
Звіт
з методичної роботи 
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категорії
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Спеціаліст

Звання «Старший 
вчитель» – 27

Звання «Вчитель –
методист» – 23



Науково – методична проблема, 
над якою працює педагогічний 

колектив ліцею 

Вплив мистецького 
середовища на 

формування ключових 
компетентностей учнів 

в умовах 
Нової української 

школи



Структура методичної роботи



Предметні товариства

Товариство вчителів Координатор

Товариство вчителів словесності Яшкін Руслана Михайлівна
Товариство вчителів точних наук Орос Наталія Теодозіївна
Товариство вчителів природничих
наук

Заворська Ольга Анатоліївна

Товариство вчителів іноземних мов Матковська Оксана Євгенівна
Товариство вчителів 
суспільствознавчих наук 

Казаєва Наталія Альбертівна

Товариство вчителів художньо-
естетичного циклу

Яворська Олена Миколаївна

Товариство вчителів фізичної
культури

Давлюд Оксана Петрівна

Товариство вчителів початкових класів Шанайда Ольга Ігорівна



Протягом року методичну роботу було спрямовано 
на виконання наступних завдань: 

 здійснення заходів щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної

загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти;

 впровадження елементів сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток

особистості учня;

 забезпечення відповідної структури методичної роботи кількісному і якісному складу

педагогічних кадрів;

 підвищення наукового-педагогічного рівня вчителів;

 формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем

психолого-педагогічної науки, прогресивного досвіду, збільшення кількості вчителів,

які беруть участь у масових формах методичної роботи;

 розвиток соціальної активності вчителів, рівня загальної і педагогічної культури;

 забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-методичної роботи, її

відповідності поставленій меті та завданням;

 використання оптимальних форм і методів методичної роботи з педагогічними

кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту науково-методичної роботи;

 забезпечення змістовним наповненням веб-сайту закладу.



У 2021 –2022 навчальному році проатестовано :

 8 учителів загальноосвітніх дисциплін, з яких:
 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та

педагогічне звання «учитель-методист» - 1;
 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та

присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 2;
 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та

педагогічне звання «старший учитель» - 3;
 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 3.

 5 викладачів мистецьких дисциплін, з яких:
 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 2;
 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 1;
 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 1;
 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 2.



Професійне зростання педагогів
Педагогічні працівники ліцею пройшли курси підвищення кваліфікації  в 
ТОКІППО та навчання в системі неперервної післядипломної освіти ТКМЦ 

НОІМ згідно з індивідуальними планами. 
Протягом навчального року педагоги брали активну участь у семінарах, 

тренінгах, майстер-класах, вебінарах, конференціях тощо.

Педагоги ліцею активно працювали над впровадженням у 
освітній процес інформаційно-комунікаційної автоматизованої 

системи «Єдина школа», проводили уроки з використанням 
дистанційних технологій.



Професійне зростання педагогів

В рамках реалізації освітнього проєкту «Школа для вчителя» в ліцеї проводились:
 семінари-практикуми з проблемних питань організації освітнього процесу;
 серія психолого-педагогічних тренінгів на теми: «Тімбилдінг – інноваційний погляд на

стандартні завдання», «Комунікація. Драми спілкування», «Ролі в команді та їх значення»,
«Вигорання: педагог на нулі та способи порятунку», «Конфлікти, способи їх вирішення»,
«Ненормативні діти: поведінкові відхилення», «Спілкування з батьками», «Булінг: основні
методи протидії», «Емоційний інтелект»;

 серія семінарів від Центру інтелектуального розвитку «Smartum»;
 курси домедичної допомоги;
 курси комп’ютерної грамотності.



Методична робота

В процесі здійснення моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості
освіти з 5 по 10 листопада 2021 року було проведено опитування педагогічних
працівників на тему «Професійне зростання педагогів» з метою узагальнення та
аналізу процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників, оцінки
якості освітніх і управлінських процесів та напрацювання рекомендацій щодо
вдосконалення діяльності закладу.

За результатами опитувань
розроблено коригувальні заходи та
рекомендації, які сприятимуть
професійному зростанню, активізації
науково-педагогічної та самоосвітньої
діяльності педагогів.



Учитель року - 2022

Звання лауреата конкурсу у 
номінації «Інформатика» 

присвоєно вчительці 
нашого ліцею Кучер Тетяні, 

яка продемонструвала 
високий рівень 

професійної майстерності, 
здатність моделювати 

альтернативні різнорівневі 
дидактичні матеріали з 

інформаційних технологій.



Тернопільський ліцей № 21 – спеціалізована мистецька школа ім. І. Герети
є учасником експерименту всеукраїнського рівня за темою

«Формування мистецького середовища в закладі загальної середньої освіти»
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.11.2018 року № 1304)

В рамках роботи над ІІІ (формувальним) етапом експерименту:
 відбувається експериментальне апробування організаційно-педагогічних умов

розвитку закладу відповідно до теми експерименту;
 здійснюється кількісний та якісний аналіз результатів експериментальної

апробації;
 розробляються навчально-методичні матеріали для формування мистецького

середовища в закладі

Дослідницько-експериментальна робота

Плануємо випустити збірки матеріалів з досвіду роботи педагогів, розробок

інтегрованих уроків та сценаріїв мистецьких заходів. Викладачі ліцею продовжують

роботу над авторськими програмами викладання мистецьких дисциплін, створенням

відеотеки записів концертів та виступів.



