НВК «ЗOШ І ступеня з угорською мовою навчання – угорськомовна
гімназія»
НАКАЗ № 74
від 05 червня 2020 року
Про результати навчально-методичної
роботи у 2019 - 2020 навчальному році
Організація науково-методичної роботи у навчально-виховному
комплексі в 2019 - 2020 навчальному році здійснювалася відповідно до
наказу від 03 вересня 2019 року № 138 «Про організацію методичної роботи
у НВК у 2019-2020 навчальному році», плану роботи закладу, інших
нормативних документів та була спрямована на підвищення ролі системи
методичної освіти педпрацівників у забезпеченні реформування
неперервної національної освіти України, на вирішення проблемного
питання НВК «Виховання справжнього громадянина України через
збереження національної самобутності учнів в умовах двомовного
освітнього середовища».
Методична робота у навчально-виховному комплексі була
організована через роботу шкільних методичних обєднань вчителів
суспільно-гуманітарного циклу, вчителів природничо-математичного циклу
та класних керівників, котрі працювали за власними графіками роботи і
засідали за потребою. Крім того, працювала Школа професійної адаптації
молодого та малодосвідченого педагога під керівництвом Борисової Є.Е..
До її складу в основному входили учителі початкових класів та вихователі
групи продовженого дня. В період між засіданнями вчителі відвідували
уроки один одного. Найчастіше проблеми, пов’язані з організацією
навчально-виховної роботи обговорюються у формі методичних
консультацій чи в індивідуальному порядку. З багатьох предметів
поновлено і постійно оновлюються тематичні інформаційні стенди.
Вчителі навчально-виховного комплексу регулярно відвідували
засідання шкільних та міських методичних заходів з різних предметів,
тренінги, організовані вітчизняними та зарібіжними тренерами, також на
базі закладу було проведено засідання міського методичного об’єднання
вчителів угорської мови та літератури, роботу закладу було презентовано
представникам вищих навчальних закладів України, Угорщини та
Словаччини.
Вчителі закладу були учасниками таких заходів:
Тхир А.Т., була учасницею Літньої академії з української мови
для вчителів початкових класів шкіл з навчанням мовами нацменшин, яка

відбулася 3-17 липня 2019 року в м. Львів у рамках проєкту «Фінська
підтримка реформи української школи «Навчаємось разом».
- Борисова Є.Е. була учасником зустрічі із заступником міністра освіти
і науки з питань викладання української мови в закладах загальної середньої
освіти з навчанням угорською та румунською мовами, обговорення проєкту
державного стандарту базової середньої освіти та підвищення кваліфікації
педпрацівників 25.03.2020 року у с.Яноші Берегівського району.
Борисова Є.Е. продовжує роботу над створенням програм та
підручників з української мови для шкіл з угорською мовою навчання, а
також є співавтором хрестоматії «Сучасна художня література. 5-6 класи.
(Під редакцією Ніколенко О.)»
В навчально-виховному комплексі працює кабінет української мови
та літератури, кабінети інформатики та кабінет фізики. Вчителі закладу
регулярно вивчають методичну літературу з предметів, що викладають, в
основному
у електронному варіанті, використовуючи можливості
Інтернету. Кабінет інформатики дає можливість продовжити навчання у
вільній формі для вивчення різних мов програмування, а також
користуватися Інтернет-технологіями. Вільний wi-fi на території закладу та
сучасне обладнання кабінетів дозволяє урізноманітнювати форми роботи з
учнями, залучати їх до проектної діяльності, використовувати нові методи
навчання.
У закладі працює 25 вчителів, з них вищу категорію мають 12, першу
категорію – 4, ІІ категорію - 2, спеціалістів – 3, молодших спеціалістів - 4.
П’ятеро вчителів мають педагогічне звання «учитель-методист»,
педагогічне звання «старший учитель» - 4.
У 2019-2020 навчальному році у гімназії атестувалися:
Зунко-Пушкар А.А. відповідає займаній посаді, присвоєно
кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;
Тхир А.Т. відповідає займаній посаді, присвоїєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст першої категорії»;
Кочан Е.Б. відповідає займаній посаді та раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;
Кеві М.Ф. відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєним
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному
званню «старший учитель»;
Лавер К.М. відповідає займаній посаді, відповідає раніше
присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та
педагогічному званню «учитель-методист»;
Сухан Т.З. відповідає займаній посаді і встановленому 9
кваліфікаційному розряду.
Вчителями-предметниками був проведений І етап Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових предметів, педагоги закладу залучаються до

