
НАКАЗ 
по КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» 

Житомирської обласної ради 
 

від__18_.06.2018 року                                                                       № 95__ 
 
Про підсумки  науково-методичної роботи  
в  2017-2018 навчальному році  
й фактори  впливу сучасних освітніх  
технологій на розвиток  творчого потенціалу  
та професійної компетентності педагогів 
з метою підвищення якості освітнього 
процесу  ліцею-інтернату. 
 

Науково-методична робота у ліцеї-інтернаті у 2017-2018 н. р. здійснювалась 
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування середньої освіти 
«Нова українська школа», плану роботи ліцею-інтернату на 2017-2018 н. р. 
Програми IV (узагальнюючого) етапу дослідно-експериментальної роботи за 
темою «Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу учасників 
освітнього процесу» на 2017-2018 роки , наказу по ліцею-інтернату від 01.09.2017 
року №122 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними 
працівниками у 2017-2018 навчальному році», інших нормативних документів, 
передбачених чинним законодавством. 

На підставі інформаційно-аналітичного звіту про підсумки науково-
методичної роботи в ліцеї-інтернаті в 2017-2018 навчальному році й фактори 
впливу сучасних освітніх технологій на розвиток творчого потенціалу та 
професійної компетентності педагогів з метою підвищення якості освітнього 
процесу ліцею-інтернату, 

НАКАЗУЮ:  
1. Керівникам методичних комісій ліцею-інтернату: 
1.1. Проаналізувати стан та перспективи розвитку науково-методичної та 

дослідно-експериментальної діяльності в 2017-2018 н.р. Провести в серпні 2018 
року засідання методичних комісій, на яких розглянути питання підвищення 
якості підготовки до проведення уроків, виховних заходів, занять гуртків, 
підсумки дослідно-експериментальної роботи. 

1.2. Активно працювати над вивченням, узагальненням та поширенням 
передового педагогічного досвіду. Щорічно представляти матеріали на постійно-
діючу виставку «Інноваційні педагогічні технології, творчі доробки, передові 
педагогічні ідеї та знахідки педагогів ліцею-інтернату». 

1.3. Контролювати взаємовідвідування уроків, виховних заходів, занять 
гуртків членами методичної комісії. Провести в 2018-2019 н. р. силами вчителів-
методистів  майстер-класи (згідно плану роботи Школи передового педагогічного 
досвіду «Майстер-клас»). 

1.4. Забезпечити публікацію методичних напрацювань педагогічних 
працівників ліцею-інтернату у фахових освітянських виданнях, участь у 
професійних конкурсах. 



1.5. Підвищити організаційно-методичний рівень проведення заходів 
предметних тижнів та декад. 

 
2. Заступникові директора ліцею-інтернату з навчально-виховної роботи 

Калачовій Л. В: спрямувати діяльність педагогічного колективу ліцею-інтернату 
на підвищення якості освіти на основі інноваційних освітніх технологій, що 
реалізують стандарти нової української школи. З цією метою: 

2.1. Спланувати роботу науково-методичної ради ліцею-інтернату на 
2018-2019 навчальний рік. 

2.2. Забезпечити ріст професійної компетентності педагогів у ході роботи 
вчителів за темами самоосвіти з метою орієнтації на розвиток здібностей та 
можливостей кожного ліцеїста, на розкриття їх особистісного, інтелектуального, 
спортивного, творчого потенціалу, формування ключових компетентностей. 

2.3. Спланувати хід атестації педагогічних працівників у 2018-2019 
навчальному році. 

2.4. Надати допомогу керівникам методичних комісій при плануванні 
роботи на 2018-2019 навчальний рік. 

2.5. Підготувати звіт по виконанню Програми дослідно-
експериментальної роботи «Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого 
потенціалу учасників освітнього процесу».  

2.6. Забезпечити проведення у жовтні 2018 року на базі ліцею-інтернату 
всеукраїнської науково-практичної конференції за підсумками дослідно-
експериментальної роботи «Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого 
потенціалу учасників освітнього процесу». 

2.7. Спрямувати науково-методичну роботу у 2018-2019 н. р. на: 
− розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників, розробку 

ними авторських інформаційно-методичних матеріалів передового 
педагогічного досвіду; 

− модернізацію організаційних форм та змісту науково-методичної 
роботи з учителями; 

− удосконалення організаційно-методичних механізмів підтримки 
творчо-працюючих педагогів та підготовки їх до участі у фахових 
конкурсах. 

