальчик Дарію до круглого столу з нагоди 103-ї річниці від дня
народження У.Самчука, який відбувся у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній
академії.
Члени м/к суспільно-природничих дисциплін
Членами комісії підготовлено 42 переможці районного етапу олімпіад, 12 – обласного
етапу:
Семенюк Л.І. – підготувала 2 переможці (Романюк Андрій – диплом ІІ ступеня; Лепко
Єлизавета – диплом ІІІ ступеня з історії;
Семенюк Б.Д. – 1 переможця (Лепко Єлизавета – диплом ІІІ ступеня) ) з правознавства;
Кравчун С.В. – 1 переможця (Панасенко Софія – диплом ІІІ ступеня) з правознавства;
Козачук О.О. – 3 переможці (Бабій Назар – диплом ІІ ступеня, Косюк Владислав – диплом
ІІІ ступеня, Павлюк Олена – диплом ІІ ступеня) з економіки; 3 переможці (Гавриленко Яна –
диплом ІІІ ступеня, Гоголь Михайло – диплом ІІ ступеня, Заєць Тетяна – диплом ІІ ступеня) з
географії; Заєць Т. стала переможцем (диплом ІІІ ступеня) ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з
географії;
Кондратюк А.В. – 1 переможець (Коцур Євгеній – диплом ІІІ ступеня) з біології;
Бакуліч Т.М. – 1 переможця (Коцур Євгеній – диплом ІІІ ступеня) з хімії.
Крім того,
Семенюк Л.І. – 1 переможця диплом (Лепко Єлизавета – диплом І ступеня) районного
етапу, (диплом переможця) ІІІ етапу ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
(номінація «Історія України і державотворення»; 1 переможця (Слив’юк Софія – диплом ІІІ
ступеня) ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
членів МАН у секції етнології; 1 переможця (Трачук Софія – диплом І ступеня) районного етапу
конкурсу пошукових і науково-дослідницьких робіт щодо вивчення діяльності ОУН і УПА в роки
Другої світової війни та післявоєнні роки на Тернопільщині;
Семенюк Б.Д. – 3 учасники (Голод Євгенія, Гром’як Вікторія, Малісевич Єлізавета –
дипломи учасника) Всеукраїнського конкурсу учнівських есе «Права людини крізь призму
сучасності»;
Кондратюк А.В. – 1 переможець (Кондратюк Анастасія – диплом ІІІ ступеня) ІІ
(обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН;
переможця

(команда

«Екологічний

прорив» –

диплом

ІІ

ступеня)

районного

етапу

Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім»; команда «Авангард» 1 м. в екологотуристичному квесті «Ми люди, поки є природа», організованому Національним природним
парком «Кременецькі гори»; 5 учасників Міжнародного дистанційного конкурсу «Олімпіс 2018 –
Весняна сесія» з біології і природознавства (1 диплом ІІ ступеня, 1 – ІІІ, 3 грамоти за участь); 1
учасника (Кондратюк Анастасія – сертифікат учасника) V-ї Молодіжної науково-практичної
конференції «Спадщина Кременецьких гір», організованої Національним природним парком
«Кременецькі гори» та ГО «Кременецька екологічна ліга»;
Свідинська Л.М. – 1 переможця (Євдокимова Ірина – грамота лауреата за високий рівень
розуміння крилатих висловів) ХІ Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії – 2018» (учитель
Свідинська Л.М.); 4 переможці (Свинаренко Олександра – диплом І ступеня, Кондратюк Едуард
– диплом ІІ ступеня; Кондратюк Анастасія – диплом ІІ ступеня, Селедець Інна-Віоріка – диплом
ІІ ступеня) обласного заочного конкурсу на кращу фотографію «Моя Україно», присвяченого
Дню українського козацтва; 1 переможець (Кондратюк Едуард – диплом ІІ ступеня)
Всеукраїнського етапу фотоконкурсу «Моя Україно!», номінація «Натюрморт»; залучила 18
учнів до участі у конкурсі «Кришталева сова» з християнської етики (3 дипломи за 1 м., 8 – за
2м., 4 – за 3м., 3 сертифікати учасника).
Кравчун С.В. залучила 5 учнів до участі у конкурсі «Кришталева сова» з історії (3) і
правознавства (2) (3 дипломи за 2 м., 1 – за 3м., 1 сертифікат учасника); 1 учасника (Нестерук
Віталій (13 гр.) – Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямком «Українці в світовій
культурі: особистості, які вразили світ» – січень 2018.
Софіянчук З.М. – 1 переможця (Санду Марко – диплом за перемогу) у Всеукраїнському
конкурсі есе «Моя майбутня професія: планування і розвиток» у 2018 році;
Дехтярук Г.Г. – 3 командних перемоги (команда ліцею (хлопці) – грамота за І м. в ХХІІ
районних Спортивних іграх учнівської молоді з настільного тенісу серед ЗНЗ І – ІІІ ст.; команда
ліцею

