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Про організацію
науково-методичної роботи
з педагогічними кадрами
у 2017-2018 н.р.
Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти м.
Новомосковська, організація науково-методичної роботи здійснюється у відповідності до
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про післядипломну освіту», «Про наукову і науково-технічну
діяльність», «Про мови», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021
року Указів Президента України та постанов Верховної Ради України, інших законодавчих
та нормативно-правових актів, наказів Міністерства освіти і науки України, Положення про
міський методичний кабінет, затвердженого
рішенням виконавчого комітету
новомосковської міської ради від 25.09.2012 р. № 498, наказів департаменту освіти і науки
Дніпропетровської обласної державної адміністрації та відповідно до рекомендацій МОН
України, Дніпропетровського ОІППО.
Основними завданнями в системі методичної роботи у 2016-2017 навчальному році були:
− забезпечення потреб у професійному зростанні педагогічних, керівних кадрів шкільної,
дошкільної та позашкільної освіти в міжатестаційний період відповідно до вимог
інноваційного сталого розвитку суспільства;
− організаційно-методичний супровід мережевої взаємодії в системі методичної роботи в
умовах єдиного інформаційного освітнього простору;
− управління якістю освіти на основі даних моніторингу освітньої діяльності,
внутрішкільної методичної роботи навчального закладу;
− реалізація Базового компонента дошкільної освіти, нового Державного стандарту
початкової, базової та повної загальної середньої освіти;
− створення умов для ефективної взаємодії та наступності між усіма ланками освіти;
− використання інноваційних педагогічних технологій для розвитку позитивної
навчальної мотивації;
− широке залучення талановитих та обдарованих учнів до участі в інтелектуальних,
творчих конкурсах різних форм і спрямування;
− посилення патріотичного характеру навчання та виховання.
− реалізація здоров’язберігаючих технологій в практичній педагогічній діяльності.
Навчальна та організаційно-методична діяльність була спрямована на поглиблення,
розширення й оновлення професійних знань педагога, його умінь і навичок у межах роботи

над ІІ етапом обласного науково-методичного проекту „Освітні стратегії соціалізації
особистості громадянського суспільства”.
Вирішенню поставлених задач сприяла оновлена структура методичної роботи,
зокрема, організація діяльності науково-методичної ради, творчих груп, майстер-класів,
педагогічних майстерень щодо опанування новітніх методик, впровадження у навчальновиховний процес ІКТ, застосування інтеграції навчання, спрямованих на вдосконалення та
збагачення знань педагогів, розвиток сучасного стилю педагогічного мислення вчителя і
його готовність до професійного самовдосконалення.
Основною організаційною формою у 2016-2017 навчальному році в структурі
методичної роботи залишалось методичне об'єднання, зокрема, на рівні міста діяли 9 міських
методичних об’єднань спеціалістів дошкільних навчальних закладів, 27 - педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів, 1 методичне об’єднання фахівців
психологічної служби. Підвищенню рівня професійної майстерності молодих спеціалістів
сприяла робота Школи молодого педагога «Паростки зростання» (ДНЗ) та Школи молодого
вчителя «Сходинки до майстерності».
Значна увага приділялась проблемним питанням щодо реалізації інклюзивного
навчання, організаційного забезпечення психолого-педагогічного супроводу за інтегрованою
моделлю, зокрема, діяльності шкільних психолого-медико-педагогічних консиліумів, роботі
з учасниками навчально-виховного процесу в стресовий та постстресовий період.
Порівняно з попередніми роками активізувалась діяльність щодо впровадження
навчальної програми Інтел «Шлях до успіху». Всі ДНЗ та ЗНЗ міста залучені до проекту
«КУРС: Освіта». Впроваджувались обласні медіа-проекти, зокрема, «Електронна атестація».
Разом з тим, проблемним залишилось питання впровадження обласного науковопедагогічного проекту «Електронна школа «Школа, відкрита для всіх», а також оновлення
комп’ютерної бази закладів.
Крім того у новому навчальному році необхідно:
- спланувати та реалізувати заходи щодо удосконалення системи моніторингу
навчально-виховного процесу;
- організувати проведення комплексного моніторингу в навчальних закладах, учні
яких показали низький рівень знань за результатами ЗНО- 2018;
- вивчити рівень здійснення педагогами оцінювальної діяльності в тих навчальних
закладах, де виявлена розбіжність між результатами ДПА у формі ЗНО та шкільним
оцінюванням.
Пріоритетні напрямки методичної роботи на 2017-2018 навчальний рік:
- створення умов для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою
якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення
професійної компетентності;
- впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес,
активне використання інформаційних технологій як сучасного ресурсу для підвищення
якості освіти;
- широке залучення талановитих та обдарованих учнів до участі в інтелектуальних,
творчих конкурсах різних форм і спрямування;
- впровадження трирівневої інтегрованої моделі психологічного супроводу навчальновиховного процесу;
- створення умов для ефективної взаємодії та наступності між усіма ланками освіти.
Враховуючи вищезазначене, аналіз роботи методичної служби за 2016-2017 н.р.,
рішення міської педагогічної конференції від 28 серпня 2017 р. та з метою створення
оптимальних умов для підвищення професійного рівня педагогічних кадрів, розвитку творчої
особистості, забезпечення рівних умов для саморозвитку та підвищення кваліфікаційної
категорії