Дослідницько-експериментальна робота

В рамках експерименту в ліцеї було проведено ряд мистецьких 

заходів, концертів, майстер-класів, тренінгів.

Висвітлення результатів педагогічних здобутків, 

напрацьованих в ході експерименту,  регулярно відбувається в 

освітянських виданнях, на сайті закладу освіти, YouTube каналі, 

соціальній мережі Facebook та засобах масової інформації.



Педагогічна майстерність

Орос Наталя Теодозіївна, вчитель математики,
виступила на педагогічних читаннях в
Тернопільському обласному комунальному
інституті післядипломної педагогічної освіти з
доповіддю «Постать Михайла Остроградського у
світовому науковому просторі».

Кульматицька Оксана Романівна проводила
дистанційні курси підвищення кваліфікації для
освітян міста на тему: «Організація мережевої
взаємодії та використання ресурсів Інтернету в
освітньому процесі. Організація дистанційної
роботи в школі».



Педагогічна майстерність

Кучер Тетяна Борисівна, 
вчитель математики та інформатики, поділилась

досвідом на методичному тренінгу на тему 
«Творчий вчитель - успішний вчитель».



Поширення педагогічного досвіду
 Купецька О. А. Виступ на курсах Рівненського центру підвищення

кваліфікації та перепідготовки працівників культури НАКККіМ з
лекцією «Практичне застосування дитячого пісенно-ігрового
фольклору»;

 Казаєва Н.А. Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2022»;
 Кузнєцова Н.В. Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2022»;
 Шанайда О.І. : V щорічний Всеукраїнський конкурс «Педагог-новатор».



 Шанайда Ольга. Інтегрований урок позакласне читання, образотворче
мистецтво. Поетична перлинка. «Вже сонечко в море сіда…» Леся Українка.
Сайт «Шкільний портал», 2021.

 Кучерук Світлана. «Мотиваційний лист - новація вступної кампанії 2022
року. Пишемо правильно. Методичні рекомендації». Сайт «На урок», 2022.

 Насалик Наталя. Публікація «Твої орієнтири в адміністративному та
кримінальному праві». Сайт «Всеосвіта», 2022.

 Тих Зоряна. «Використання пісень на уроках англійської мови». Методичний

портал, 2022.

 Секелик Ірина. «Сучасні підходи до створення здоров’язбережувального
освітнього середовища в навчальному закладі». IV Міжнародний симпозіум
«Освіта і здоров’я підростаючого покоління». Національний педагогічний
університет ім. М.П. Драгоманова, м.Київ.

Поширення досвіду (публікації)



Поширення досвіду (публікації)

 Секелик І.І. «Особливості дистанційного навчання англійської мови в
умовах воєнного стану». Міжнародна науково-практична конференція
«Трансформаційні процеси соціально-гуманітарної сфери сучасної
України в умовах війни: виклики, проблеми та перспективи».
Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль.

 Галонжка О.В. Німецькі зооніми та їх еквіваленти в українській мові.
Матеріали VII Міжнародної конференції «Сучасні наукові дослідження:
досягнення, інновації та перспективи розвитку». Берлін, 2021.

 Сас Е. П., Матковська О. Є. Women’s representation in books throughout the
years. І Міський науковий марафон «STEP UP». Тернопіль, 2022.

 Крилова О. М., Матковська О. Є. Education in Сanada and Ukraine. І 

Міський науковий марафон  «STEP UP». Тернопіль, 2022.



Наші досягнення

 Участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра
Яцика (учнів підготували вчителі: Яшкін Р.М., Островська Н.М., Галан
О.П., Гусак Л.І., Кучерук С.П., Писуляк Н.П., Митохір Н.Б., Домбровська
Н.М., Фундига О.І.)

 Участь та призові місця у Міжнародному мовно-літературному
конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка (учнів
підготували вчителі: Рудницька О.В., Яшкін Р.М., Гусак Л.І., Кучерук С.П.,
Писуляк Н.П.);

 Участь у Всеукраїнському молодіжному конкурсі есе про жінок-
науковиць «Наука –це вона» (вчитель: Яшкін Р.М.)

 Участь у І Міському науковому марафоні «STEP UP» ( вчитель:
Матковська О.Є.)

 Участь та призові місця у Всеукраїнському конкурсі «Мовознавець»
(вчителі: Секелик І.І., Матковська О.Є.)



 Участь у Міжнародному конкурсі з математики «Кенгуру» (учнів
підготували вчителі: Демків Л.Р., Домбровська Н. М., Ленько К.А.);

 Участь у ІІ Всеукраїнській інтернет – олімпіаді з історії України,
Національний університет «Острозька академія» (вчитель: Казаєва Н.А.);

 Участь у інтернет-олімпіадах від проектів «На урок», «Всеосвіта».

Наші досягнення

 Участь у Всеукраїнських конкурсах з англійської мови «Гринвіч» та «Puzzle»
(вчитель: Тих З.М., Блендоногий Ю.Д.);

 Участь у Міжнародному природничому конкурсі «Колосок» (учнів
підготували вчителі: Домбровська Н.М., Кулик Л.Т., Медюх Н.Б., Фундига О.І.)



День української писемності та мови



Фотоконкурс «Я – літературний герой»



Майстер-класи

Малюнок на склі
та Різдвяні листівки

Витинанка



Тиждень правознавства



Дякую
за 

увагу!


