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НАКАЗ
від 06 вересня 2017 року

№ _______

Про організацію методичної роботи
з педагогічними працівниками
закладу освіти у 2017/2018 навчальному році
З метою виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», Положення про шкільний
методичний кабінет, рекомендацій МОН України, Київського обласного інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів та районного методичного кабінету, наказу №
345 по відділу освіти Васильківської райдержадміністрації від 06.09.2017 «Про
організацію методичної роботи з керівними та педагогічними працівниками району у
2017/2018 н.р.» та реалізації завдань реформування освітньої системи, оптимізації
навчально-виховного процесу, розвитку творчої активності педагогічних[ кадрів,
результативного впровадження досягнень психолого-педагогічної науки і нових освітніх
технологій у роботу освітнього закладу,
Н А К А З У Ю:
1. Продовжити (третій рік) діяльність методичної служби закладу освіти на
реалізацію методичного питання «Розвиток ключових компетенцій учнів,
вихованців та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя» та вирішення
пріоритетних напрямків в організації методичної роботи з педагогічними
працівниками:








удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу;
інформаційно-методичний супровід діяльності освітнього закладу по
забезпеченню якісної освіти;
організаційно-методичне забезпечення профілізації навчання в старшій
школі;
методичне забезпечення професійної підготовки вчителя в умовах
профільного навчання;
формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних
проблем психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду;
вивчення професійних досягнень вчителів, класних керівників, вихователів,
узагальнення їх досвіду, впровадження в практику роботи педагогічного
колективу;
стимулювання ініціативи і активізації творчості педагогічного колективу у
інноваційній діяльності, спрямованої на оновлення і розвиток навчальновиховного процесу;




сприяння підвищенню кваліфікації і неперервної освіти педагогічних
працівників, сприяння організації раціональної педагогічної праці,
створення умов для самоосвіти педагогів;
здійснення моніторингу показників роботи педагогічних працівників для
вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо
удосконалення їхньої діяльності.

2. Призначити відповідальним за організацію методичної роботи в закладі освіти та
завідувачем методичним кабінетом закладу заступника з навчально-виховної
роботи Т.М. Беспалову.
3. Продовжити роботу над реалізацією методичного питання закладу освіти
«Розвиток ключових компетенцій учнів, вихованців та їх підготовка до успіху
в сучасних умовах життя» згідно плану (практичний етап) на 2015-2020 роки,
який розглянуто та обговорено на засіданні методичної ради закладу, протокол № 5
від 26.05.2015. ( Додаток 1)
4. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками на
2017/2018 навчальний рік. ( Додаток 2)
5. Затвердити склад методичної ради та циклограму роботи методичного кабінету
закладу освіти ( Додатки 3,4 )
6. На основі затвердженої структури методичної роботи з педагогічними кадрами
організувати роботу методичних підрозділів та затвердити їх керівників
( Додаток 5)
7. Вчителі, які не ввійшли до шкільних методичних підрозділів, працюють в
районних методичних об’єднаннях.
8. Керівникам методичних підрозділів спланувати роботу на 2017/2018 навчальний
рік.
До 20.09 2017
9. Забезпечити проведення засідань методичних підрозділів педагогічних кадрів
згідно графіка на 2017/2018 навчальний рік.
Протягом року
10. Завідуючій методичним кабінетом закладу освіти Т.М.Беспаловій:
10.1 Забезпечити в районній педагогічній виставці «Освіта Васильківщини – 2018».
10.2 Контролювати питання організації та проведення методичної роботи в
освітньому закладі.
10.4. Спланувати роботу методичної ради НВК та методичного кабінету відповідно
до рекомендацій МОН України щодо проведення та організації методичної роботи
з педкадрами, вимог сучасності у педагогічній науці та на основі діагностування
освітян.
До 15.09.2017
11. Забезпечити участь педпрацівників у заходах та засіданнях районних методичних
підрозділів згідно графіка навчання педпрацівників.
Протягом року

12. Забезпечити необхідні організаційні умови для засідань районних методичних
підрозділів згідно плану роботи РМК.
Протягом року, В.О. Лобко
13. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора НВК з
навчально-виховної роботи Т.М. Беспалову.

Директор НВК В.О. Лобко

Виконавець
________________ Т.М. Беспалова
З наказом ознайомлені:
Рябуха С.М.

Кушнір М.М.

Зеленський О.Ф.

Куценко В. О.

Ляшинська Л. В.

Тарасенко В.А.

Календрузь Ю.О.