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. довідку про підсумки науково-методичної роботи за 2016-2017 навчальний рік, основні
завдання, пріоритети діяльності та план заходів з педагогічними кадрами на 2017-2018
навчальний рік;
1.2. структуру методичної роботи з педагогічними кадрами міста в 2017-2018 навчальному
році .
2. Міському методичному кабінету (завідувач Садовий В.О.):
2.1. Розробити план заходів на ІІІ етапі роботи над обласним науково-методичним проектом
«Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»
До 31.10.2017р.
2.2. забезпечити роботу Школи молодого педагога, Школи резерву керівних кадрів згідно
плану.
2.3. Забезпечити:
2.3.1 керівництво роботою міських методичних об’єднань та координацію діяльності
методичних кабінетів закладів освіти;
2.3.2 організаційно-методичний супровід функціонування єдиного освітнього інформаційнометодичного простору;
2.3.3 патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних і надання
їм методичної допомоги;
2.3.4 організаційно-методичний супровід
моніторингових досліджень якості освіти,
апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення.
3. Керівникам міських методичних об’єднань, творчих груп спланувати і організувати роботу
з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо особливостей
вивчення шкільних дисциплін у 2017-2018 навчальному році, Базового компоненту
дошкільної освіти, Державник стандартів освіти, рекомендацій ДОІППО.
4. Керівникам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів:
4.1. Сприяти:
4.1.1 подальшому вдосконаленню методичної роботи та системи внутрішнього моніторингу
якості освіти;
4.1.2 активній участі педагогів навчальних закладів у методичних заходах, конкурсах
педагогічної майстерності;
4.2. Забезпечити функціонування навчального закладу в системі єдиного регіонального
освітнього інформаційно-методичного простору.
4.3. На підставі подання міського методичного кабінету надавати педагогічним працівникам
методичний день для участі в міських заходах.
4.4. Надавати допомогу молодим спеціалістам зі стажем роботи до трьох років через
проведення індивідуальних консультацій та участі в роботі Школи молодого педагога,
призначити наставників.
5. Координацію діяльності щодо виконання цього наказу покласти на В.О. Садового,
завідуючого методичним кабінетом, контроль залишаю за собою.
Додатки до наказу додаються.
Начальник управління освіти
Садовий В.О.
0679845884

О.С. ПАВЛІК

Організаційна структура методичної роботи

Управління освіти виконкому
Новомосковської міської ради

Методична рада

Методичний кабінет

Індивідуальні форми методичної роботи

Консультації:

нормативно-правове
забезпечення
освітньої діяльності,
використання ІКТ у
навчальновиховному процесі,
інноваційна,
дослідницькопошукова,
експериментальна
діяльність,т.і.

Дніпропетровський ОІППО

Вивчення і
популяризація
ППД

вивчення системи
роботи, моніторинг,
доповіді, виступи,
презентації,інноваційні
проекти, індивідуальна
дослідницька,
експериментальна
робота, публікації,
методичні розробки,
,«Портфоліо»,т.і

Колегія управління освіти

Колективні форми методичної роботи

Постійні:

міські методичні
об’єднання,
Школи
педмайстерності,
постійно-діючі
семінари,
методичні центри,
опорні
школи,
авторські
майстерні,
т.і

Циклічні:

конференції,

круглі
столи,
відкриті уроки,
майстер-класи,
огляди,
фестивалі
педагогічної
майстерності,
виставки.
конкурси
педагогічної

майстерності

Дистанційні:

Робота в ЄІОП,
Web-сайти,
вебінари,
віртуальні
методоб’єднання
участь у
проектах
«Електронна
атестація»,
«Електронний
методичний
кабінет», т.і.

