
 
УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

БЕРЕЗНІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

Рівненської області 

ПОЛЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

05.09.2017                                                                                            № __ 

 с. Поляни  

Про зміст, форми і структуру 

методичної роботи з педагогічними 

кадрами у 2017/2018 навчальному 

році 

 

Відповідно до наказу управління освіти, молоді та спорту Березнівської 

райдержадміністрації від 04.09.2017 року № 252 «Про зміст, форми і структуру 

науково – методичної роботи з керівними і педагогічними кадрами у 2017/2018 

навчальному році», Програми розвитку школи на 2016-2020 роки, виходячи з 

аналізу методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017 навчальному 

році, висвітленого в наказі по школі від 25.05.2017 року № ___, з метою 

вдосконалення професійної майстерності педагога, підняття рейтингу освіти, 

якості надання освітніх послуг, забезпечення кожному учневі рівного доступу 

до якісної освіти та  національно-патріотичного виховання дітей та молоді  

 

НАКАЗУЮ:  
 

1.Спрямувати діяльність навчального закладу у 2017-2018 навчальному році на  

реалізацію з виконання ІІ етапу  методичної проблемної теми «Формування 

життєвих компетентностей учасників навчально – виховного процесу засобами 

сучасних підходів до навчання та виховання».  

Упродовж 2017-2019 навчальних років 

 

2. Продовжити роботу щодо  підготовки  педагогічних працівників до 

діяльності за новими Державними стандартами початкової загальної освіти, 

базової і повної загальної середньої освіти та науково-методичне забезпечення 

процесу розвитку єдиного освітнього інформаційного простору в навчальному 

закладі на основі моніторингових досліджень. 

З 01.09.2017 року 

 

3.Спрямувати всю методичну роботу на підвищення теоретичної, методичної, 

фахової підготовки  вчителів та вирішити такі завдання: 

3.1. надання методичної допомоги  вчителям школи І ступеня у роботі за 

новим Державним стандартом початкової загальної освіти; 
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3.2. опрацювання нормативних документів щодо затвердження змін до 

навчальних програм, щодо методичних рекомендацій про викладання 

навчальних предметів, щодо орієнтовних вимог до оцінювання навчальних 

досягнень учнів із базових дисциплін; 

3.3. впровадження елементів інноваційних технологій: особистісно орієнтовані 

технології навчання та виховання, технології розвивального навчання, проектна 

технологія, здоров’язберігаючі, інтерактивні, інформаційно-комунікаційні 

технології навчання, розвиток критичного мислення, технології створення 

ситуації успіху; сучасних освітніх трендів (змішане навчання, перевернуте 

навчання, STEM-освіта, навчальний веб-квест, тощо); 

3.4. активізація роботи WEB-сайту школи; 

3.5. координація роботи з педагогічними працівникам школи щодо своєчасного 

виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання й розвитку 

обдарованої молоді; 

3.6. удосконалення структури методичної роботи з педагогічними кадрами на 

основі діяльнісного, особистісно- орієнтованого та компетентнісного підходу; 

3.7. забезпечення оптимального поєднання основних форм підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів: курсів та самоосвіти, орієнтуючись на 

поетапний розвиток педагогічної майстерності, формування готовності до 

постійного професійного самовдосконалення, підготовка до атестації 

педагогічних працівників; 

3.8. розвиток творчої активності педагогів, підвищення компетентності, 

духовності та відповідальності працівників школи за результати своєї праці; 

3.9.здійснення психологічного та методичного супроводу допрофільного та 

профільного навчання в навчальному закладі, рівного доступу до якісної освіти; 

3.10.удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської 

молоді; 

3.11.удосконалення та урізноманітнення роботи з обдарованими дітьми, 

покращення результативності участі учнів школи на районному рівні 

предметних олімпіад з базових дисциплін, турнірах, конкурсі-захисту науково-

дослідницьких робіт; 

3.12. сприяння участі педагогів  у  I етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року», інших фахових конкурсах і змаганнях педагогічних працівників;  

3.13. надання методичної допомоги педагогічним працівникам із впровадження 

інклюзивної моделі освіти для дітей з особливими освітніми потребами, їх 

інтеграцію у навчально-виховний процес сучасного освітнього закладу з метою 

соціалізації й адаптації до суспільного життя; 

3.14.координація діяльності шкільного методичного кабінету методичним 

кабінетом комунальної науково-методичної установи «Березнівський районний 

методичний кабінет». 