3. Соціальному педагогу Антонюк М. С. та практичному психологу 
Сірик О. О. систематизувати практику проведення моніторингових досліджень 
діагностично-прогностичного характеру з учасниками освітнього процесу ліцею-
інтернату. Підготувати до вересня 2018 року на засідання науково-методичної 
ради ліцею-інтернату інформаційно-методичне видання «Про вплив 
розвивального освітнього простору закладу освіти на формування творчого 
потенціалу учасників навчально-виховного процесу». 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
Директор ліцею-інтернату                                                         Л.В.Корінна                                                     

(підпис існує)                                                      
 
Виконавець: 
Л.В. Калачова 



 
Додаток  

до наказу №_95__  
від _18.06.__________2018 року 

 
Інформаційно-аналітичний звіт про підсумки науково-методичної роботи з 

педагогічними працівниками ліцею-інтернату за 2017-2018 н. р.  
й фактори впливу сучасних освітніх технологій  

на розвиток творчого потенціалу та професійної компетентності педагогів  
з метою підвищення якості освітнього процесу ліцею-інтернату 

 
На виконання плану роботи ліцею-інтернату на 2017-2018 н. р. було 

проведено самоаналіз науково-методичної роботи з педагогічними працівниками, 
аналіз виконання запланованих заходів з вищезазначеного питання. 

У 2017-2018році науково-методична робота закладу освіти була спрямована 
на провадження навчально-методичного, управлінського забезпечення плідної 
співпраці педагогів, ліцеїстів, батьківської громадськості та інших соціальних 
інститутів з метою реалізації науково-методичної стратегії «Формування 
організаційно-педагогічних умов розвитку творчого потенціалу учасників 
освітнього процесу», створення у ліцеї-інтернаті інноваційного розвивального 
середовища, яке спонукає, організовує та спрямовує до творчої співдії, забезпечує 
розвиток творчого потенціалу та професійної компетентності педагогів. 

З цією метою у закладі освіти реалізується комплекс організаційно-
педагогічних умов спрямованих на: 

становлення та розвиток колективу професійно та психолого-
педагогічно компетентних педагогів, що забезпечують організовану 
співтворчість учителів і учнів, коли компетентний вчитель виступає 
важливим фактором розвитку особистості ліцеїста. 

У 2017-2018 н. р. освітній процес забезпечували 78 педагогічних 
працівників (в т. ч. 5 працювали за сумісництвом). Серед них: 46 вчителів,16 
вихователів, 9 керівників гуртків. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 
категорії» мають 34 вчителя та вихователя; педагогічні звання «Вчитель-
методист», «Старший вчитель», «Вихователь-методист», «Старший вихователь» – 
29 педагогів. Науково-дослідницьку роботу з ліцеїстами в рамках відділення 
МАН «Інтелектуал» проводили 5 докторів та кандидатів наук-доцентів та 
професорів Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Науково-методична підтримка в підготовці до атестації була надана вісьмом 
педагогам, які атестувались у 2017-2018 навчальному році. Проведено моніторинг 
їх педагогічної діяльності, аналіз роботи над самоосвітніми науково-методичними 
темами. За результатами атестації двоє педагогів підтвердили кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання; трьом – присвоїли 
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; двом педагогам присвоїли 
педагогічне звання «старший учитель» та «старший вихователь»; двом вчителям 
підвищили кваліфікаційну категорію. 

Педагоги ліцею-інтернату обирають різні форми проходження курсової 
підготовки: стаціонарні курси, очні-заочні, очно-дистанційні. На початку 
навчального року був уточнений річний план-графік проходження курсової 
перепідготовки відповідно до п.1.8. Типового положення про атестацію 



педагогічних працівників. У 2017-2018 н. р. підвищили кваліфікацію 7 педагогів: 
Батанов О. А., Кондратюк О. М., Чугунов С. О., Дітковська І. Г., Шпінь В. В., 
Гнатюк Н. М., Колеснікова О. Ю. 

 
Реалізацію системи навчально-творчих задач, що забезпечують 

розвиток ліцеїстів у освітньому процесі, в тому числі залучення учнів та 
педагогів до науково-дослідницької діяльності (захист проектів – 
індивідуальних і колективних, монопредметних і інтегрованих, освітніх і 
суспільно-громадських, участь в роботі наукового товариства 
«Інтелектуал»). 