(дівчата) – грамота за ІІ м. в ХХІІ районних Спортивних іграх учнівської молоді з

настільного тенісу серед ЗНЗ І – ІІІ ст.; команда ліцею – диплом за І місце у ХХІІ Спортивних
іграх учнівської молоді з футболу); 1 переможця (Олійник Анна – грамота за ІІІ м.) у чемпіонаті
області з легкої атлетики серед дівчат з бігу на 1500 м.
Члени м/к точних дисциплін
Членами комісії підготовлено 24 переможці районного етапу олімпіад, 5 – обласного
етапу:
•

Афанасенко А.Є – 2 переможці (Валігура Михайло – диплом ІІІ ступеня, Янковський
Владислав – диплом ІІІ ступеня) з фізики;

•

Кулик М.В. – 2 переможці (Валігура Михайло – диплом ІІ ступеня, Янковський Владислав
– диплом ІІІ ступеня) з астрономії;

•

Шегера С.В. – 1 переможця (Кочергіна Єва – диплом ІІІ ступеня)з математики.

Крім того,
•

Омельчук А.І. залучив 32 учні до участі у Міжнародному конкурсі з інформатики та
комп’ютерної грамотності «Бобер», з яких 21 учень відзначений сертифікатом за
відмінний результат, 5 – добрий, 6 – учасника;
− організував 5 учнів і вчителів до участі в Міжнародних освітніх конкурсах «Олімпіс
2018 – Весняна сесія» з інформатики, природознавства, української мови,
англійської мови, математики; з інформатики учні відзначені дипломом І ступеня –
1 учень, ІІ ст. – 2 учні, ІІІ ст. – 2 учні.

•

Афанасенко А.Є. залучив 8 учнів до конкурсу з фізики «Левеня», з яких 2 учні відзначені
сертифікатами за відмінні результати, 4 – добрі, 2 – учасники.

•

Кісіль І.О. підготувала 1 переможця Міжнародного дистанційного конкурсу «Олімпіс 2018
– Весняна сесія» з математики (диплом ІІІ ступеня); 7 переможців математичного
конкурсу «Кенгуру» (усі «добрий результат»)..

•

Шегера С.В. підготувала 3 переможців Міжнародного дистанційного конкурсу «Олімпіс
2018 – Весняна сесія» з математики (3 диплом І ступеня).
Члени м/к виховної роботи
Вихованці членів МК виховної роботи здобули перемоги:

 Команда ліцею «Ерудит» – грамота за 1 м. в інтелектуальній грі «Мій дім – Україна» у
регіональному турнірі 17-го відкритого чемпіонату Тернопільської обл. з інтелектуальних
ігор «Унікум» пам’яті героя АТО Ореста Квача (керівник Камаєва Н.Г.).
 Команда ліцею «Ерудит» – подяка за хорошу підготовку та участь у 17-му відкритому
чемпіонаті Тернопільської обл. з інтелектуальних ігор «Унікум» пам’яті героя АТО
Ореста Квача (керівник Камаєва Н.Г.).
 Бабій Назар (41 гр.) – грамота за 1 м. в інтелектуальній грі «Кращий ерудит» у
регіональному турнірі 17-го відкритого чемпіонату Тернопільської обл. з інтелектуальних
ігор «Унікум» пам’яті героя АТО Ореста Квача (керівник Камаєва Н.Г.).
 Команда ліцею «Ерудит» – грамота за 1 м. у суперкубку Тернопільщини з інтелектуальних
ігор «Унікум» (керівник Камаєва Н.Г.).
 Команда ліцею – диплом за І місце в районних змаганнях зі спортивного туризму в
закритих приміщеннях (старша вікова група) (керівник Козачук О.О.).
 Команда ліцею – диплом за ІІ місце в районних змаганнях зі спортивного туризму в
закритих приміщеннях (середня вікова група) (керівник Козачук О.О.).
 Експедиційний загін геологічного гуртка «Кремінь» – грамота переможця обласного етапу
конкурсу пошукових та науково-дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої

експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна», напрям «Геологічними
стежками України», за роботу «Геологічні пам’ятки природи м. Кременця та його околиць
як рекреаційні ресурси» (керівник Козачук О.О.).
 Експедиційний загін правового профілю «Феміда» – грамота переможця обласного етапу
конкурсу пошукових та науково-дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої
експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна», напрям «З попелу забуття», за
роботу «Створення та діяльність українського легіону самооборони на Кременеччині»
(керівник Семенюк Л.І.).
 Експедиційний загін правового профілю «Феміда» – грамота за ІІІ м. у ІІІ турі
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» за роботу «Створення та діяльність українського легіону самооборони на Кременеччині»
(керівник Семенюк Л.І.).
 Буграк Назарій (22 гр.) – диплом ІІ ступеня районного етапу конкурсу читців,
присвяченого 204 річниці від дня народження Тараса Шевченка (керівник Ячменьова
О.С.).
 Буграк Назарій (22 гр.) – грамота учасника обласного конкурсу читців Шевченкового
слова «Борітеся – поборете» (керівник Ячменьова О.С.).
 Данилюк Соломія (гр.) – диплом ІІ ступеня переможця районного фестивалю-конкурсу
патріотичної пісні, поезії і прози, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова»,
присвяченого відзначенню 75-ї річниці створення УПА (номінація «Патріотична проза і
поезія») (керівник Діхтярук Т.М.).
 Рій «Отамани» - диплом учасника обласного маршу переможців та учасників районних,
міських та об’єднаних територіальних громад етапів дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») під гаслом «Україна – це сила, Україна – єдина»
(керівник Дехтярук Г.Г.).
 Учні 42 групи – диплом ІІІ ступеня районної виставки-конкурсу «Замість ялинки –
зимовий букет» у номінації «Новорічна композиція «Різдвяна казка» (керівник Дехтярук
Г.Г.).
 Іванова Анастасія (22 гр.) – диплом за І м. у V районному конкурсі патріотичної пісні під
назвою «На крилах пам’яті», присвяченому пам’яті патріотів та героїв України, які
віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави
(керівник Ребрина І.М.).
 Хоровий колектив

- диплом гран-прі переможця районного фестивалю-конкурсу

духовної пісні «Молитва за Україну», присвяченого 130-й річниці з дня народження В.О.
Барвінського (керівник Гладковська О.В.).