1. Склад методичної ради:
Садовий Володимир
Олександрович
Шапілова Тамара
Миколаївна
Полякова Марія
Вікторівна
Куга Наталія Вікторівна
Гопанюк Олена Юріївна
Тимохіна Наталія
Вікторівна
В’язанкіна Наталія
Єгенівна
Ігнатенко Олена Сергіївна
Ругно Олена
Володимирівна

- голова МР, завідувач ММК
- заступник голови МР, методист ММК
- секретар МР, методист ММК
Члени МР
- головний спеціаліст управління освіти
- методист ММК
- директор гімназії № 3
- вихователь-методист ДНЗ № 10 «Дюймовочка»
- заступник директора з НВР СЗШ № 2
- заступник директора з НВР СЗШ № 15

2. Міські методичні об’єднання спеціалістів дошкільних навчальних закладів
Методичне об’єднання
Вихователів-методистів
Вчителів-логопедів та
дефектологів ДНЗ
Вихователів логопедичних
груп
Музичних керівників
Вихователів груп раннього
віку
Вихователів молодшого
дошкільного віку
Вихователів середнього
дошкільного віку
Вихователів старших груп
Фізичний розвиток

ПІБ керівника
В’язанкіна Наталія Євгенівна, вихователь-методист
ДНЗ № 10 «Дюймовочка»
Зімовнова Ольга Єлисеївна, вчитель-логопед
ДНЗ № 8 «Черемушки»
Панкова Олена Степанівна, вихователь ДНЗ № 4 «Росинка»
Махова Ліна Дмитрівна, музичний керівник
ДНЗ № 10 «Дюймовочка»
Нортенко Олена Миколаївна, вихователь-методист
ДНЗ № 14 «Струмочок»
Горлова Оксана Володимирівна, вихователь-методист
ДНЗ № 5 «Веселка»
Лавріщева Наталія Андріївна, вихователь-методист
ДНЗ № 13 «Теремок»
Фролова Юлія Вікторівна, вихователь-методист
ДНЗ № 8 «Черемушки»
Сівакова Катерина Сергіївна, інструктор з фізичного
виховання ДНЗ № 10 «Дюймовочка»

3.Міські методичні об’єднання педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних
закладів:
Методичне об’єднання
ПІБ керівника
Початкових класів:
Турінова Світлана Миколаївна, вчитель початкових класів
СЗШ № 6 (загальне керівництво та координація роботи
методоб’єднань учителів початкових класів)
Вчителів 1-х класів
Воскобойник Маргарита Володимирівна, вчитель
початкових класів СЗШ № 2
Вчителів 2-х класів
Леонгард Тетяна Борисівна, вчитель початкових класів СЗШ
№ 18
Вчителів 3-х класів
Турінова Світлана Миколаївна, вчитель початкових класів
СЗШ № 6
Вчителів 4-х класів
Олійник Валентина Вікторівна вчитель початкових класів
СЗШ № 14
Російської мови і
Пшеничка Валентина Василівна, вчитель російської мови та
зарубіжної літератури
зарубіжної літератури НВК № 1
Української мови і
Калантирська Наталія Іванівна, вчитель української мови та
літератури
літератури СЗШ № 18
Іноземної мови
Оріненко Наталія Георгіївна, вчитель англійської мови
ліцею „Самара”
Історії, правознавства
Плюха Людмила Григорівна, вчитель історії СЗШ № 7
Географії
Чемерис Валентина Іванівна, вчитель географії СЗШ № 6
Біології
Довбиш Владислава Володимирівна, заступник директора з
навчально-виховної роботи, вчитель біології СЗШ № 18
Математики
Кросікова Ольга Зіновіївна, заступник директора з
навчально-виховної роботи колегіуму № 11, учитель
математики
Інформатики
Скуратовська Людмила Григорівна, вчитель інформатики
СЗШ № 18
Фізики
Основ здоров’я
Хімії