Розвитку креативності як здатності до створення нових ідей та 
нестандартних рішень сприяє підготовка та участь ліцеїстів у інтелектуальних 
змаганнях: турнірах юних фізиків, хіміків, математиків, істориків, правознавців, 
журналістів, конкурсах знавців іноземних мов, що спонукають до розвитку 
творчої уяви, дивергентності мислення, здатності висловлювати оригінальні 
думки, інтеграції та синтезу інформації, установлення причинно-наслідкових 
зв'язків. Зокрема, команда ліцеїстів дебат-клубу «Фенікс» стала однією з 
переможниць І обласного турніру (13.04.2018 року) «Дебати лідерів»; команда 
ліцеїстів ІІІ-ІV курсів філологічного профілю «Fourth Estate» здобули диплом ІІІ 
ступеня на ХІV Всеукраїнському турнірі юних журналістів та диплом за перемогу 
в номінації «Вдалий дебют». У поточному навчальному році 5 ліцеїстів здобули 
дипломи І-ІІІ ступеня на ІІ етапі конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 
членів МАН області. 

 
Ефективне провадження в освітній процес новітніх технологій, що 

сприяють динамічному розвитку педагогічної майстерності педагогів, 
творчої активності лідерів учнівського самоврядування. 

В 2017-2018 н. р. продовжили організаційно-методичну, творчу діяльність 
сім методичних комісій ліцею-інтернату:вчителів української мови й літератури 
та зарубіжної літератури (керівник Рассохіна Л. Р.); вчителів математики, 
економіки й інформатики (керівник Єлісеєва В. В.); вчителів історії, 
правознавства та географії (керівник Преснякова Н. П.); вчителів іноземних мов 
(керівник Муравець А. С.); вчителів хімії, біології та фізики (керівник 
Левончук Н. О.); вчителів фізичної культури й предмету «Захист Вітчизни» 
(керівник Яремчук Ю. В.); вихователів, керівників гуртків (керівник 
Савчук О. В.).  

Відповідно до рівнів мисленнєвої діяльності (чуттєво-образного, словесно-
логічного, теоретичного, практичного) в освітній процес ліцею-інтернату 
впроваджуються наступні технології та їх елементи: 

евристичні методи, технологія розв’язання винахідницьких завдань (за 
Генріхом Альтшуллером), ігрові технології (за Д. Ельконіним), технології 
групової діяльності, методики колективних творчих справ (за І. Івановим), 
технології «створення ситуації успіху», розвитку критичного мислення, 
інтерактивні методики («мозковий штурм, «асоціативний кущ», ейдотехніка 
(мистецтво моделювання образів) тощо); 

проблемні ситуації (аналіз, синтез, мислєтехніки), метод евристичних 
запитань (квінталіан), створення моніторингових майданчиків, дебати, технологія 
навчання як дослідження; 



проектні методики,лекційно-семінарське, лекційно-практичне навчання, 
коопероване навчання, інтерактивні методи «Ділова гра», «Творчий діалог» тощо. 

Результатом діяльності педагогів стало здобуття золотої медалі у номінації 
«Застосування сучасних технологій для формування інформаційно-цифрової 
компетентності учасників освітнього процесу» на ІХ міжнародній виставці 
«Інноватика в сучасній освіті-2017» (24-26.10.2017 р.); Почесного диплому 
Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук 
України  за впровадження в освітній процес інноваційних технологій; диплому 
Національної академії педагогічних наук України за творчу співпрацю та вагомий 
внесок у впровадження результатів науково-дослідної роботи в освітній процес. 

 
Перетворення розвивального акмепростору ліцею-інтернату як 

простору творчого становлення педагога та учня, простору спільного буття 
усіма його суб’єктами на фактор інтегративного впливу на процес розвитку 
та саморозвитку особистості. 

Важлива роль у науково-методичній роботі ліцею-інтернату відводиться 
засіданням науково-методичної ради, готуючись до яких вчителі-методисти, 
керівники методичних комісій, заступники директора з навчальної , навчально-
виховної та виховної роботи, практичний психолог та соціальний педагог, 
виконують науково-теоретичні, практичні й  соціолого-статистичні та психолого-
педагогічні завдання. 

