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З метою виконання Закону про освіту та реалізації Національної доктрини 

розвитку освіти,  Концепції «Нової української школи», міської програми роботи 

з обдарованими дітьми у школі  організована цілеспрямована робота з 

педагогічними кадрами з реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення 

майстерності, активізації творчого потенціалу вчителів та учнів. 

Виходячи з вимог сучасності і запитів суспільства, педагогічною радою ліцею 

було прийняте рішення про необхідність  продовження участі у науково-

методичному проєкту «Освітній менеджмент як засіб формування сучасного 

освітнього простору»  

Однією зі складових Нової української школи є створення сучасного 

освітнього середовища, зокрема багатофункціональних гнучких просторів, що 

сприяють різним формам роботи, мотивують до навчання. 

Сучасний освітній простір ґрунтується на поєднанні двох принципів – 

гнучкості та стабільності. Гнучка організація дозволяє швидко змінювати 

простір залежно від потреб освітнього процесу, впроваджувати різноманітні 

форми роботи. Стабільність забезпечує безперервність процесу, послідовність 

сприйняття та діяльності, підтримує порядок у просторі та керованість у роботі. 

Методична робота у 2021-2022н.р. будувалася на діагностичній основі, мала 

практичну спрямованість, відзначалась як традиційними, так і нетрадиційними 

підходами, поєднанням індивідуальних, групових, колективних форм роботи з 

вчителями. 

Тематика теоретичних та практичних занять із педагогічними 

працівниками, засідань шкільних методичних об'єднань підпорядкована 

методичній проблемі закладу. Ця система вдало поєднує різноманітні аспекти: 

організаційні, психолого-педагогічні, роботу з кадрами, роботу з учнями та 

їхніми батьками, зміцнення матеріально-технічної бази, стимулювання педагогів 

та учнів до самовдосконалення та самореалізації. 

У 2021-2022н.р. науково-методична робота в ліцеї була сконцентрована 

навколо 3 етапу (2 рік): «Вивчення та впровадження досвіду функціонування 

різних систем освітнього менеджменту в сучасній українській школі». 

Пріоритетним напрямком цього навчального року стало питання педагогічного 

самоврядування як необхідної умови успішної роботи освітнього закладу під час 

дистанційного навчання. 

 



Очікуваними результатами було: 

- Вдосконалення системи педагогічного самоврядування шляхом залучення 

кращого досвіду та розкриття потенціалу учасників освітнього процесу в 

умовах дистанційної роботи. 

- Узагальнення досвіду використання технологій дистанційного навчання та 

вироблення єдиних рекомендацій щодо організації освітнього процесу під 

час дистанційного навчання.  

Дистанційне навчання – це форма навчання з використанням 

комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну 

взаємодію викладачів та учнів на різних етапах навчання, а також самостійну 

роботу з матеріалами інформаційної мережі. 

Відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної 

середньої освіти, можна: 

̶ навчати учнів за дистанційною формою (як окремою формою здобуття 

освіти); 

̶ використовувати технології дистанційного навчання під час навчання за 

різними формами (очною (денною, вечірньою), заочною, мережевою, 

екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем) в 

умовах надзвичайних обставин. 

 

У Положенні про дистанційне навчання передбачено організацію 

дистанційного навчання в асинхронному (учасники взаємодіють між собою із 

затримкою в часі, застосовуючи електронну пошту, форум, соціальні мережі, 

хмарні сервіси тощо) та синхронному (учасники одночасно перебувають у 

системі дистанційного навчання та/або беруть участь у вебінарі, 

відеоконференції, семінарі, чаті тощо) режимах.  

З метою забезпечення неперервності навчального процесу в 

умовах карантину та  воєнного стану в Україні педагогами ліцею проводилися 

заняття в режимі дистанційної підтримки освітнього процесу на освітній 

платформі G Suite for Education. 

Врахувавши досвід організації освітнього процесу під час  карантинних 

обмежень, в умовах воєнного часу обґрунтованим стало поєднання 

асинхронного та синхронного режимів навчання, вибір  оптимальних засобів і 

шляхів взаємодії з учнями, адаптування традиційної методики вивчення 

предметів до умов дистанційного навчання із  врахуванням технічного 

забезпечення та можливостей доєднання учнів до мережі Інтернет.  

Під час формування розкладу занять, тривалості навчальної діяльності з 

технічними засобами навчання, виконання завдань для самопідготовки у 

позанавчальний час, були враховані чинники безпеки учнів та педагогів, 

дотримані санітарні правила і норми. 

Для методичної і психологічної підтримки педагогів ліцею систематично 

проводилися вебінари  
 

Педагогічна рада – це найважливіша і найбільш демократична форма роботи 

учительського колективу з метою розв’язання навчальних проблем, 

удосконалення освітнього процесу й підвищення професійної майстерності 

педагогів.  

