
 

 

 

УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 

55210, м. Первомайськ, вул. Корабельна 4а, тел. 3-11-53 
http://adm_sh5@ukr.net  

НАКАЗ 
м. Первомайськ 

14.09.2017                                                                                       № 177  
          

Про організацію методичної роботи 

з педагогічними кадрами 

у 2017/2018 навчальному році 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту»,  Положення «Про районний (міський) методичний кабінет», Концепції 

Нової української школи, Цільової соціальної програми розвитку освіти м. 

Первомайська на 2013-2017 роки, наказу управління освіти Первомайської 

міської ради від 11.09.2017 року «Про організацію методичної роботи з 

педагогічними кадрами у 2017/2018 навчальному році» №221, річного плану 

роботи Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, наказу по 

закладу від 09.06.2017 №110 «Про підсумки методичної роботи з педагогічними 

кадрами за 2016/2017 навчальний рік», на основі аналізу професійних потреб та 

інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої компетентності, з метою розвитку і 

вдосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення їх 

інтелектуального, загальнокультурного рівня та рівня психологічної підготовки 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступникам директора з НВР Степановій Л.М., Войцеховській Ж.В., Харчук І.П.: 

1.1. Забезпечити: 

1.1.1. Організацію  методичної роботи в закладі згідно із сучасними освітніми 

вимогами, на основі принципів Концепції Нової української школи. 

Термін: 2017/2018 н.р. 

1.1.2. Професійне зростання педагогів закладу шляхом участі в оновлених 

формах  методичної роботи, надаючи перевагу динамічному навчанню 

дорослих (майстер-класи, тренінги, колоквіуми, брейн-ринги, воркшопи 

тощо), а також через самоосвітню діяльність. 

Термін: 2017/2018 н.р. 

1.1.3. Ознайомлення педагогів з методичними матеріалами, представленими на 

освітній платформі ЕdЕra (https://www.ed-era.com), сайті НУШ 

(http://nus.org.ua) тощо, та впровадження їх в освітню діяльність. 

Термін: 2017/2018 н.р. 

1.1.4. Поповнення науково-методичної, інформаційної бази для підвищення 

рівня педагогічної майстерності педагогів. 

Термін: 2017-2018 н.р. 
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1.2. Надати матеріали на міську педагогічну виставку (2017/2018 н.р., 

2018/2019 н.р.) «Інновації в підготовці та перепідготовці педагогів і їх 

адаптації до вимог Нової української школи».  

Термін: березень, квітень2018 

2. Соціальній службі Перковій Т.П., Вареник С.В. здійснити: 

2.1.Організаційно-методичні заходи щодо підготовки та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання випускників 2018 року. 

Термін: жовтень 2017-травень 2018 р.  

2.2.Соціально-педагогічні, психологічні дослідження в ЗНЗ. 

Термін: 2017/2018 н.р. 

2.3.Оновлювати банки даних «Обдарована дитина». 

Термін: 2017/2018 н.р. 

3. Затвердити  склад методичної ради школи: 

- Голова ради - Степанова Л.М., заступник директора з навчально-виховної 

роботи, вчитель української мови і літератури, старший учитель;  

- Секретар - Перкова Т.П., соціальний педагог, учитель зарубіжної 

літератури, вчитель – методист. 

Члени ради: 

- Саковський С.В., директор школи, учитель фізичної культури, старший 

учитель; 

- Харчук І.П., заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель 

фізики, старший учитель; 

- Войцеховська Ж.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, 

вчитель початкових класів, старший учитель; 

- Ракова Л.В., керівник міського методичного об’єднання вчителів 

української мови і літератури, старший учитель; 

- Полякова Н.А., вчитель початкових класів, старший вчитель;  

- Станішевська І.О., вчитель початкових класів, старший учитель; 

- Стасюк А.М., керівник міського методичного об’єднання вчителів 

англійської мови і літератури, старший учитель; 

- Трегуб Д.П., керівник МО вчителів англійської мови, старший учитель; 

- Багмут Л.В., вчитель української мови та літератури, старший учитель; 

- Ясько І.О., керівник МО вчителів математики, вчитель – методист; 

- Чоловська А.Б., керівник міського методичного об’єднання вчителів 

зарубіжної літератури, вчитель російської мови та світової літератури, 

старший учитель; 

- Андрєєва І.В., вчитель історії, старший вчитель; 

- Вареник С.В., практичний психолог. 

Термін: 31.08.207 року 

4. Призначити  керівниками шкільних методичних об’єднань та динамічних 

творчих груп: 

     -   Сидоренко О.Є.- учителів початкових класів; 

- Багмут Л.В. - учителів української мови та літератури;  

- Трегуб Д.П. - учителів англійської мови; 

- Ващенка О.В.- учителів фізичної культури, основ здоров’я; 

- Андрєєву І.В.- учителів історії та географії; 

- Сікорську Г.Ю.- учителів хімії та біології; 



     -   Ясько І.О.- учителів математики, фізики; 

- Чоловську А.Б.-  учителів зарубіжної літератури, музичного мистецтва; 

- Сидоренко В.Є.- класних керівників. 