В 2017-2018 н. р. науково-методичною радою ліцею-інтернату були 
організовані педагогічні читання Закону України «Про освіту», підведені 
підсумки ЗНО-2017 та ДПА-2017; розглянуті питання підготовки та участі в ІХ 
міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті», обласній виставці «Сучасна 
освіта Житомирщини – 2018»; міжнародній науково-практичній конференції 
«Професійна підготовка фахівців в умовах неперервної освіти: креативний 
підхід», що відбувалася на базі ліцею-інтернату 16 листопада 2017 року за участю 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти», Житомирського державного університету 
імені Івана Франка. 

У січні 2018 року на розширеному засіданні науково-методичної ради 
представлено захист тем дослідження методичних комісій: «Вплив ІКТ та 
інформаційно-цифрової компетентності педагога на становлення та розвиток 
гуманітарно-обдарованої особистості учня (методична комісія вчителів 
української мови й літератури та зарубіжної літератури); «Інтегровані уроки як 
інструмент створення передумов для розвитку креативності й ключових 
компетентностей  ліцеїстів» (методична комісія вчителів хімії, біології та фізики); 
«Статистичні дослідження тенденцій розвитку освітніх потреб жителів 
Житомирської області» (методична комісія вчителів математики, економіки, 
інформатики); «Вплив етнокультурних чинників на розвиток громадянських 
компетенцій учнів» (методична комісія вихователів,керівників гуртків); «Літній 
мовний табір «Fortun» – створення англомовного середовища та умов для 
заохочення до вивчення англійської мови» (методична комісія вчителів іноземних 
мов); «Формування творчого потенціалу ліцеїстів шляхом участі в 
інтелектуальних змаганнях» ( методична комісія вчителів історії, правознавства та 
географії). На засіданні також проаналізовано залучення науковців ЖДУ імені 
Івана Франка до участі в науково-експериментальній діяльності методичних 



комісій та творчих груп педагогів ліцею (розробка науково-дослідницької 
тематики, наукове консультування, наукове рецензування, спільні засідання та 
публікації тощо); апробацію результатів експериментальної науково-методичної 
діяльності педагогічного колективу на науково-практичних конференціях та 
семінарах; системність та якість провадження експериментальної науково-
методичної роботи у методичних комісіях відповідно до індивідуальних планів; 
проведено експертизу поданих до друку науково-методичних матеріалів 
відповідно до самоосвітніх науково-методичних стратегій педагогів. 

 
Налаштування  дієвої спрямованості  на діалогічну взаємодію, залучення 

до організації освітнього процесу різних соціальних інститутів, зокрема, 
батьків, закладів вищої освіти забезпечує розумне об’єднання можливостей 
та зусиль в організації життєдіяльності учнів, розвитку їх творчої 
ініціативи. 

Педагоги ліцею-інтернату за період 2017-2018 н. р. року взяли активну 
участь у підготовці та роботі численних семінарів, тренінгів, круглих столів, 
науково-практичних конференцій. Досвід системного впровадження сучасних 
освітніх технологій з метою розвитку творчого потенціалу та професійної 
компетентності педагогів з метою підвищення якості освітнього процесу ліцею-
інтернату представлено на: 

організованому та проведеному педагогами ліцею-інтернату засіданні 
круглого столу ІХ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» 
(24.10.2017 року) за темою: «Роль сучасних освітніх технологій у розвитку 
творчого потенціалу педагогів і учнів»; 

засіданнях обласних творчих груп вчителів математики, хімії, біології, 
географії, іноземних мов на базі комунального закладу «Житомирський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради; 

ІІ Київському дитячо-юнацькому форумі «М-18: ми можемо більше» в 
рамках міжнародного проекту з громадського виховання і політичної просвіти 
«Ми можемо більше» проекті «За активність дітей і молоді в Східній Європі» 
(12.11.2017 року); 

Міжнародному навчально-практичному семінарі «Ефективні форми і 
методи розвитку громадської активності й залучення дітей і молоді» (13-
14.11.2017року); виступ по темі «Науково-дослідницька діяльність ліцеїстів як 
фактор становлення та розвитку громадянської компетентності»; 

Міжнародній науково-практичній конференції «Професійна підготовка 
фахівців в умовах неперервної освіти: креативний підхід» на базі ліцею-інтернату 
за участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних 
наук України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Вищої педагогічної 
школи Польської спілки вчителів, Академії Ігнатиан в Кракові, Оломоуцького 
університету Палацького (Чехія), Прешовського університету (Словаччина), 
Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 
(16.11.2017 року); підготовлена стаття «Педагогічні засади професійної орієнтації 
обдарованої особистості у освітньому процесі ліцею-інтернату»; 