 Хоровий колектив (вокальний ансамбль) – 1 м. в районному дитячому хоровому
фестивалі-конкурсі

«Молитва

за

Україну»

(номінація

«вокальне

мистецтво»),

присвяченому 130-й річниці з дня народження О.Барвінського;
 Хоровий колектив – 3м. в кущовому огляді «Молитва за Україну» (номінація «хоровий
спів»), присвяченому 130-й річниці з дня народження О.Барвінського.
Бібліотекар ліцею Аврамишин Г.М. підготувала переможця (Бурлак Анастасія – диплом
володаря Гран-прі) районного конкурсу «Книголюб 2018».
На базі ліцею працює Кременецька філія Тернопільського обласного відділення МАН
України. Крім зазначених вище досягнень ліцеїстів по лінії МАН, учні закладу здобули ще такі
перемоги у конкурсах МАН:
 Левчунь Богдан (11 гр.) – диплом за ініціативу та наполегливість, проявлену у
міжнародному проекті «Наукові Пікніки» у м. Кременець, вагомий внесок у розвиток
науки та освіти Тернопілля. 18.10.2017р. (Василюк М.М.).
 Задорожнюк Олексій (21 гр.) – диплом ІІІ ступеня переможця ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН у секції
української мови і літератури (керівник Василюк М.М.);
 Задорожнюк Олексій – диплом за зайняте 1 м. у Всеукраїнському молодіжному Хакатоні
«X REALITI NACX 2018», 17-18 травня 2018р. (МОН України, Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді)
Кременецька філія МАН відзначена дипломом за ініціативу та наполегливість, проявлену
у міжнародному проекті «Наукові Пікніки» у м. Кременець, вагомий внесок у розвиток науки та
освіти Тернопілля. 18.10.2017р.
Ліцей подавав матеріали на конкурс «Школа – джерело талантів» (із 101 закладу освіти,
які брали участь у конкурсі, ліцей – 17-й за рейтингом, набравши 162, 03 бали – 1-й має 179,4 б.).
Учителі ліцею відзначені грамотами, сертифікатами, дипломати за участь та перемоги в
освітніх конкурсах, роботу з обдарованими дітьми: на районному рівні – 10, на обласному – 5,
всеукраїнських сертифікатів – 10.
Отже, у 2017/2018 н.р. робота з обдарованими та здібними учнями у ліцеї було
організована на належному рівні.
З метою надання адресної допомоги керівникам методичних комісій та інших структурних
підрозділів методичної роботи заступником директора з Н(М)Р проводилися консультації з
питань планування роботи МК, організації самоосвітньої роботи вчителів-предметників,
підготовки їх до творчих звітів за результатами атестації, консультації для молодих учителів з
різних питань їх діяльності в школі. Щодо контролю методичної роботи, то в основному

заплановані заходи у розділі річного плану роботи ліцею «Координація керівництва та контролю
за навчально-виховним процесом» та плані організації методичної роботи в ліцеї виконані.
Вивчалося навчально-методичне забезпечення предметів фізики та астрономії, хімії та основ
здоров’я,

підготовка і керівництво учителями наукових робіт і курсових проектів, аналіз

наповнення портфоліо учителями, які атестувалися, контроль за виконанням проектів
професійного розвитку, аналітичний огляд діяльності методичних комісій щодо реалізації
методичної проблеми ліцею та проблем комісій, проведено моніторинги участі ліцеїстів у
конкурсах, олімпіадах, змаганнях, науковій роботі, роботи членів методичних комісій з
обдарованими учнями, участі учителів у методичних заходах; контроль за веденням паспортів
навчальних кабінетів завідувачами, створення блогів, сайтів тощо.
Виходячи з вищезазначеного та з метою подальшого удосконалення роботи з
педагогічними кадрами, підвищення рівня та результативності методичної роботи у закладі
освіти у 2018/2019 н.р., керуючись основними положеннями розпорядчих документів та
комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти та науки, зокрема концептуальних
засад Нової української школи, Освітніми програмами ліцею на навчальний рік,
НАКАЗУЮ:
1.