Упродовж 2017/2018 навчального року 

 

 

4. Організувати роботу шкільних методичних об’єднань з періодичністю 

засідань 4 рази на  рік: 
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4.1. методичного об’єднання вчителів початкових класів; 

4.2. методичного об’єднання вчителів суспільно – гуманітарного циклу;  

4.3 методичного об’єднання вчителів оздоровчо- трудового циклу;  

4.4. методичного об’єднання вчителів природничо-математичного  циклу.. 

     З 04.09.2017 року  

5. Призначити керівників шкільних методичних об’єднань: 

5.1.   Самойлюк Т.В., вчитель початкових класів, керівник методичного 

об’єднання вчителів початкових класів; 

5.2. Старовойт В.Р., вчитель української мови та літератури, керівник 

методичного об’єднання вчителів суспільно – гуманітарного циклу; 

5.3. Самойлюк О.В., практичний психолог, керівник методичного 

об’єднання вчителів оздоровчо- трудового циклу; 

5.4. Гречка В.П., вчитель географії, керівник методичного об’єднання 

вчителів природничо-математичного  циклу. 

 

6. Організувати роботу школи молодого педагогічного працівника з 

періодичністю засідань 4 рази на рік. 

 

7. Призначити керівником  школи  молодого педагогічного працівника Онищук 

В.В., вчителя початкових класів. 

 

8. Затвердити склад  методичної ради методичного кабінету з метою загального 

керівництва й координації  методичної роботи з  педагогічними кадрами та 

впровадження в навчально-виховний процес досягнень психолого-педагогічної 

науки: 

10.1. Петрик Н.Л., заступник директора з навчально – виховної роботи, голова 

методичної ради; 

члени методичної ради: 

10.2. Дзюбак Т.В., заступник директора з виховної роботи, керівник 

методичного об’єднання класних керівників; 

10.3. Самойлюк Т.В., вчитель початкових класів, керівник методичного 

об’єднання вчителів початкових класів; 

10.4. Гречка В.П., вчитель географії, керівник методичного об’єднання вчителів 

природничо – математичного циклу; 

10.5. Самойлюк О.В., практичний психолог, керівник методичного об’єднання 

вчителів оздоровчо – трудового циклу; 

10.6. Старовойт В.Р., вчитель української мови, керівник методичного 

об’єднання вчителів суспільно – гуманітарного циклу. 

 

11. Затвердити план роботи методичної ради школи на 2017 – 2018 навчальний 

рік, що додається. 

 

12. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними кадрами на 2017-

2018 навчальний рік, що додається. 
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13. Шкільному методичному кабінету (завідувач Петрик Н.Л.): 

13.1.забезпечити своєчасне проходження педагогічними працівниками курсів 

підвищення кваліфікації відповідно до плану-графіка Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти,  надавати допомогу у визначенні 

теми та  підготовці докурсових і післякурсових завдань, плануванні термінів 

виконання цих завдань та форм їх узагальнення. 

Упродовж 2017-2018 навчального року 

13.2.проводити групові та індивідуальні консультації, інструктивно-методичні 

наради для різних категорій працівників згідно з планом роботи шкільного 

методичного кабінету.  

Упродовж 2017-2018 навчального  року   

13.3. здійснювати методичний супровід підготовки до участі у районному турі  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018».  

   Листопад, 2017 року 

13.4. Ззабезпечувати участь педагогічних працівників  в районних методичних 

заходах з  підвищення їх професійної майстерності. 

Упродовж 2017-2018 навчального  року   

13.5.вивчати систему роботи учителів, які атестуються у 2017-2018 

навчальному році. 

Листопад-лютий, 2017-2018 року 

13.6. широко практикувати діагностику, моніторинг при вивченні  стану 

навчання учнів з базових дисциплін, рівня фахової майстерності і 

компетентності кадрів, виявлення позитивного  досвіду обдарованих, 

талановитих дітей. 