загальних зборах Національної академії педагогічних наук України в складі 
делегації педагогів та науковців Житомирської області (17.11.2017 року); 

ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології 
навчання обдарованої молоді» (м. Одеса, 06-07.12.2017 року); виступ по науковій 



тематиці «Єдиний освітній простір: технологічні засади, особливості 
формування»;  

ІІІ Всеукраїнських педагогічних читаннях «Педагогічна майстерність 
І. А. Зязюна  як поступ до оновлення національної педагогічної науки і освіти»  
(1-2.03.2018 року м. Івано-Франківськ); організатори: МОН України, НАПН 
України, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих; підготована стаття 
«Професійний саморозвиток учителя як домінантний вектор педагогічної 
майстерності»; 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування нового 
освітнього середовища як важлива умова модернізації української школи» за 
участю Асоціації керівників закладів освіти «Відроджені гімназії України»  
(17-24.04. 2018 року); виступ «Освітня політика сучасної школи»; 

Міжнародній програмі наукового стажування «Інновації у вищій освіті: 
світові тенденції та регіональний досвід» (Академічне співтовариство Михайла 
Балудянського, м. Кошице, Словаччина, 17-20.05.2018 року); доповідь 
«Педагогіка партнерства як основа оновленої системи особистісного та 
професійного розвитку учасників освітнього процесу». 

Співпраця з виконання заходів у межах узгодженої діяльності проекту 
«Школа педагогічної майстерності – 2017» та громадської науково-педагогічної 
організації «Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих імені 
І. А. Зязюна» забезпечується угодою про науково-методичне партнерство з 
Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та спрямована на 
розвиток педагогічної майстерності, професійний саморозвиток вчителів; 
поширення передових наукових знань у галузі педагогіки, психології, філософії 
освіти, театральної педагогіки; організацію самоосвіти, підвищення рівня 
професійно-педагогічних компетентностей, опанування новітніми методами, 
методиками та інтерактивними технологіями педагогічної взаємодії; адаптацію 
освітнього простору  закладу освіти до європейських стандартів. 

На базі методичної комісії вчителів математики, інформатики, економіки 
ліцею-інтернату щосеместрово проводить засідання Центр теорії і методики 
особистісно-розвивального навчання математики, який очолює доктор 
педагогічних наук, професор ЖДУ імені Івана Франка Семенець Сергій Петрович. 
23 листопада 2017 року відбулося його перше засідання; 3 квітня 2018 року 
чергове засідання Центру теорії і методики особистісно-розвивального навчання 
математики було проведено з теми «Математичні здібності старшокласників: 
зміст, структура, особливості розвитку та діагностики». Модератор – вчитель 
математики ліцею-інтернату, аспірант кафедри математичного аналізу 
Житомирського державного університету імені Івана Франка Чугунова О. В. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
19.01.2017 року №79 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою 
«Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл» на базі 
загальноосвітніх навчальних закладів України на 2017-2021 роки»,  обласний 
ліцей-інтернат для обдарованих дітей  входить до базових навчальних закладів 
дослідження за темою: «Ліцей – авторський навчальний заклад «Школа 
становлення відповідального громадянина». 

Практика інноваційного розвитку моделі авторської школи ліцею-інтернату, 
спрямована на виховання успішного та конкурентоспроможного учня – 
громадянина нашої держави та професійного зростання вчителя у контексті 



практичної реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа» 
представлена у науково-методичному посібнику «Авторська школа в Україні», що 
схвалена комісією з питань інноваційної діяльності й дослідно-ескпериментальної 
роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді закладів освіти 
Науково-методичної ради з питань освіти МОН України. 

Внутрішньоліцейне стратегічне управління розвитком творчого потенціалу 
учасників освітнього процесу будується на основі діалогічності, імітаційно-
рольового моделювання ситуацій розвитку особистості в процесі науково-
методичної роботи з вчителями, навчально-творчої роботи з учнями, партнерської 
співпраці з батьками та громадськістю, що передбачає децентралізацію влади, 
перехід від жорстких вертикальних схем управління до більш динамічних 
командних форм взаємодії, активізації людського фактора в управлінні. 