Гудзенко Олена Анатоліївна, вчитель фізики СЗШ № 18
Амеліна Олена Андріївна,вчитель основ здоров’я СЗШ №18
Вершиніна Ірина Володимирівна, заступник директора з
навчально-виховної роботи, вчитель хімії НВК № 1
Музичного мистецтва
Тановицька Ольга Анатоліївна, вчитель музики СЗШ № 6
Образотворчого мистецтва Сіряченко Олена Анатоліївна, вчитель образотворчого
мистецтва СЗШ № 14
Художньої культури
Пахомова Тетяна Володимирівна, вчитель художньої
культури НВК №5
Технології
Караванченко Геннадій Васильович, вчитель технічної праці
СЗШ № 2
Фізичної культури
Гречихіна Ірина Миколаївна, вчитель фізичної культури
колегіуму № 11
Вчителів предмету «Захист Поляков Сергій Якович, вчитель предмету «Захист
Вітчизни»
Вітчизни» колегіуму № 11
Бібліотекарів шкільних
Ліщук Тетяна Михайлівна, завідуюча бібліотекою гімназії № 3
бібліотек
Заступників директорів з
Іващенко Ірина Володимирівна, заступник директора з
виховної роботи
виховної роботи колегіуму № 11
Педагогів-організаторів
Сергієнко Наталія Андріївна, директор ЦПР
Практичних психологів
Резнікова Ліна Анатоліївна, психолог СЗШ № 6
Фахівців з інклюзивної
Старчевич Тетяна Михайлівна, голова ПМПК
освіти

4.Школи педагогічної майстерності
Школа молодого
Шаня Тетяна Іванівна, вихователь-методист ДНЗ № 7
дошкільника «Паростки
«Ластівка»
зростання» (ДНЗ)
Школа молодого педагога
Канцера Марина Іванівна, вчитель початкових класів
«Сходинки до
колегіуму №11.
майстерності» (ЗНЗ)
5. Методичні центри на базі закладів освіти:
Початкові класи
Українська мова і літератури
Російська мова і світової література
Іноземна мова
Іісторія, правознавство
Географія
Хімія
Біологія, основи здоров’я
Інформатика
Математика
Фізика, астрономія
Практична психологія
Фізична культура
Трудове навчання
Обслуговуюча праця
Захист Вітчизни
Музичне мистецтво
Образотворче мистецтво
Художня культура
6. Експериментальні заклади освіти:
ЗНЗ
назва експерименту

Колегіум № 11

СЗШ № 2
СЗШ № 6
(«Фінансова
грамотність»)
СЗШ № 7

СЗШ № 6
СЗШ № 18
НВК № 1
ліцей „Самара”
СЗШ № 7
СЗШ № 6
НВК № 1
СЗШ № 18
СЗШ № 18
колегіум № 11
СЗШ № 18
СЗШ № 6
колегіум № 11
СЗШ № 2
СЗШ № 18
колегіум № 11
СЗШ № 6
СЗШ № 14
НВК № 5

«Духовний розвиток учнів та педагогів в умовах
школи культури здоров’я та особистісного
зростання»
«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для
сталого розвитку у навчально-виховний процес»
на 2015-2021 роки
«Створення системи розвитку духовного
потенціалу учасників педагогічного процесу
Школи особистісного зростання»
«Використання Інтернет- та медіаосвітніх
технологій у навчально-виховному процесі
сучасної школи та їх вплив на становлення
інноваційної особистості»
«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для
сталого розвитку у навчально-виховний процес»
на 2015-2021 роки
«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для
сталого розвитку у навчально-виховний процес»
на 2015-2021 роки

рівень
Всеукраїнський
Регіональний
Регіональний

Регіональний
Регіональний
Регіональний

Експериментальна діяльність з проблеми
"Педагогіка життєтворчості як стратегічна основа
розвитку освіти" за темою "Розробка інноваційної
СЗШ № 18
системи розвитку особистості засобами
життєтворчих технологій"
(«Школи життєтворчості»)
«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для
сталого розвитку у навчально-виховний процес»
ДНЗ № 13 «Теремок» на 2015-2021 роки (робота за експериментальною
програмою «Дошкільнятам – освіта для сталого
розвитку»).
«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для
сталого розвитку у навчально-виховний процес»
ДНЗ № 6 «Калинка» на 2015-2021 роки (робота за експериментальною
програмою «Дошкільнятам – освіта для сталого
розвитку»).

7. Участь у проектах:
заклади

всі заклади освіти
ММК,
ЗНЗ міста
всі ЗНЗ міста
всі ДНЗ міста
ЗНЗ міста
СЗШ № 15
СЗШ № 13
колегіум № 11

назва проекту

Регіональний

Регіональний

міський
(підготовчий етап)

рівень

Єдиний освітній центр «ІСУО»

Регіональний

Е-методичний кабінет

Регіональний

Е-атестація
Електронний ДНЗ
Електронна школа
Шкільна академія підприємництва
Розвиток громадянських компетентностей в
Україні
«Росток»

Регіональний
Регіональний
Регіональний
міжнародний
(Україна-Польща)
міжнародний
(Україна-Швейцарія)
Всеукраїнський