У 2018/2019 н.р., педагогічному колективу продовжити дослідження науково-методичної
проблеми «Формування в ліцеїстів ключових компетентностей для життя на засадах
«педагогіки партнерства» в умовах реформування української школи» на етапі «теоретичне
обґрунтування теми» (упродовж навчального року).
2. Організувати методичну роботу за такими напрямами:
•

науково-методичне

забезпечення

освітньо-кваліфікаційних

рівнів

педагогічних

працівників ліцею;
•

упровадження в практику Державного стандарту освіти відповідно до Закону України
про освіту, Закону про загальну середню освіту, ідей освітньої реформи, освітніх
програм; ідей гуманізації, демократизації та особистісного підходу в практичну
діяльність закладу освіти;

•

підтримка

науково-дослідницької

роботи

вчителів

ліцею,

інноваційних

та

інформаційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з методики
викладання предметів.
3. Спрямувати методичну роботу у 2018/2019 н.р. на вирішення таких завдань:
•

удосконалення змісту, форм і методів освітнього процесу відповідно поставленої
проблеми;

•

активізація роботи кожного педагога щодо ефективності та результативності
досягнень учнів;

•

упровадження освітніх інноваційних технологій, спрямованих на всебічний розвиток
творчого потенціалу учнів;

•

організація різних форм підвищення кваліфікації всіх категорій педагогічних
працівників;

•

залучення учнів і вчителів до дослідницької роботи як вагомого чинника у ході
формування компетентностей;

•

застосування диференційованого підходу при підвищенні фахового рівня педагогів
закладу,

•

оновлення роботи предметних методичних комісій, творчих груп, інших методичних
структур;

•

забезпечення ефективної роботи методичного кабінету;

•

поширення досвіду роботи закладу освіти, методичних підрозділів, педагогічних
працівників шляхом друку матеріалів у фахових виданнях, на освітніх сайтах, у
місцевій пресі; розробки та апробації посібників; випуску ліцейних друкованих
матеріалів з досвіду роботи; забезпечення змістовного наповнення WEB-сайту ліцею;

•

забезпечення участі педагогів і учнів ліцею у всеукраїнських освітніх ґрантах,
проектах, програмах, конкурсах.

4. Затвердити таку структуру методичної роботи: науково-методична рада, методичні комісії
(філологічних дисциплін, суспільно-гуманітарних дисциплін, природничо-математичних
дисциплін, естетичних дисциплін та виховної роботи), творчі групи, педагогічна виставка,
психолого-педагогічні семінари, методичний тиждень, предметні тижні, творчі звіти
учителів, що атестуються, майстер-класи, тренінги, наставництво для молодих учителів та
ін.
5. Призначити завідувачами методичних комісій таких учителів:
•

Кісіль І.О., учителя математики, спеціаліста першої категорії, - завідувачем м/к
природничо-математичних дисциплін;

•

Олексюк Т.І., учителя німецької мови, спеціаліста вищої категорії, учителя-методиста,
- завідувачем м/к філологічних дисциплін;

•

Семенюк Л.І., учителя історії, спеціаліста вищої категорії, вчителя-методиста, завідувачем м/к суспільно-гуманітарних дисциплін;

•

Діхтярук Т.М., керівника гуртка, класного керівника 42 гр., спеціаліста вищої
категорії, старшого вчителя, - завідувачем м/к естетичних дисциплін та виховної
роботи.

6. Затвердити такий склад науково-методичної ради як керуючого і координуючого органу
методичною роботою з педагогічними кадрами ліцею:

•

Трачук В.М., заступник директора з навчальної (методичної) роботи, – голова
методичної ради;

•

Бурлінгас Т.Д., заступник директора з навчальної роботи, – член ради;

•

Савіцька Л.В., заступник директора з виховної роботи, - член ради;

•

Олексюк Т.І., завідувач методичної комісії філологічних дисциплін, – член ради;

•

Семенюк Л.І.., завідувач методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін,

–

член ради;
•

Діхтярук Т.М., завідувач методичної комісії естетичних дисциплін та виховної роботи,
– член ради;

•

Кісіль І.О., завідувач методичної комісії природничо-математичних дисциплін, – член
ради;

•

Софіянчук З.М., соціальний педагог, – член ради;

•

Свідинська Л.В., практичний психолог, – член ради.