Упродовж навчального року 

13.7.організувати проведення масових заходів з реалізації ІІ етапу методичної 

проблемної теми «Формування життєвих компетентностей учасників 

навчально – виховного процесу засобами сучасних підходів до навчання та 

виховання»: 

- методична рада:  Розвиток пізнавальної самостійності і креативних 

компетентностей учнів через проблемно-пошукову роботу; 

- педчитання:  Метод проектів- технологія формування компетентностей 

школярів; Формування  та розвиток життєвої компетентності: стратегія, 

технологія, перспективи. 

 

14. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально – виховної роботи Петрик Н. Л. 

 

Директор школи                           М. Огородник 

 

Ознайомлені: 

Петрик Н.Л.                                    Дзюбак Т.В. 

Гречка В.П.                                     Самойлюк О.В. 

Самойлюк Т.В.                               Онищук В.В. 

Старовойт В.Р. 
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                                                                                            Затверджено 

Наказ по школі 

05.09. 2017  № ___ 

 

План роботи  

методичної ради на 2017-2018 навчальний рік 

Аналіз методичної роботи за минулий 2017-2017 н.р. та перспективи розвитку 

освіти у новому 2017-2018н.р.  

Ознайомлення та затвердження планів роботи методичних формувань на 2017-

2018 н. р.  

Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через 

проблемно-пошукову роботу Про видавничу діяльність у 2017-2018 

навчальному році.  

Вивчення ППД роботи вчителів  як методу удосконалення методичної 

майстерності педагогів  

Про першочергові завдання щодо організації пробного тестування у березні 

2018 року, про хід реєстрації учасників ЗНО – 2017  

Зміст і методика проведення атестації педагогічних працівників.  

Про стан проходження курсової підготовки педагогічних працівників. 

Про підсумки проведення І етапу та участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2017-2018 н.р.  

 

Завідувач шкільного  методичного кабінету    Н. Петрик 
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Затверджено 

Наказ по школі 

05.09. 2017  № ___ 

Структура методичної роботи з педагогічними кадрами на 2017-2018 н.р. 
                  Методична проблемна тема: Формування життєвих компетентностей учасників 

навчально – виховного процесу засобами сучасних підходів до навчання та виховання 

 

Методична рада                                                                            Педагогічна рада 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1.  

Групові форми 

роботи 

Модуль 2.  

Індивідуальні форми 

роботи 

Модуль 3.  

Масові форми роботи 

Інструктивно – методичні 

наради з базових предметів  

Методичне об’єднання вчителів 

суспільно – гуманітарного 

циклу 

Методичне об’єднання вчителів 

оздоровчо – трудового циклу 

Методичне об’єднання вчителів 

природничо – математичного  

циклу 

 

 

Школа становлення конкуренто 

– спроможного педагогічного 

фахівця 

Методичне об’єднання вчителів 

початкових класів 

Взаємоаналіз відвіданих уроків. 

Конкурс «Учитель року – 

2018» 

Декада відкритих уроків 

молодих учителів 

 «Я  крокую до 

майстерності» 

Комплекс індивідуальних 

консультацій щодо 

організації самоосвітньої 

діяльності з методичної 

проблемної теми 

Конкурс – ярмарок 

педагогічної творчості 

«Освіта району на шляху 

оновлення – 2018» 

Проходження курсів, 

атестація. 

 

Районні педагогічні 

конференції 

методична рада:  Розвиток 

пізнавальної самостійності і 

креативних компетентностей 

учнів через проблемно-пошукову 

роботу 

педчитання:  Метод проектів- 

технологія формування 

компетентностей школярів 

Формування професійної 

компетентності вчителів-

предметників (круглий стіл). 

 

Реалізація сучасних підходів до навчання та виховання з метою 

формування життєво компетентної особистості в умовах інтеграції до 

європейського освітнього простору 

 

 

Інформаційне забезпечення 

Видавнича діяльність 

Методичні оперативки 

Вивчення досвіду вчителів 

району, школи 
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