У ліцеї-інтернаті поряд з вертикальною структурою управління на чолі з 
директором та його заступниками, сформована горизонтальна – коли більшість 
педагогів є керівниками структурних підрозділів та міні-колективів: центру 
інформаційних технологій, інформаційно-видавничого центру, центру «Музей 
історії ліцею», прес-центру, дискусійного клубу «Фенікс», клубів «Першотвір», 
«Лідер», євро-клубу «Нова хвиля», клубу «Дослідник» (для членів Малої Академії 
Наук ліцею-інтернату «Інтелектуал»), кіноклубу, клубу «Правознавець», 
театральної студії, спортивних клубів та секцій тощо. 

Дієвій реалізації індивідуальних програм професійного та творчого 
зростання сприяє цілеспрямована робота по узагальненню педагогічного досвіду, 
прогресивних методик і нових технологій навчання. Для реалізації цих завдань в 
ліцеї-інтернаті напрацьована сітка програмних заходів: функціонує педагогічна 
виставка: «Інноваційні педагогічні технології, творчі доробки, передові 
педагогічні ідеї та знахідки педагогів ліцею»; забезпечена участь вчителів у 
роботі обласної, національних та міжнародних освітянських виставок «Сучасна 
освіта Житомирщини», «Інноватика в сучасній освіті», «Сучасні заклади освіти».  

Щороку за підсумками обласної педагогічної виставки «Сучасна освіта 
Житомирщини» – кращий перспективний досвід педагогів ліцею-інтернату 
розміщується на сайті комунального закладу «Житомирський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, вчителі 
нагороджуються дипломами у конкурсі з тематичних номінацій.  

У 2017-2018 н. р. три педагоги ліцею-інтернату були удостоєні дипломів ІІ-
ІІІ ступенів за роботи:  

«Співпраця вихователя та батьків у формуванні особистості ліцеїста» 
(Дідковська Ірина Григорівна); видання присвячене партнерським стосункам у 
системі «батьки-підліток-педагоги», досліджено основну мету і завдання, в основі 
яких покладено принцип гуманізму, демократизму, єдності сім’ї  і школи, 
наступності та спадковості поколінь. Визначені основні проблеми взаємодії 
ліцею-інтернату та сім’ї, форми роботи щодо їх реалізації. Представлена розробка 
проекту «Моя мала родина в родині Україні»; 

«Організація роботи з обдарованими дітьми у процесі викладання історії, 
правознавства» (Басалаєва Олена Вікторівна); інформаційно-методичне видання 
висвітлює систему роботи педагога з обдарованими дітьми; містить перелік 
компетентностей, якими має володіти вчитель для того, щоб ефективно 
використовувати інновації, розробки типових уроків. У виданні досліджується 
сутність понять «обдарованість», «творчість», «проект», «диспут», «турнір» тощо. 



Розглядаються питання, пов’язані з професійною підготовкою вчителів до роботи 
з обдарованими учнями в умовах сучасної школи. Пропонуються деякі поради 
стосовно організації роботи з учнями з високим творчим потенціалом, 
мотивованими до навчання; 

«Шляхи формування загальнокультурної компетентності ліцеїстів у процесі 
навчання української мови й літератури у старшій школі» (Бобровницька Ірина 
Володимирівна); в інформаційно-методичному виданні представлені матеріали, 
що стосується компетентнісного підходу до навчання за вимогами Концепції 
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа». Акцентується увага на формуванні загальнокультурної 
компетентності учнів старшої школи на уроках української мови та літератури. 
Представлені різні види завдань та вправ, що можуть застосовуватися вчителями-
словесниками для розвитку творчого потенціалу учнів. 

В основному, план науково-методичної роботи за  2017-2018 н. р. виконано. 
Однак мали місце деякі недоліки: окремим педагогам більше уваги слід приділити 
підготовці до планування та проведення уроків, виховних заходів як основної 
форми освітньої діяльності; значна частина педагогів інертна до публікацій 
інформаційно-методичних розробок у фахових виданнях; не в повній мірі 
виконуються календарні плани в частині проведення обов’язкових демонстрацій, 
використанню ІКТ, ТЗН; не подоланий формалізм у організації та проведенні 
предметних тижнів та декад.  

 
 
Заступник  
директора ліцею-інтернату  
з навчально-виховної роботи      Л. В. Калачова 

(підпис існує) 
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