
 МЕТОДИЧНА ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ КОЛЕКТИВ ШКОЛИ: 

«Формування конкурентоспроможної особистості шляхом 

упровадження інноваційних  навчально-виховних технологій» 

 

І етап – підготовчий 
 (діагностичний, теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми) 

2017-2018 навчальний рік 
Мета етапу:  визначити проблемну науково-методичну тему школи, науково-теоретично 

обґрунтувати її, намітити шляхи її реалізації; адаптувати всі підструктури методичної 

роботи  школи щодо діяльності в умовах нової науково-методичної теми. 

 
 

№ 

з/п 

Зміст і форми роботи 

1 Планування роботи школи в умовах  опрацювання нової науково-методичної теми 

2 Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної 

проблеми в шкільному методичному кабінеті 

3 Створення картотеки рекомендованої літератури з проблеми 

4 Аналіз стану роботи педагогічного колективу щодо визначення здібностей та 

навчальних інтересів учнів. 

5 Організація взаємовідвідування уроків із метою вивчення роботи вчителів над 

проблемою 

6 Організація взаємовідвідування позакласних заходів з метою вивчення роботи 

вчителів над проблемою 

7 Випуск методичних бюлетенів із досвіду роботи над проблемною темою 

8 Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних методичних 

об’єднань, вироблення заходів стосовно їх реалізації. Визначення індивідуальних 

методичних проблем, виходячи зі шкільної проблеми, специфіки предмета й 

уподобань кожного вчителя 

Розгляд питань на засіданнях шкільних методичних об’єднань: 

МО вчителів української мови 

1. Формування життєвих компетентностей учнів у процесі вивчення 

української мови та літератури шляхом використання технологій критичного 

мислення. 

2. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на 

уроках української мови та літератури. 

3. Методика компетентнісного викладання на уроках літератури. 

МО вчителів математики, фізики та інформатики 

1. Конкурентноспроможна особистість – основна мета виховання та навчання 

учнів при вивченні навколишнього світу на уроках фізики. 

2. Формування математичних компетентностей випускника школи як місія 

математичної освіти. 

3. Застосування інноваційних методів роботи як засіб реалізації особистісно 

орієнтованого підходу до навчання і виховання учнів. 

МО вчителів іноземної мови 

1. Сучасний урок.  Проектні та інтерактивні технології. 

2. Мультисенсорний метод як засіб формування мовної компетенції та стійкої 

мотивації учнів до вивчення англійської мови. 

3. Навчання усного мовлення учнів молодших класів на початковому рівні. 

http://zosh-1.osvita-tomakivka.dp.ua/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8/


4. Роль ігрових вправ та завдань на уроках англійської мови як засіб активізації 

мовленнєвої діяльності учнів. 

5. Інтернет як засіб вивчення англійської моаи в початковій школі. 

6. Компетентнісно- орієнтований підхід до навчання англійської мови. 

 

МО вчителів природничих дисциплін 

1. Сучасні аспекти викладання природничих наук. 

2. Використання активних методів навчання на уроках обслуговуючої праці як 

запорука конкурентоспроможної особистості. 

3. Проблемне навчання на уроках біології. 

МО вчителів історії та естетичного виховання: 

1. Педагогічні інновації сучасної школи.  

2. Інтерактивні технології - шлях до формування творчої особистості дитини. 

3. Ключові компоненти компетенції вчителя на уроках історії та права. 

4. Упровадження новітніх технологій на уроках музики. 

МО вчителів світової літератури та російської мови 

1. Концепція Нової школи. 

2. Інновації в сучасній українській школі. 

3. Конкурентноспроможність особистості – одне з провідних завдань сучасної 

української школи. 

МО інструкторів ЛФК 

1. Виконання учнями комплексу фізичних вправ під час канікул (використання 

сучасних технологій) 

2. Методика проведення вправ з еспандером  на уроках ЛФК 

МО вчителів початкових класів 

1. Використання інноваційних технологій на уроках у початковій школі. 

2. Інформаційно-комунікативна технологія в початковій школі 

3. Специфіка і структура мультимедійного уроку. Типи мультимедійних уроків. 

4. Виховний потенціал навчального процесу Технологія планування виховної 

роботи в молодших школярів. 

5. Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення. 

6. Використання тренінгових методик як засіб підвищення ефективності уроків 

основ здоров’я  

7. Диференціація як необхідна умова особистісно орієнтованого навчання. 

8. Основні форми диференціації та їх використання в навчальному процесі. 

9. Використання ІКТ для здійснення диференціації та індивідуалізації 

навчання. 

    10 . Єдність навчання та виховання – важлива складова соціокультурного 

розвитку дитини як активного громадянина 

МО вчителів фізичного виховання 
1. Фізіологічні аспекти розвитку сучасного учня. 

2. Форми та методи поліпшення результативності лікуванні і навчання на 

уроках фізичного виховання та плавання. 

3. Інноваційні технології для розвитку, навчання, лікування і виховання учнів. 
 

9 Робота  педагогічної ради: 

1. Використання інноваційних педагогічних технологій у виховній роботі школи. 