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-distancijnogo-navchannya-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-94735224-vid-28-veresnya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-distancijnogo-navchannya-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-94735224-vid-28-veresnya-2020-roku


На педагогічних радах у 2021-202 н.р. розглядалися питання: 

 стратегії розвитку Чорноморського ліцею№6, 

 організованого початку та завершення навчального року; 

 особливості організації освітнього процесу в умовах карантину та 

військового стану;  

 вибору модельних програм та макетів підручників для учнів 5 класів НУШ; 

 запровадження «Електронного класного журналу», використовуючи 

Соціальну систему освіти України «Нові знання». 

В рамках участі в проєкті EGAP «Цифрові громади» у Чорноморському 

ліцеї №6 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області було 

проведено комплексне дослідження щодо стану та перспектив впровадження 

електронних класних журналів та електронних щоденників в освітній процес. 

 Рішенням педагогічної ради були затверджені  Положення та Інструкція з 

ведення електронного класного журналу, який запроваджується в закладі з 1 

вересня 2022 р.  

Одна з дієвих колективних форм методичної роботи в школі - творчі 

групи вчителів, які створюються з метою впровадження досягнень педагогічної 

науки і передового педагогічного досвіду в освітній  процес. Творчі групи 

вчителів сформовано за наступними напрямками 

Технології та інновації: 1) ІКТ в освітньому процесі (кер. Суслова А.О).       

2) Інноваційні освітні технології (кер. Мухіна О.В) 

Інтелект і творчість: 1) НТУУ «Імідж» (кер. Алтухова Т.Л.),                           

2) Сокіл-Джура (кер. Чернецька Т.В) 

Нова українська школа: 1)НУШ(кер. Чашуріна Т.С., Натан К.П.) 

2) Моя школа-безпечний простір (кер. Вовк А.Б) 

Творчі групи вчителів вивчали та ознайомлювали колектив на вебінарах із 

практичним досвідом колег з різних шкіл України: використання онлайн сервісів 

для дистанційної перевірки знань, створення навчальних тестів, інтерактивних 

вправ, ведення електронних журналів і щоденників тощо. 

Педагоги ліцею є учасниками проєкту з інфомедійної грамотності «Вивчай 

і розрізняй» від IREX, беруть участь у роботі відкритого клубу «Майстерня 

медіаграмотності» (Балюк А.С, Мазанюк Л.П, Мартин Н.І) 

З метою вивчення, узагальнення й поширення перспективного 

педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення 

до постійного оновлення знань і творчого пошуку у школі діють 9 шкільних 

методичних комісій: класних керівників, суспільно-гуманітарних дисциплін, 

вчителів природничо-математичного циклу, художньо-естетичного циклу та 

фізичного виховання, вчителів початкових класів, української мови та літератур 

і зарубіжної літератури та іноземної мови. Систематично опрацьовуються нові 

нормативні документи в освіті; щорічно проводиться ряд відкритих уроків та 

виховних заходів досвідченими вчителями; традиційні предметні декади. 

Започатковані у 2019-2020н.р. комплексно-хвильові уроки набули 

системного характеру.   

З метою підвищення рівня кваліфікації всі педагогічні працівники протягом 

навчального року проходили курси підвищення кваліфікації при  КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради»,  КЗ Сумський обласний 

інститут післядипломної  педагогічної освіти, ГО «Центр розвитку освіти», центрі 



професійного розвитку педагогічних працівників  м. Чорноморськ, на освітніх  

платформах  «Прометеус», «Всеосвіта», «На урок», тощо.  

Вчителі, які викладатимуть у 5-6 класах в умовах реформування освіти 

відповідно до положень Концепції «Нова українська школа» пройшли навчання 

за темами: «Розвиток фахової компетентності вчителів в умовах НУШ», «Нова 

українська школа на засадах єдності цінностей, змісту і форм», взяли участь у 

дискусійному просторі «Нова українська школа-рухаємось разом»…   

Для забезпечення демократичного керівництва методичною роботою в 

закладі діє методична рада, до складу якої увійшли адміністрація навчального 

закладу та педагоги – представники різних шкільних методичних комісій. 

Протягом навчального року обговорювались  питання організаційного, 

інструктивно-навчального, методичного спрямування. Особлива  увага 

приділялася і питанням, спрямованим на удосконалення рівня успішності учнів 

та роботу закладу щодо реалізації Концепції «Нова українська школа»,  роботу в 

умовах карантину та військового стану, організацію інклюзивного навчання. 