7. Організацію методичної роботи в закладі здійснювати на діагностичній основі.
8. Створити творчі групи

по питаннях моніторингу навчальних досягнень з предметів та

вивчення питань методичної роботи ( упродовж навчального року, заступники директора)
9. Провести

атестацію

педпрацівників

згідно графіку (жовтень 2018 – березень 2019р.;

атестаційна комісія).
10. Проводити консультації з питань надання допомоги щодо планування навчальної, виховної,
методичної та самоосвітньої діяльності, складання плану самоосвітньої діяльності, ведення
шкільної документації, написання календарних планів, планів виховної роботи та ін.
(заступники директора, періодично).
11. Заступнику директора з Н(М)Р Трачук В.М.:
11.1. Надавати консультативну допомогу педагогам у питаннях планування самоосвіти,
вибору методичної проблеми, організації науково-дослідницької роботи (за необхідністю);
11.2. Продовжити підтримку ділових контактів з навчальними закладами нового типу, вузами
з метою вивчення й поширення інноваційних форм організації освітнього процесу,
встановлювати нові зв’язки (упродовж навчального року);
11.3. Сприяти проведенню творчих звітів методичних комісій з метою пропаганди здобутків
в освітній діяльності вчителів ліцею (квітень 2019р.);
11.4. Скласти графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів з навчальних
предметів (до 10.10.2018р. на І сем., 25.01.2019р. на ІІ сем..);
11.7. Надавати методичну допомогу вчителям, які будуть атестуватися у 2018/2019 н. р.
11.8. Скласти та подати на затверджування директорові план роботи науково-методичної
ради та методичного кабінету (до 20.09.2018р.);

11.9. Надавати допомогу завідуючим навчальними кабінетами у питаннях планування
роботи, методичного забезпечення та поновлення дидактичними матеріалами кабінетів
(постійно);
11.10. Забезпечити участь педагогів ліцею в районних, обласних та всеукраїнських
методичних заходах, конкурсі «Учитель року» у номінаціях «вчителі географії, основ
здоров’я, захисту Вітчизни») (згідно наказів, листів);
11.11. Випускати інформаційні збірники, навчально-методичні вісники з питань організації і
узагальнення досвіду роботи щодо впровадження інноваційних форм в організації навчальновиховного процесу (упродовж навчального року);
11.12. Скласти графік проходження курсової перепідготовки учителів ліцею при ТОКІППО
(до 01.10.2018р.);
11.13. Відібрати для організації навчальної діяльності у секціях Кременецької філії обласного
відділення МАН України, для керівництва та консультацій з написання учнями наукових
робіт творчих учителів (до 14.09);
11.14. Узагальнити досвід роботи учителя географії та економіки Козачук О.О. (до
25.12.2018р.).
11.15. Продовжити вивчення досвіду роботи вчителя української мови і літератури
Діхтярук Т.М. (до квітня 2019р.);
11.16. Продовжити роботу

над

поповненням банку навчально-методичних доробок

учителів; педагогічного досвіду та новітніх педагогічних технологій;
11.17. Систематично працювати над поповненням методичного

кабінету відповідними

матеріалами на допомогу педагогічним працівникам з питань організації освітнього процесу.
(постійно);
11.18. Удосконалити роботу методичного кабінету ліцею з вивчення і поширення серед
педагогів інноваційних технологій навчання; з організації роботи з обдарованими дітьми; з
поширення досвіду учителів і групових керівників через публікації, з упорядкування творчих
доробок учителів та учнів, поповненні відеотек «Кращий урок, виховний захід».
12. Керівникам методичних комісій:
12.1. Роботу методичних комісій планувати згідно науково-методичної роботи ліцею, району,
виходячи з потреб і запитів учителів; для їх вивчення проводити діагностичне опитування
методичних утруднень учителів (упродовж навчального року);
12.2. Затвердити плани роботи до 20.09.2018р.;
12.3. Виносити на засідання методичних комісій актуальні питання сучасної освіти, методики
викладання предметів, що дало б можливість усунути прогалини в роботі та знаннях педагогів,
класних керівників та керівників гуртків;
12.4. Досконало опрацювати Освітні програми закладу (до 03.09.2018р.);