5. Голові методичної ради школи, заступнику директора з навчально-виховної 

роботи, Степановій Л.М.: 

5.1. Спрямувати діяльність методичної служби на реалізацію в 2017/2018 

навчальному році  таких основних завдань: 

 виконання Концепції Нової української школи, державних законів та 

нормативних документів у галузі освіти щодо забезпечення доступної та 

якісної освіти; 

 забезпечення якісних освітніх послуг з метою гарантування очікувань та 

потреб дітей, батьків; 

 підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів, володіння 

ними інноваційними технологіями; 

 забезпечення дієвого науково-методичного та психолого-педагогічного 

супроводу освітнього процесу; 

 розширення участі педагогів та учнівської молоді у проектах, програмах 

різних рівнів; 

 вивчення профільних предметів, необхідних для безперервної освіти;  

 забезпечення всебічного розвитку особистості дитини через систему 

заходів національно-патріотичного виховання, спрямованих на 

консолідацію української нації, популяризацію традицій духовно-

культурної самобутності українського народу, української мови, героїв 

боротьби за незалежність і територіальну цілісність України; 

 дотримання норм охорони праці, охорони життя та безпеки 

життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу закладу 

освіти; удосконалення роботи з профілактики травматизму під час НВП 

та в побуті; 

 поповнення навчально-методичного оснащення та зміцнення 

матеріально-технічної бази закладу; 

 формування сприятливого для дітей мікроклімату, морального і 

фізичного здоров'я; 

 залучення школярів «групи ризику» до участі у громадському житті 

школи; 

 забезпечення ефективної роботи органів учнівського самоврядування. 

Термін:  2017/2018 навчальний рік 

5.2. Продовжити роботу педагогічного колективу над методичною 

проблемою «Забезпечення формування особистості учня на основі якісної 

освіти, розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через 

підвищення компетентності педагогів на 2013-2018 навчальний рік» (V 

етап (2017/2018 навчальний рік) – узагальнюючий (обробка та 

узагальнення опрацьованих матеріалів). 

Термін: 2017/2018 навчальний рік 

 

 

 



5.3. Забезпечити: 

- методичний супровід викладання навчальних предметів, підготовку та 

систематичне проведення засідань педагогічної ради, міжпредметних 

методичних об’єднань, методичної ради, консалтингової служби; 

 планування та організацію внутрішньошкільної методичної роботи на 

основі даних діагностики, аналізу діяльності вчителів, визначення їх 

педагогічних проблем; 

 створення і поповнення необхідної науково-методичної, інформаційної 

бази для підвищення рівня фахової майстерності педагогів; 

 здійснення контролю за підвищенням кваліфікаційного рівня вчителів 

(проведення співбесід, звітів педагогів про освітню роботу);                                                                                                                                                                                                                         

 вивчення стану викладання англійської мови, фізики, образотворчого 

мистецтва, людина і світ, підготовка рекомендацій щодо приведення їх у 

відповідність до державних стандартів освіти; 

 проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих 

можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення 

перспективного педагогічного досвіду. 

Термін: 2017/2018 навчальний рік 

5.4. Видати наказ «Про підсумки методичної роботи в 2017/2018 навчальному 

році». 

Термін: до 15.06.2018 р. 

6. Методичній раді школи:  

6.1. Забезпечити проведення тижнів педагогічної майстерності, участь 

учителів закладу у конкурсі «Вчитель року – 2018». 

Термін: листопад-грудень 2017 р. 

6.2. Залучати педагогів до впровадження в навчально-виховний процес 

інноваційних технологій.  

Термін: 2017/2018 н.р. 

6.3. Забезпечити участь педагогів у: 

- роботі шкільних та міських методичних об’єднань вчителів-

предметників; 

- засіданнях  творчих, проблемних груп; 

- семінарах – практикумах; 

- творчих звітах методичних об’єднань; 

- науково-практичних конференціях; 

- різноманітних формах роботи консалтингової служби школи. 

Термін: 2017/2018 н.р. 

7. Керівникам МО та творчих груп, учителям-предметникам: 

7.1. Провести І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін, підготувати школярів до участі в ІІ (міському) та ІІІ 

(обласному) етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін. 

Термін: 09.10.2017-20.10.2017 р. 

7.2. Забезпечити участь вихованців школи в конкурсах «Кенгуру», «Левеня», 

«Бобер», «Соняшник», «Патріот», «Гринвіч», «Колосок», «Геліантус», 

знавців української мови ім. П. Яцика та ін. 



Термін: 2017/2018 н.р. 

7.3. Підготувати кандидатів у Миколаївське т/в МАН України. 

Термін: вересень-грудень 2017 р. 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи, голову методичної ради Степанову Л.М. 

 

 

 

Директор ЗОШ І-ІІІ ст.№5     С.В. Саковський 

 

 

 
 