2.Про організацію самоосвітньої компетенції учнів 

10 Методичні оперативки: 
-про шляхи підвищення в учнів мотивації до навчання;  

-упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес; 

-планування роботи вчителів над індивідуальними методичними темами 



11 Робота  методичної ради : 

1. «Інноваційні освітні технології – шлях до формування конкурентоспроможної 

особистості» 

2. Аналіз роботи вчителів: «Підвищення професійної компетентності вчителів – 

ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу» 

3. Аналіз результатів роботи над методичною проблемою школи. 

12 Психолого-педагогічний семінар «Від компетентного вчителя до успішного учня»; 

 

 «Компетентність– ключ до оновлення змісту освіти» .  

«Розвиток комунікативної компетенції вчителя»; 

«Розвиток самоосвітньої компетенції вчителя» 

«Розвиваємо здоров’язбережевальну компетенцію» 

 

13 Методичний семінар вчителів « Салон інновацій»: 

1. Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес  

2. Підвищення професійної компетентності вчителів – ефективний засіб 

удосконалення навчально-виховного процесу 

3.Формування особистості школярів шляхом запровадження інформаційно-

комунікаційних технологій навчання та виховання 

 

14 Оформити папки «Як працювати над науково-методичною проблемою», «Як 

узагальнити свій досвід» 

15 Вивчення професійних умінь рівня кваліфікаційної підготовки вчителів шляхом 

діагностування 

 

 
Очікувані результати: 

 Виявлення проблем і підготовка до  розуміння проблем.   

 Складання перспективного плану реалізації теми. План роботи школи, в якому 
передбачені заходи з реалізації проблеми 

 Вироблення рекомендацій, розкриття сутності основних ідей. 

 Виявлення питань для вивчення, виокремлення досвіду з цієї теми Удосконалення 
знань і навичок педагогів з питання вивчення навчальних можливостей, інтересів та 

здібностей учнів. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II етап – теоретична підготовка впровадження теми 

 2018-2019 навчальний рік 
Мета етапу: розробка моделей, схем, рекомендацій,порад із застосуванням на практиці 

досягнень науки, конкретизація практичних рекомендацій 

№ 

з/п 

Зміст і форми роботи 

1 Діагностика рівня сформованості загальнонавчальних умінь учнів 

2 Моніторинг навчальних досягнень учнів з метою вивчення впливу нових напрямків 

роботи на результативність навчання 

3 Удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою 

4 Творчі звіти вчителів за результатами роботи над проблемою (на засіданнях м/о) 

5 Моніторинг особистого професійного зростання вчителів 

6 Вивчаємо досвід. Взаємовідвідувння уроків. Робота вчителів над проблемою. 

7 Опрацювання педагогічних та психологічних аспектів у процесі формування 

конкурентоспроможної особистості 

8 Вивчення та апробація новітніх інноваційних технологій навчання та виховання. 

Розробка рекомендацій для вчителів. 

9 Створення медіатеки відкритих уроків та виховних заходів 

10 Робота методичної ради: 

 

11 Оформлення папки-допомоги щодо запровадження навчально-методичної проблеми 

12 Розгляд питань на засіданнях шкільних методичних об’єднань: 

МО вчителів української мови 

МО вчителів іноземної мови 

МО вчителів математики, фізики та інформатики 

МО вчителів природничих дисциплін 

МО вчителів історико-естетичного циклу 

МО вчителів світової літератури та російської мови 

МО вчителів фізичного виховання 

МО вчителів початкових класів 
 

13 Засідання педагогічної ради: 

 

14 Психолого-педагогічний семінар: «Підвищення емоційної стійкості педагогів» 

«Розвиток соціально-психологічної компетенції» 

«Розвиток самоосвітньої компетенції» 

«Розвиток громадянської компетенції» 

« Останній крок до оволодіння» 

15 Методичний семінар вчителів « Салон інновацій»: 

16 Інструктивно-методичні наради: 
впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес. 

17 Роль шкільної бібліотеки у вирішенні науково-методичної проблеми школи 

18 Наказ про підсумки методичної роботи на II етапі реалізації науково- методичної 

проблеми 

 

Очікувані результати: 

 Удосконалення форм методичної роботи 

 Підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу 



 Теоретичне вивчення педагогами даної проблеми 

 Забезпечення логічної послідовності вирішення завдань через взаємодію всіх 
учасників навчально-виховного процесу 

 Визначення шляхів підвищення професійної компетентності вчителів з метою 
удосконалення навчально-виховного процесу 

 Позитивні зміни рівня інтелектуального розвитку учнів, підвищення 

результативності участі в олімпіадах. 

 Педагогічна освіта батьків  

 

 

ІІІ-IV етапи – творчий  

(аналіз та керівництво процесом упровадження) 

2019-2020, 2020-2021 навчальні роки 
 

Мета етапу: удосконалення педагогічної майстерності з проблеми розвитку здібностей  та 

інтересів учнів до навчання, виховання інтересу школярів до самоосвітньої навчальної 

діяльності та бажання до самореалізації. 