Відповідно до висновків ІРЦ та наказу по школі «Про організацію 

інклюзивного навчання» в школі створені три класи з інклюзивною формою 

навчання. Протягом навчального року  з вчителями, які працюють в цих класах, 

проводилися консультації,  двічі на рік збиралися засідання команд супроводу 

дітей з ООП, залучалися спеціалісти ІРЦ для визначення рівнів підтримки та 

категорій освітніх труднощів,, підбивалися підсумки, надавалися рекомендації 

вчителям і батькам. 
Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів 

відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню 

педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих 

вчителів у практику навчання та виховання учнів. В період атестації педагогами 

школи були проведені майстер-класи, workshop, відкриті уроки та виховні 

заходи, організована робота щодо вивчення і впровадження прогресивного 

педагогічного досвіду кращих педагогів, проведений креативний творчий звіт 

вчителів, які атестувалися. 

У школі працюють 84 педагоги, серед них 12 учителів-методистів,  

практичний психолог-методист, 19 старших вчителів,  мають вищу категорію 46 

вчителів, І категорію – 6 вчителів, ІІ категорію – 10 вчителів.  Атестацію у 2021-

2022 н.р. пройшли 17 вчителів . За результатами атестації 2022р присвоєно 

педагогічне звання «Старший вчитель» 3 вчителям,  підтверджено звання 

«Учитель методист» - 1 учителю, підтверджено звання «Старший вчитель» – 2 

учителям, 7 вчителям підтверджено кваліфікаційну категорію – «спеціаліст 

вищої категорії»; 2 педагогам  встановлено вищу кваліфікаційну категорію, 4 

вчителям встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» та 2 

вчителям встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». 

Вчителі ПШ Швера Ю.В.і Паращенко Г.А. успішно пройшли сертифікацію 

відповідно до професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу 

загальної середньої освіти». В грудні 2021р. вчительки стали учасниками очно-

дистанційного телемосту «Цінність експертної діяльності в умовах розбудови 

якісної освіти», на якому Швера Ю.В. ділилася досвідом і враженням під час 

виступу «Складові успішного проходження сертифікації».  

У 2021-2022 навчальному році  працювали мобільні творчі пари 

«Досвід+Молодість», в якій взяли участь 8 молодих та малодосвідчених вчителів 



та їх наставники з числа досвідчених педагогів. Протягом року молоді вчителі 

відвідували семінари у школах міста, уроки досвідчених учителів міста та 

вчителів-наставників, відбувався майстер-клас «наставник-учневі», позакласні 

заходи.   

Велика увага приділялася роботі з обдарованими учнями. Враховуючи 

карантинні обмеження, шкільні олімпіади проводилися як в школі так і 

дистанційно, на освітній платформі «На урок» . Переможцями обласних, міських 

олімпіад і конкурсів стало 36 учнів школи.  Працювало шкільне наукове 

товариство учителів та учнів  «Імідж». Мета діяльності шкільного наукового 

товариства полягає в залученні учнів та педагогів до поглибленого вивчення наук, 

до пошукової, експериментальної, проектної, науково-дослідницької діяльності, 

створення умов для виявлення обдарованих і талановитих учнів, сприяння  вибору 

майбутньої професії.. В рамках Сезону проєктів  традиційно до Дня рідної мови 

була проведена науково-практична конференція «Сходинки наукового Олімпу», 

предметні міні-конференції, захисти проєктів. 

Сучасний освітній простір є соціальним, простором співпраці, відкритим 

як для учасників освітньої спільноти, так і для громади, частиною якої є ця 

спільнота. 

Наявність офіційного веб-сайту та сторонк в соціальних мережах на 

сьогодні є обов'язковою умовою успішної діяльності закладу освіти. 

Актуальність обумовлюється можливістю оперативно розміщувати офіційну 

інформацію щодо діяльності ліцею.  

З метою організації методичної роботи в ліцеї, подальшого вдосконалення 

роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня професійної компетентності 

вчителів 

НАКАЗУЮ: 

1. У 2022-2023 н.р. продовжити  роботу над  науково-методичною проблемою 

«Освітній менеджмент як засіб формування сучасного освітнього 

середовища» 

3 етап ( 3 рік): «Вивчення та впровадження досвіду функціонування різних 

систем освітнього менеджменту в Новій українській школі». 

2. Колективним органом управління науково-методичною роботою в ліцеї 

вважати науково-методичну раду, до складу якої входять члени 

адміністрації, керівники ШМК, досвідчені педагоги. 

3. Організувати роботу педагогів через шкільні методичні комісії (ШМК).  

На основі аналізу результатів діагностування педагогів затвердити такі  

методичні  комісії: 

- вчителів початкових класів –  Мандажі Л.П.(1-2 кл),Чашуріна Т.С.(3-4кл) 

- української мови , української та зарубіжної літератури – Мазанюк Л.П 

- математики та інформатики– Мазур Т.М. 

- природнича – Мухіна О.В. 