Куроченко Л.В.

Корнієнко С.А.

Богачук Н. П.

Сіромаха К. В.

Засуха В.В.

Дорога-Іванюк О.О.

Верміненко О.В.

Кириченко С.В.

Засуха Л. Г.

Засуха Л.В.

Додаток № 1
до наказу №___
від 06.09.2017

Затверджую
Директор
Пологівського НВК
______________В.О. Лобко

План роботи
над реалізацією методичного питання

«Розвиток ключових компетенцій учнів, вихованців та їх
підготовка до успіху в сучасних умовах життя»
ПОЛОГІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ –
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»
Васильківського району Київської області

№
з/п

Рік

Етап

Заходи

1.

2015/2016

Теоретичний

1.Діагностування вчителів з метою вивчення рівня їх
професійної компетентності.
2. Теоретичне обґрунтування методичного питання закладу
освіти:
- вивчення науково-методичної літератури;
- ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями
психолого-педагогічної науки, існуючим ППД.
3.Засідання
педагогічної ради
«Шляхи
формування
компетентностей учнів та їх підготовка до успіху в сучасних
умовах життя»
4.Визначення провідних напрямків діяльності шкільних
методичних підрозділів з питань реалізації методичного
питання закладу освіти.
5. Оформлення довідково-інформаційних матеріалів з в
методичному кабінеті закладу.
6.Тренінг «Формування професійної компетентності
педагога».

2.

2016/2017

Аналітичний

1.Спрямування всіх напрямів методичної роботи закладу
освіти на розвиток творчого потенціалу вчителя у контексті
реалізації методичного питання.
2. Круглий стіл «Від компетентного вчителя до
компетентного випускника закладу освіти».
3. Семінар «Впровадження нових прогресивних технологій
навчання у практику роботи педагогічного колективу».
4. Підготовка та проведення засідання педагогічної ради:
«Використання освітніх технологій у формуванні життєвих
компетентностей учнів та вихованців».
5. Створення банку інформації з метдичного питання
закладу освіти.
6. Проведення в закладі конкурсу педагогічної майстерності
«Мій найкращий урок».
7. Організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів.
8. Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із
визначеного методичного питання.
9. Поповнення інформаційного банку даних
«Обдарованість».
10. Розробка алгоритмів, пам’яток, порад для формування
життєвих компетентностей учнів .
11. Аналіз навчально-методичної та матеріальної бази
кабінетів, вжиття заходів до їх поліпшення.

3.

2017/2018

Практичний

1.Спрямування роботи педагогічного колективу над
реалізацією методичного питання закладу.
2. Активізація діяльності шкільних методичних підрозділів у
контексті роботи над методичним питанням.
3.Трансформування інноваційних технологій, ППД в
практичну діяльність.
4. Підготовка та проведення засідання педагогічної ради:
«Про роботу педколективу з розвитку життєвих
компетентностей учнів, формування у них високої
пізнавальної культури на основі творчого використання ідей
В.О. Сухомлинського, активних форм організації навчальнопізнавальної діяльності учнів».
5.Випуск методичного бюлетеня з досвіду роботи над
методичним питанням.

4.

2018/2019

Систематизаційний

1. Удосконалення системи роботи вчителів у контексті
роботи над реалізацією методичного питання.
2. Підготовка та проведення педради: «Розвиток
пізнавальної самостійності і креативних компетентностей
учнів через проблемно-пошукову роботу».
3.Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів.
4. Аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів
та вихованців закладу освіти.
5. Фестиваль педагогічних ідей і знахідок вчителів:
«Творчість як прояв професійної компетентності».

5.

2019/2020

Підсумковий

1. Узагальнення та аналіз роботи над реалізацією
методичного питання, вироблення практичних
рекомендацій.
2. Проведення творчих звітів шкільних методичних
підрозділів про наслідки роботи над реалізацією
методичного питання.
3. Оформлення результатів дослідження у вигляді
методичних порад.
4. Створення банку перспективного педагогічного досвіду.
5. Підготовка та проведення ярмарку педагогічних ідей
6. Проведення підсумкової педради-панорами методичних
знахідок «Взаємозв’язок творчих можливостей учителя і
учня та результативність педагогічної діяльності щодо
розвитку життєвої компетентності учня та вихованця”.