12.5. Урізноманітнювати форми проведення засідань методичних комісій, зокрема, захистів
конспектів уроків, моделювання педагогічних ситуацій, ділових ігор, тренінгів; активніше
залучати педагогів до випуску методичних посібників з досвіду роботи (упродовж навчального
року);
12.6. Спонукати членів комісій до участі в міжнародних, всеукраїнських та регіональних освітніх
проектах, сучасних методичних заходах через Інтернет ресурси;
12.7. Активізувати роботу з вивчення та цілеспрямованого впровадження передового
педагогічного досвіду;
12.8. Налагодити взаємовідвідування уроків і позакласних заходів;
12.9. Урізноманітнити форми роботи з виявлення і розвитку обдарованих дітей;
12.10. Забезпечити подачу матеріалів з досвіду роботи членів комісій у друковані видання різних
рівнів.
13. Учителям ліцею:
13.1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.
13.2. Активно впроваджувати у свою педагогічну практику інноваційні технології, розвивати
творчий потенціал учнів.
13.3. Друкувати власні розробки уроків, виховних заходів, методичні статті у фахових виданнях і
брати участь у фахових конкурсах.
14. Заступникам директора з навчальної роботи, навчальної (методичної) та виховної роботи:
14.1. Спільно із завідуючими методичними комісіями проводити інструктивно-методичні наради
з питань організації навчально-виховного процесу, упровадження інноваційних технологій
навчання;
14.2. Постійно дбати про поліпшення методичного забезпечення викладання навчальних
предметів, проведення позакласних заходів;
14.3. Сприяти поширенню досвіду роботи учителів ліцею.
15. Учителям:
15.1. Планувати індивідуальні науково-методичні проблеми відповідно до науково-методичної
проблеми ліцею;
15.2. Підвищити відповідальність за результати та ефективність праці, розвиток творчості,
формування власної педагогічної компетентності;
15.3. Збирати та систематизувати всі форми роботи над особистою науково-методичною
проблемою в кейсі самоосвітньої діяльності вчителя; до атестації узагальнювати всі матеріали за
міжатестаційний період в портфоліо вчителя.
16. З метою підвищення якості освітнього процесу, формування ключових компетентностей
учнів, інтересу у них до вивчення предметів та покращення позакласної роботи з предметів,
провести предметні тижні у такі терміни:

•

І-й жовтня: мистецтв;

•

ІІ-й жовтня: історії українського народу:

•

ІІ-й листопада: писемності;

•

І-й грудня: права;

•

ІІІ-й лютого: хімії, географії;

•

ІІ-й березня: Шевченківські дні;

•

ІІІ- березня: точних дисциплін;

•

І-й квітня: книги;

•

ІІІ-й квітня: екологічних знань;

•

ІІ-й травня: іноземних мов, Дні Європи;

•

ІІІ-й травня: науки.

17. Учасникам освітнього процесу з метою виховання у ліцеїстів рис патріотизму, моральності,
толерантності, поваги до національних традицій, звичаїв провести:
місячники:
вересень: ціннісного ставлення до суспільства і держави;
жовтень: шкільних бібліотек.
військово-патріотичного виховання;
листопад: ціннісного ставлення до себе і людей (превентивне виховання);
лютий: ціннісного ставлення до себе і людей (здоровий спосіб життя);
березень: ціннісного ставлення до культури і мистецтва;
квітень: ціннісного ставлення до природи і праці;
травень: ціннісне ставлення до сім’ї і людини.
тижні:
І-й вересня: Незалежності;
ІІ-й вересня: знайомств;
ІІІ-й грудня: народознавства.
11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчальнометодичної роботи Трачук В.М.
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