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НАКАЗ
Про організацію методичної
роботи з педагогічними
працівниками школи
у 2016/2017 навчальному році
Відповідно до статті 19 Закону України «Про освіту», статті 18 Закону
України «Про дошкільну освіту», статей 36,42 Закону України «Про загальну
середню освіту», відповідно до наказу управління освіти адміністрації
Холодногірського району Харківської міської ради від 31.08.2016 № 380
«Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками закладів
освіти району на 2016/2017 навчальний рік», та з метою подальшого
удосконалення особистісно-орієнтованого спрямування дидактичних,
методичних, технологічних та морально-психологічних аспектів навчальновиховного процесу, підвищення загальнокультурного рівня, психологопедагогічної підготовки, професійної майстерності педагогічних працівників
та методичного забезпечення розвитку освіти в районі, згідно з планом
роботи управління освіти
НАКАЗУЮ:
1. Продовжити роботу над методичною темою «Підвищення якості
навчально-виховного процесу шляхом упровадження сучасних
інноваційних технологій навчання як умова самовдосконалення й
самореалізації вчителя та учня»
Упродовж начального року
2. Продовжити опанування науково - теоретичних основ щодо
підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом
упровадження сучасних інноваційних технологій навчання на
засіданнях шкільної методичної ради, шкільних методичних об’єднань,
педагогічних радах, семінарських заняттях.
Упродовж навчального року
3. Затвердити склад методичної ради школи (додаток 1).

4. Затвердити план роботи методичної ради школи на 2016/2017
навчальний рік (додаток 2).
5. З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної
підготовки педагогічних працівників спрямувати методичну роботу в
2016/2017 навчальному році на вирішення таких завдань:
- удосконалення змісту науково-методичної роботи, забезпечення її
національної спрямованості відповідно до економічних, політичних,
соціально-культурних умов розбудови й оновлення української
загальноосвітньої школи;
- розробка методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного
виховання як пріоритетного орієнтиру в навчально-виховному процесі;
- створення максимально сприятливих умов для розвитку й
саморозвитку вчителів і учнів через удосконалення та підвищення
якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу,
підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної
підготовки педагогічних працівників шляхом організаціїї роботи
консультпункту, ШМО учителів-предметників, проведення
методичних тижнів;
- пошуки більш досконалих шляхів навчання та виховання, розвиток
ініціативи та творчості вчителів на основі впровадження передових
педагогічних технологій, новаторських пошуків, поглиблення знань
проблем навчання та виховання;
- створення максимально сприятливих умов для інтелектуального,
духовного, морально-етичного, фізичного розвитку школярів;
- впровадження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення
здоров’я учнів;
- надання можливості учням школи реалізувати власні творчі здібності у
процесі залучення їх до наукової та дослідницько-пошукової
діяльності, створення індивідуальних і колективних проектів;
- забезпечення учням можливості чіткого визначення у віборі профілю
навчання, організація якісної освітньої підготовки у межах обраного
профілю;
- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування , широке
залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного
процесу, життєдіяльності навчального закладу;
- підвищення іміджу навчального закладу;
- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального
закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;
6. Організувати роботу з педагогічними кадрами шляхом диференціації
педагогічного потенціалу та модернізації форм роботи.
7. Призначити керіниками шкільних предметних методичних об’єднань:
- Кудрявцеву Л.В., учителя української мови та літератури (ШМО
учителів української мови та літератури);