Додаток №2

Структура методичної роботи до наказу №___
Пологівського НВК ________В.О.Лобко

АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації
Педрада закладу освіти
Діагностування

Методичні тижні
Конференція за
підсумками роботи
над реалізацією
методичного
питання

Педагогічні
читання
Творча група
вчителів з
вивчення
методичного
питання закладу

Індивідуальні

Стажування

Наставництво

Консультації

Самоосвіта

Робота над
індивідуальною
методичною темою

Творчі звіти вчителів

Районні МО

Методичні декади

МЛ вчителів початкових класів, вихователів
дошкільної групи

МЛ вчителів природничо-математичного циклу

МЛ вчителів суспільно-гуманітарного циклу

МЛ класних керівників

Конкурс
«Вчитель року»

Групові

Творчі звіти методичних підрозділів

Колективні

Групові

Методичні оперативні
наради

Психологічнопедагогічний семінар

Колективні

Епізодичні

Тижні педагогічної майстерності

Постійно діючі

Додаток № 3
до наказу №___
від 06.09.2017

Затверджую
Директор
Пологівського НВК
______________В.О. Лобко
СКЛАД
МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
ПОЛОГІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ –
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»
Васильківського району Київської області

1. БЕСПАЛОВА Т.М.

- голова методичної ради;

2. ЛОБКО В.О.

- заступник голови методичної ради;

3. СІРОМАХА К.В. - керівник методичної лабораторії класних керівників;
секретар методичної ради
4. БОГАЧУК Н.П.

- керівник методичної лабораторії вчителів початкових
класів, вихователів дошкільної групи;

5. КАЛЕНДРУЗЬ Ю.О. - керівник методичної лабораторії
вчителів суспільно-гуманітарного циклу;
6. ЛЯШИНСЬКА Л.В.

- керівник методичної лабораторії
вчителів природничо-математичного циклу;

7. ВЕРМІНЕНКО О.В.

- практичний психолог

Додаток № 4
до наказу №___
від 06.09.2017

Оперативна нарада
Засідання методичної ради
Засідання атестаційної комісії
Засідання методичної
лабораторії вчителів початкових
класів, вихователів дошкільної
групи
Засідання методичної
лабораторії класних керівників
Засідання методичної
лабораторії вчителівсуспільногуманітарного циклу
Засідання методичної
лабораторії вчителів
природничо-математичного
циклу
Участь у районних методичних
об’єднаннях вчителів:
 української мови та
літератури
 математики
 образотворч. мистецтва
 музичного мистецтва
 художньої культури
 класних керівників
 заступників директора
 педагогів-організаторів
 фізичної культури

захисту Вітчизни
 фізики
 інформатики
 біології
 хімії
 іноземної мови
 основи здоров'я
 вихователі ДНЗ
 керівник закладу
 початкових класів
 зарубіжної літератури
 російської мови
 історії
 бібліотекар
 економіки
 географії
 психолог
 музкерівники ДНЗ




креслення
трудового навчання
малодосвідчені вчителі

Пн

Пн

ІV Вт
05.09
І Чт

17.10

Пн

Пн

Пн

ІV Вт

Пн

Пн

ІV Вт

Пн

Пн

ІV Вт
17.04

Червень

Травень

Квітень

Березень

Лютий

Січень

Грудень

Листопад

Жовтень

Вересень

Циклограма роботи методичного кабінету
ПОЛОГІВСЬКОГО НВК

Пн
ІV Вт

І Чт

І Чт

27.03
І Чт
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Додаток № 5
до наказу №___
від 06.09.2017

Затверджую
Директор
Пологівського НВК
______________В.О. Лобко

Керівники
методичних підрозділів педагогічних кадрів
ПОЛОГІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ –
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»
Васильківського району Київської області
на 2017/2018 навчальний рік

№
п/п
1

Назва МП

Керівник

Посада, категорія, звання

Методична лабораторія
вчителів початкових
класів, вихователів
дошкільної групи

Богачук
Наталія Петрівна

Вчитель початкових класів,
спеціаліст вищої категорії

2

Методична лабораторія
класних керівників

Сіромаха Катерина
Василівна

Вчитель фізики,
спеціаліст вищої категорії

3

Методична лабораторія
вчителів суспільногуманітарного циклу

Календрузь
Юлія Олексіївна

Вчитель англійської мови,
спеціаліст першої категорії

4

Методична лабораторія
вчителів природничоматематичного циклу

Ляшинська Людмила
Володимирівна

Вчитель біології, хімії,
спеціаліст вищої категорії

5

Творча група вчителів з
вивчення методичного
питання закладу

Беспалова Тетяна
Миколаївна

Заступник директора з
навчально-виховної роботи,
спеціаліст вищої категорії,
«Старший вчитель»