- суспільствознавчих дисциплін –  Мартин Н.І. 

- іноземної мови –  Присяжна Т.Ю 

- художньо-естетичного циклу –  Данилюк В.О 

- вчителів фізичного виховання – Григор'єва Н.І. 

Шкільним психологам, соціальним  педагогам, бібліотекарям працювати у 

міських професійних спільнотах. 



4. Спланувати роботу мобільної творчої пари вчителів «Досвід + Молодість» 

по становленню молодого вчителя, закріпивши наставників з числа 

досвідчених вчителів. 

5. Працювати над узагальненням досвіду роботи вчителів  

6. Провести предметні декади з: 

- математики –  листопад; 

- української мови та літератури – листопад, березень; 

- хімії, біології, фізики ,географії  - квітень; 

- історії, права –  грудень, січень; 

- іноземних мов – жовтень ; 

- російської мови та зарубіжної літератури –  лютий. 

- предметів художньо-естетичного циклу –  квітень 

- фізичного виховання «Олімпійська декада »– вересень. 

7. Брати участь у сертифікації, професійних конкурсах, фестивалях «Учитель 

року», «Класний керівник року», «Педагогічна надія міста», тощо 

8. Продовжити роботу по впровадженню Нового Закону України «Про освіту» 

та концепції «Нової української школи» 

9. Постійно дбати про поліпшення методичного забезпечення викладання 

навчальних предметів.  

10. Провести шкільний огляд навчальних кабінетів з метою атестації робочих 

місць, кращі кабінети рекомендувати на участь у міському огляді „ Кращий 

кабінет ”. 

11. Продовжити роботу  мобільних творчих  груп за напрямками: 

Технології та інновації: 1) ІКТ в освітньому процесі (кер. Суслова А.О). 

2) Інноваційні освітні технології (кер. Мухіна О.В) 

Інтелект і творчість: 1) НТУУ «Імідж» (кер. Алтухова Т.Л.), 2) Сокіл-

Джура (кер. Чернецька Т.В) 

Нова українська школа: 1)НУШ(кер. Чашуріна Т.С., Натан К.П., Лиховид 

К.С) 

2) Моя школа-безпечний простір (кер. Вовк А.Б) 

12. Продовжити пошук шляхів та методів формування інтересу та творчих 

здібностей учнів, використовуючи профілізацію навчання, факультативні 

курси, спецкурси та інше. 

13.  Систематично працювати з обдарованими дітьми з підготовки до  міських 

та обласних предметних олімпіад, конференції, турнірів, тощо. 

14.  Продовжити роботу учнівського наукового товариства «Імідж»  

15.  Впроваджувати компетентнісно-орієнтовний  підхід, пошукові методи, 

комунікативні та інформативно-комукаційні технології у освітній процес з 

урахуванням освітнього рівня учнів класу. 

16.  Для ефективної організації освітнього процесу в умовах воєнного стану 

користуватися методичними рекомендаціями МОН, ДСЯО, санітарного 

регламенту тощо. 

17. Забезпечити безбар’єрне освітнє середовище для дітей з ООП 

18.  З метою обміну досвідом та встановлення міжпредметних зв’язків, 

продовжити здійснювати взаємовідвідування уроків колег ліцею та уроки 

вчителів – методистів міста. 

19.  Продовжити роботу з методичної і психологічної підтримки педагогів ліцею 



20. В рамках предметних декад провести відкриті уроки вчителів методичних 

об'єднань ,  майстер-класи та семінари – практикуми. 

21. Провести міські та шкільні семінари та майстер-класи:  

- Для вчителів ПШ і базової школи вебінар «НУШ-з досвіду роботи»  

- Майстер- клас  для вчителів математики  

- Семінар для вчителів географії 

22. Продовжити роботу над оновленням сайту та створенням медіа простору з 

метою формування позитивного іміджу школи. 

23. Поповнити бібліотечний фонд педагогічною та методичною літературою. 

24. Провести протягом навчального року атестацію педагогічних працівників 

(за окремим графіком). 

25. Моніторити стан проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами 

ліцею. 

26. При складанні графіка курсів підвищення кваліфікації врахувати особисті 

запити педагогів. 

27. Протягом навчального року розширяти ділові контакти з вищими 

навчальними закладами області та України. Активно співпрацювати з 

навчальними закладами, що є членами асоціації «Відроджені гімназії та 

школи нового типу»,  «Шоста школа і К». 

28. Заступникам директора з навчально-виховної роботи створити необхідні 

умови для методичних підрозділів, координації їхньої роботи, 

систематичного надання допомоги їхнім керівникам. 

 

 

 

 

 

 

В.о.директора  ліцею      Тетяна КОЛОДИНСЬКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала: заступник директора з НВР     Катерина ЛИХОВИД 
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