- Кочанову Н.В., учителя історії (ШМО учителів історії, правознавства,
харківщинознавства);
- Л.Є. Данічко, учителя російської мови та літератури (ШМО учителів
російської мови та літератури);
- І.М. Колісниченко, учителя англійської мови (ШМО учителів іноземної
мови);
- С.О Шнуркову, учителя математики (ШМО учителів математики й
інформатики, фізики)
- В.В. Гримковську, учителя географії (ШМО учителів природничого
циклу – географії, хімії, біології, економіки);
- Н.О. Фомченкову, учителя фізичного виховання (ШМО учителів
фізичного виховання, музики, образотворчого мистецтва, трудового
навчання, предмета «Захист Вітчизни»);
- Т.О. Бугайову, учителя початкових класів (ШМО вчителів початкової
школи);
- Т.М.Марчук, учителя початкових класів (ШМО класних керівників
школи I ступеня);
- О.В. Усову, учителя географії (ШМО класних керівників школи II
ступеня).
- В.В. Устименко, учитель біології (ШМО класних керівників школи ІII
ступеня).
8. У рамках роботи над методичною темою, вивчення, впровадження в
практику роботи школи ефективного педагогічного досвіду вчителів
міста, району, школи продовжити діяльність таких підсистем:
- Школа молодого вчителя (керівник – Н.В. Чижова, вчитель
математики, старший учитель.)
- Шкільні об’єднання:
1) учителів української мови та літератури (керівник - Л.В. Кудрявцева,
учитель вищої категорії);
2) учитель історії, правознавства (керівник – Кочанова Н.В., учитель
вищої категорії, учитель-методист)
3) учителів російської мови та літератури (керівник – Л.Є. Данічко,
учитель I категорії);
4) учителів іноземної мови (керівник І. М. Колісниченко, учитель вищої
категорії);
5) учителів математики й інформатики, фізики (керівник – С.О.
Шнуркова, учитель вищої категорії);
6) учителів природничого циклу – географії, хімії, біології, економики
(керівник В.В. Гримковська, учитель вищої категорії, учитель
методист);
7) учителів фізкультури, музики, образотворчого мистецтва,трудового
навчання, предмета «Захист Вітчизни» (керівник Н.О. Фомченкова,
вчитель вищої категорії);
8) класних керівників школи I ступеня (керівник – Т.М. Марчук, учитель
вищої категорії);

9) класних керівників школи II ступеня (керівник – О.В. Усова, учитель I

категорії).
10) класних керівників школи IIІ ступеня (керівник – В.В. Устименко
учитель I категорії).
11)
учителів початкової школи (керівник Т.О. Бугайова, учитель
вищої категорії)
9. Затвердити методичні теми, над якими працюють шкільні методичні
об’днання (додаток 3).
10. Для надання практичної допомоги молодим та нещодавно
призначеним учителям удосконалити систему наставництва та
закріпити молодих спеціалістів за досвідченими педагогами (додаток
4):
10.1. Затвердити план роботи школи молодого вчителя на 2016/2017
навчальний рік.
11.Узагальнити матеріали з досвіду роботи вчителів школи:
Балали Л.М. – учителя української мови та літератури;
Шнуркової С.О. – учителя математики;
Кочанової Н.В. – учителя історії;
Сухорукова О.Б. – учителя трудового навчання;
Масохи Н.В. – учителя образотворчого мистецтва;
Кожушко Т.М. – учителя початкових класів;
12.Сприяти участі педагогічих працівників у роботі міських, обласних
педмайстерень, авторських семінарах.
Протягом року
13.Провести методичні дні з метою презентації педагогічного досвіду
вчителів школи, сприяння тісному співробітництву між різними
категоріями педагогічних працівників.
Протягом 2016/2017 навчального року
14.Вивчити рівень професійної компетентності педпрацівників, які
атестуються в 2016/2017 навчальному році.
До 15.03.2017
15.Контроль за оформленням та веденням документації з атестації
вчителів покласти на заступника директора з навчально-виховної
роботи Куценко О.О.
16. Взяти участь у роботі районної «Школи вдосконалення педагогічної
майстерності» для вчителів з низькими результатами
17. Взяти участь у роботі районного методичного майданчика «Азбука
молодого класного керівника» для класних керівників зі стажем роботи
до 3-х років.
18.Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності
«Учитель року – 2017».
19. Взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних
предметів навчального плану, турнірах, конкурсах.
20. Спланувати роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до
науково-дослідницької роботи, факультативних та гурткових занять з