 

№ 

з/п 

Зміст і форми роботи 

1 Діагностика навчальних досягнень учнів з метою вивчення впливу нових напрямків 

роботи на результативність навчання 

2 Удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою 

3 Творчі звіти вчителів за результатами роботи над проблемою (на засіданнях м/о) 

4 Моніторинг особистого професійного зростання вчителів 

5 Вивчаємо досвід. Взаємовідвідувння уроків. Робота вчителів над проблемою. 

6 Апробація сучасних педагогічних технологій, упровадження ППД. Пропаганда 

роботи вчителя з формування конкурентноспроможної особистості 

7 Застосування новітніх інноваційних технологій навчання та виховання у процесі 

формування конкурентоспроможної особистості.  

8 Поповнення банку даних досвіду роботи за проблемою 

9 Ознайомлення з теоретичним досвідом навчання конкурентоспроможного вчителя 

10 Робота методичної ради: 

11 Оформлення папки-допомоги щодо запровадження навчально-методичної проблеми 

12 Розгляд питань на засіданнях шкільних методичних об’єднань: 

МО вчителів української мови 

МО вчителів іноземної мови 

МО вчителів математики, фізики та інформатики 

МО вчителів природничих дисциплін 

МО вчителів історико-естетичного циклу 

МО вчителів світової літератури та російської мови 

МО вчителів фізичного виховання 

МО вчителів початкових класів 

13 Засідання педагогічної ради: 

 

14 Психолого-педагогічний семінар:  

 «Підвищення емоційної стійкості педагогів» 

15 Методичний семінар вчителів « Салон інновацій»:Педагогічні читання 

«Конкурентоспроможний педагог. Теоретичні проблеми в працях вітчизняних і 



зарубіжних педагогів» 

Круглий стіл «Вибір професії як життєвий проект старшокласників» 

Конференція: «Формування життєвих цінностей учнів у початковій школі», 

«Формування конкурентоспроможної  особистості» 

16 Інструктивно-методичні наради: 
впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес. 

17 Фестиваль педагогічних ідей та знахідок 

18 Наказ про підсумки методичної роботи на етапі реалізації науково- методичної 

проблеми 

 

Очікувані результати: 

 Удосконалення форм методичної роботи 

 Підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу 

 Підвищення компетентності вчителів школи у роботі з обдарованими учнями у 

роботі з учнями що мають проблеми з навчанням 

 Підвищення  інтересу учнів до навчальної діяльності 

 Упровадження в навчально-виховний процес  інноваційних педагогічних 
технологій 

V етап – аналітичний 

(підсумки роботи над проблемною темою за 5 років): 

2020-2021 навчальні роки  

Мета етапу: виступи з лекціями, повідомленнями про власний досвід, майстер-класи, 

узагальнення досвіду роботи. 

 

№ 

з/п 

Зміст і форми роботи 

1 Моніторинг результативності роботи над проблемою 

2 Аналіз стану роботи, оцінювання та самооцінювання напрацювань учителів 

3 Узагальнення перспективного педагогічного досвіду роботи над проблемою 

4 Визначення й узагальнення позитивного досвіду роботи над проблемою 

5 Засідання педагогічних рад: 

1.  

6 Засідання методичних об’єднань учителів: 

1.  

7 Засідання методичної ради:  

1. Дидактико–методичне та матеріально-технічне забезпечення інноваційної 

діяльності педагогів 

8 Психолого-педагогічний семінар:  

 

 

9 Методичний семінар вчителів « Салон інновацій»: 

10 Майстер-клас «Формування конкурентоспроможної особистості школяра» 

Методичний фестиваль«Формування конкурентоспроможної  особистості 

учасників навчально-виховного процесу» 

Роль педагогічного керівництва самоосвітньою роботою школярів 

11 Фестиваль педагогічних знахідок вчителів і вихователів, які атестуються 

12 Круглий стіл : «Підведення підсумків методичної роботи за 5 років роботи над 

методичною темою» 



13 Конференція: «Взаємодія школи та сім’ї у формуванні конкурентоспроможної 

особистості на засадах педагогіки життєтворчості»  

14 Визначення шляхів подальшої роботи педагогічного колективу 

 

Очікувані результати: 

 Підвищення рівня професійної компетентності педагогів школи  

 Практичне використання у педагогічній практиці інноваційних технологій 

 Підвищення результативності та ефективності навчально-виховного процесу 

 Позитивна мотивація школярів до самоосвітньої навчальної діяльності 

 Сформованість здоров`ятворчого світогляду учнів  

 Стимулювання творчості й ініціативи членів колективу з метою забезпечення 
індивідуалізації та спеціалізації навчально – виховного процесу. 

 Створення визначених інформаційних і телекомунікаційних систем для розвитку 
інформаційної культури педагогів, учнів,та батьків. 

 Практичне засвоєння і застосування педагогами та учнями ІКТ у навчально – 

виховному процесі. 

 Створення програмно – інформаційного простору, який забезпечить активну 
інтеграцію інформаційних технологій в освітній процес, що створить умови для 

формування компетентного учня. 