перевірки та перекладу завдань на ІІ та ІІІ етап Всеукраїнських учнівських
олімпіад та їх проведення. Учні НВК були учасниками та переможцями
міських конкурсів «Новарічна композиція» (ІІ місце), «Малюнок, вірш,
лист до мами» (ІІ місце у номінації «Лист»), обласного етапу ХІІІ
Міжнародного екологічного конкурсу у номінаціях «Симетрія та романтизм
у метелику зачаровані», «Екологічна сумка з мотивом метелика», «Одягнена
метеликом», а також міжнародних конкурсах, організованих за кордоном.
Учні закладу стали переможцями у Всеукраїнській регіональній грі
«Соняшник-2020». Вчителі НВК систематично керують педагогічною
практикою студентів УжНУ та інших навчальних закладів.
Курсову перепідготовку вчителі проходять планово відповідно до
чинного законодавства щороку, а також мали можливість брати участь у
курсах
підвищення
кваліфікації
за
кордоном,
де
вивчали
загальнопедагогічні питання, а саме: «Педагогіка кооперативного навчання
в групах», «Сімейна педагогіка», «Технології ефективного вирішення
конфліктів у закладі», «Ресторативні технології в освіті» та інші.
У 2019 - 2020 навчальному році учні НВК досягли непоганих
результатів. У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні посіли 13
призових місць, у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад посіли 4
призових місця.
Важливе значення для оцінки результатів навчальної діяльності як
учнів, так і вчителів мають результати обласних предметних олімпіад,
організованих Закарпатським угорськомовним педагогічним товариством.
Тут учні гімназії посіли 1 призове місце, але треба додати, що через
карантин більшість із цих олімпіад не була проведена. Також учні взяли
участь у Міжнародній олімпіаді з математики ім.Ілони Зріні.
Колектив закладу працює над тим, щоб разом із збереженням
національної самобутності учнів виховати справжнього громадянина
України. З цією метою вивчаються історія України та Угорщини, українська
та угорська література. На уроках математики, історії України та інших
предметів навчальної програми учні вивчають термінологію на двох мовах.
Учні закладу були учасниками програми розвитку обдарованої
молоді, організованої благодійною організацією «Геніус», за наслідками
якої вони отримали кращі знання.
Щорічно заклад співпрацює і спільно проводить заходи з нагоди
визначних дат із Центром культур національних меншин Закарпаття. Учні
за участь у спільно проведених акціях були нагороджені «Українськими
орфографічними словниками та «Кобзарями» Т..
У навчально-виховному комплексі працює шкільний хор, вокальний
ансамбль, гурток драматичного мистецтва та інші. Їхні виступи можна було
побачити на різних шкільних та позашкільних заходах: на концертах,
присвячених Дню міста та Дню захисту дітей на площі Театральній, на

зустрічі з колишніми випускниками гімназії, на різних шкільних святах
(“Посвячення у гімназисти”, „Різдвяний концерт”, „День Матері”,
“Останній дзвінок” і т.д.). Навчально-виробнича практика виконується з
краєзнавчим компонентом.
Протягом навчального року були проведені наступні заходи: свято до
Дня вчителя; вечір-реквіум, присвячений памяті жертв при м.Арад; вечірреквіум, присвячений відзначенню подій 1956 року; свято Миколая; свято
“Посвячення у гімназисти”; зустріч з колишніми учнями гімназії;
літературні журнали до Дня Соборності України, дня народження
Т.Г.Шевченка та інших видатних подій; вечір до Національного свята
угорців 15 березня; вшанування пам’яті жертв Голодомору; виставка
«Великодній кошик»; бал –маскарад «Форшонг»; концерт до Дня матері;
тиждень угорської культури; тиждень екології та відзначення Дня Землі;
акція-конкурс «Хто більше збере макулатури»; участь у акції «Серце до
серця»; догляд за могилами угорських солдатів на кладовищі мікрорайону
«Шахта»; зустріч із працівниками патрульної поліції у рамках Тижня
безпеки дорожнього руху; різноманітні конкурси малюнків та плакатів на
різні теми тощо.
У вересні 2019 року наш заклад відвідали представники громадської
організації «Nem adom fel» (Не здаємось)» і на практиці показали і дали
змогу «відчути» життя і будні людей з обмеженими можливостями.
У зв’язку з епідемією чимало заходів учнівський та педаггічний
колективи змушені були провести онлайн.
Всі заходи висвітлені на сайті закладу.
Також учні закладу брали участь у різноманітних міських спортивних
змаганнях.
З огляду на вищевказане
НАКАЗУЮ:
1. Вважати
навчально-методичну
роботу
навчально-виховного
комплексу результативною, такою, що заслуговує схвалення.
2. Продовжити роботу над проблемним питанням навчально-виховного
комплексу, використовуючи нові форми і методи роботи.
3. Покращити роботу з обдарованими дітьми закладу, що представляють
навчальний заклад на ІІ та ІІІ етапах предметних олімпіад, відновити
роботу у Малій академії наук, взявши участь у роботі кількості секцій.
4. Результати навчально-методичної роботи закладу обговорити на
засіданні педагогічної ради у серпні 2020 року.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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