метою поглибленого вивчення предметів навчального плану,
позаурочної діяльності, учнівського самоуправління.
21.Використовувати атестацію, конкурси педагогічної майстерності та
інші форми методичної роботи для заохочення діяльності вчителів,
розвитку творчої активності педагогів, підвищення професійного рівня
і зростання результативності праці педагогів.
22. Здійснювати відвідування уроків учителів – спеціалістів, молодих
вчителів адміністрацією з метою надання методичної допомоги.
23.Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.
Директор школи
З наказом ознайомлені:
Куценко О.О.
Кочанова Н.В.
Фомченкова Н.О.
Дурягіна О.В.
Кудрявцева Л.В.
Чижова Ю.Г.
Бугайова Т.О.
Косенко О.Є.
Колісниченко І.М.
Усова О.В.
Вишняк Л.М.
Данічко Л.Є.
Одинцова З.І.
Ключко С.М.
Лук’янович Н.С.
Стрельникова О.А.
Гримковська В.В.
Карпова К.Ю.
Кальченко Т.О
Марчук М.Т.
Устименко В.В.

Л.М. Усиченко

Додаток 1
до наказу ХЗОШ№ 126
від 31.08.2016 №_____
Голова шкільної методичної ради – директор школи
Л.М. Усиченко.
Заступник голови шкільної ради – заступник директора з навчальновиховної роботи Куценко О.О.
Члени ради
• Л.М. Балала, заступник директора з виховної роботи;
• Ю.Г. Чижова, керівник школи молодого учителя;
• З.І. Одинцова, учитель біології, учитель-методист, заслужений
учитель України;
• О.В. Дурягіна, заступник директора з навчално-виховної роботи
школи І ступеня;
• О.Є. Косенко, заступник директора з навчально-виховної роботи;
• Керівники шкільних методичних обє’днань:
- Л.В. Кудрявцева, учитель вищої категорії (ШМО учителів української
мови та літератури);
- Н.В. Кочанова, учителя першої категорії (ШМО учителів історії,
правознавства);
- Л.Є. Данічко, учитель І категорії (ШМО учителів російської мови та
літератури);
- І.М. Колісниченко, учитель вищої категорії (ШМО учителів іноземної
мови);
- С.О. Шнуркова, учитель вищої категорії (ШМО учителів математики й
інформатики, фізики)
- В. В. Гримковська, учитель вищої категорії (ШМО учителів
природничого циклу – географії, хімії, біології, економики);
- Н.О. Фомченкова, учитель вищої категорії (ШМО учителів фізичної
культури, музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання,
предмета «Захист Вітчизни»);
- Т.О. Бугайова, учитель вищої категорії (ШМО вчителів початкової
школи);
- М.Т. Марчук, учитель вищої категорії (ШМО класних керівників
школи І ступенів);
- О.В. Усова, учитель І категорії (ШМО класних керівників школи ІІ
ступенів);
- В.В. Устименко, учитель І категорії (ШМО класних керівників школи
ІІІ ступенів).

Додаток 2
до наказу ХЗОШ№ 126
від 31.08.2016 №_____
ПЛАН ЗАСІДАНЬ
Методичної ради школи на 2016/2017 навчальний рік
І засідання вересень 2016 року
1. Про підсумки методичної роботи у 2015/2016 навчальному році та
завдання на 2016/2017 навчальний рік.
2. Про результати навчальних досягнень учнів за результатами ДПА та
ЗНО у 2016 році.
3. Про організацію неперервної освіти педагогічних кадрів.
4. Про актуальні проблеми психологічного супроводу навчальновиховного процесу в школі.
5. Про особливості науково-методичного супроводу викладання предметів
у початковій школі та у 8 класах за новими Державними стандартами у
2016/2017 навчальному році.
6. Про особливості науково-методичного супроводу організації виховної
роботи.
ІІ засідання січень 2017 року
1. Про розгляд матеріалів, представлених для участі в обласній
виставці- презентації педагогічних ідей та технологій.
2. Про підсумки проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських
олімпіад з навчальних предметів та І (районного) етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН.
3. Про підсумки виховної роботи школи у І семестрі 2016/2017
навчального року.
ІІІ засідання березнь 2017 року
1. Про затвердження досвідів педагогічних працівників, які
атестуються.
2. Про підсумки участі у міському та обласному конкурсі «Учитель
року - 2017».
3. Про стан роботи щодо вибудовування моделі випускника
початкової школи за новим Державним стандартом.
1.
2.
3.

4.

ІV засідання червень 2017 року
Про підсумки участі педагогісних працівників у конкурсах
професійної майстерності у 2016/2017 навчальному році.
Про підсумки атестації педагогічних працівників та проходження
курсової перепідготовки в 2016/2017 навчальному році.
Про підсумки роботи методичних об’єднань, творчих груп у
2016/2017 навчальному році.
Про підсумки роботи щодо аналізу стану викладання предметів у
2016/2017 навчальному році.

Додаток 3
до наказу ХЗОШ№ 126
від 31.08.2016 №_____
Методичне об’єднання школи

Загальна методична тема, над якою
працює МО
Методичне об’єднання вчителів
Формування громадянської,
української мови та літератури
полікультурної компетенції учнів на
уроках української мови та літератури
Методичне об’єднання вчителів російської Формування громадянської,
мови та літератури
полікультурної компетенції при
формуванні філологічної освіти
Методичне об’єднання вчителів фізики,
Підвищення якості математичної освіти
математики й інформатики
шляхом впровадження інноваційних
технологій навчання
Методичне об’єднання вчителів іноземної Розвиток комунікативних навичок на
мови
всіх етапах вивченняіноземних мов з
використанням особистісноорієнтованого підходу та інтерактивних
ігор
Методичне об’єднання вчителів
Розвиток продуктивних творчих
природничого циклу
здібностей учнів та формування
соціокультурної компетентності
Методичне об’єднання вчителів історії,
Формування громадянської,
правознавства
полікультурної компетенції учнів на
уроках історії та правознавства
Методичне об’єднання вчителів фізичної
Впровадження інноваційних технологій
культури, музики, образотворчого
навчання на уроках фізичної культури,
мистецтва, трудового навчання, предмета музики, образотворчого мистецтва,
«Захист Вітчизни»
трудового навчання, предмета «Захист
Вітчизни»
Методичне об’єднання класних керівників Створення психологічного комфорту у
школи І ступенів
школі І ступеня
Методичне об’єднання класних керівників Розвиток національної свідомості учнів
школи ІІ ступенів
у сучасній школі
Методичне об’єднання класних керівників Розвиток національної свідомості учнів
школи ІІІ ступенів
у сучасній школі

Додаток 4
до наказу ХЗОШ№ 126
від 31.08.2016 №_____
Призначити наставниками:
- за вчителем німецької мови Васильєвою Юлією Вікторівною – вчителя
німецької мови, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, старшого
вчителя Богданову Віту Олегівну;
- за вчителем російської мови та літератури Стрельниковою Ольгою
Анатоліївною – вчителя російської мови та літератури, спеціаліста
першої кваліфікаційної категорії Данічко Людмилу Євгенівну;
- за вчителем основ здоров’я Карповою Катериною Юріївною – вчителя
географії та основ здоров’я , спеціаліста першої кваліфікаційної
категорії Усову Олену Вікторівну;
- за вчителем початкових класів Татарніковою Юлією Юріївною –
вчителя вчителя початкових класів, спеціаліста вищої кваліфікаційної
категорії, Маренич Світлану Іванівну.
- за вчителем початкових класів Колесник Вікторією Олександрівною
– вчителя початкових класів, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії,
старшого учителя, Бабенко Світлану Миколаївну.

