
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 ВІДДІЛ ОСВІТИ ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 Н А К А З 

 Зачепилівка 

 

11.09.2018                                № 247 

 

Про організацію  методичної 

роботи з педагогічними кадрами 

закладів освіти Зачепилівського 

району у 2018/2019 навчальному 

році 
 

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Указу 

Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції 

Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року», галузевої Концепції розвитку 

неперервної педагогічної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки України від 14 серпня 2013 року № 1176, Положення про районний 

(міський) методичний кабінет (центр), яке затверджено наказом Міністерства 

освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 25 грудня 2008 за №1239/5930, у зв’язку із 

упровадженням Концепції Нової української школи, Державного стандарту 

початкової освіти та з метою забезпечення подальшого удосконалення 

методичної роботи, рівня професійної майстерності педагогічних 

працівників, підвищення ефективності та результативності навчально-

виховного процесу та враховуючи підсумки методичної роботи за 2017/2018 

навчальний рік  

 

НАКАЗУЮ : 

1. Здійснювати методичну роботу в навчальних закладах району відповідно 

до наказу Міністерства  освіти і науки України від 8 грудня 2008 року №1119 



«Про затвердження Положення  про районний  (міський) методичний кабінет 

(центр)». 

                                                              Упродовж 2018/2019 навчального року 

2. Районному методичному кабінету (завідувач Бєляєва А.І..): 

2.1. Спрямувати методичну роботу закладів освіти на реалізацію обласної 

науково-методичної теми: «Формування інноваційного освітнього 

середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації 

компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризма» та районної 

методичної теми: «Підвищення якості освіти шляхом формування та 

розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у сучасному 

освітньому просторі на основі педагогіки партнерства та принципу 

дитиноцентризма, впровадження в практику досягнень сучасної науки та 

ефективного педагогічного досвіду в умовах формування інноваційного 

освітнього простору». 

Упродовж 2018/2019 навчального року 

3. Вважати пріоритетами діяльності відділу освіти, молоді та спорту, 

методичного кабінету на  2018/2019 навчальний рік: 

3.1.Побудова нової гнучкої моделі методичного сервісу, яка б оперативно і 

своєчасно реагувала на потреби педагогічної громади; 

3.2.Забезпечення організаційно-методичного супроводу професійного 

розвитку педагогічних працівників в умовах реформування освіти та 

відкритості інформаційного освітнього простору; 

3.3.Створення умов для реалізації Концепції Нової української школи; нового 

Державного стандарту початкової освіти , базової та повної загальної 

середньої освіти; 

3.4..Сприяння розвитку пошуково-творчої активності та 

дослідноекспериментальної діяльності педагогів; 

3.5.Опанування й реалізація в освітньому процесі компетентнісного підходу, 

педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму; 

3.6.Створення системи роботи з обдарованими учнями, підготовка їх до 

участів олімпіадах та конкурсах; 

3.7.Спрямування роботи вчителів 10-х і 11-х класів на якісну підготовку 

учнів до проходження зовнішнього незалежного оцінювання; 

3.8.Організаційно-методичний супровід освітнього процесу в закладах 

дошкільної освіти в умовах варіативності програм і забезпечення наступності 

між дошкільною та початковою ланками освіти; 

3.9.Розвиток інклюзивної компетентності педагогічних працівників та 

позитивної мотивації до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; 

3.10.Забезпечення неперервності навчання педагогічних кадрів через курси 



підвищення кваліфікації та запровадження у міжкурсовий період 

диференційованих форм підвищення їх професійної майстерності. 

                                                              Упродовж 2018/2019  навчального року 

4. Керівництво та координацію методичної роботи з педагогічними кадрами 

здійснювати методичній раді методичного кабінету відділу освіти,молоді та 

спорту. 

                                                              Упродовж 2018/2019  навчального року 

5. Затвердити склад методичної ради методичного кабінету відділу освіти, 

молоді та спорту (додаток №1). 

6.Затвердити керівників районних методичних об’єднань та методистів 

методичного кабінету, відповідальних за організаційно-методичний супровід 

діяльності районних методичних об’єднань (додаток № 2). 

7. Затвердити базові заклади загальної середньої освіти за напрямами 

(додаток №3). 

8. Затвердити графік проведення «майстер-класів», авторських майстерень, 

методичних виїздів до молодих педагогів, що відбудуться на базі закладів 

освіти району для всіх категорій педагогічних працівників (додаток № 4). 

9.Затвердити план роботи методичного коучингу «Підтримка педагога в 

умовах упровадження Концепції Нової української школи» на базі 

методичного кабінету відділу освіти для всіх категорій педпрацівників 

(додаток 5). 

10. Методичному кабінету відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської 

райдержадміністрації (завідувач Бєляєва А.І..): 

10.1. Здійснювати методичну роботу з педагогічними працівниками закладів 

освіти міста на основі диференційованого підходу. 

                                                                Упродовж 2018/2019  навчального року 

10.2. Запроваджувати нетрадиційні, дієві, інноваційні форми методичної 

роботи з педагогічними працівниками. 

                                                               Упродовж 2018/2019  навчального року 

10.3.Забезпечити методичну підтримку педагогічним працівникам в 

опрацюванні Державних стандартів, нових навчальних програм, методичних 

рекомендацій. 

                                                               Упродовж 2018/2019 навчального року 

10.4. Спланувати методичні заходи, спрямовані на підвищення професійної 

компетентності вчителів початкових класів, учителів англійської мови, 

художньо-естетичного циклу, фізичної культури, які будуть працювати у 1-х 

класах з вересня 2019 року.  

                                                               Упродовж 2018/2019  навчального року 



10.5. Особливу увагу приділити роботі вчителів, які здійснюють навчання 

предметів, що винесені на державну підсумкову атестацію у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

                                                               Упродовж 2018/2019  навчального року 

10.6.Ужити заходів щодо реалізації регіональних освітніх проектів: 

- «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних 

працівників у міжкурсовий (міжатестаційний) період» (відповідальна Бєляєва 

А.І.); 

- «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до 

розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання» 

                                                                                   (відповідальна Бєляєва А.І..); 

- «Організація підготовки випускників закладів загальної середньої освіти до 

зовнішнього незалежного оцінювання» (відповідальна Ляшенко В.І.); 

- «Підвищення якості підготовки учнів Харківської області до 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів» (відповідальна 

Ляшенко В.І.); 

- «Підвищення професійної компетентності вчителів інформатики щодо 

алгоритмізації та програмування» (відповідальна Бєляєва А.І.); 

- «Підвищення ефективності професійної майстерності (управлінської 

діяльності) керівників загальноосвітніх навчальних закладів у міжкурсовий 

(міжатестаційний) період» (відповідальна Бєляєва А.І., Гергель Т.В.); 

- «Модернізація початкової освіти» (відповідальна Гергель Т.В.); 

- «Виховний простір Харківщини» (відповідальна Ляшенко В.І.); 

- «Розвиток інклюзивної освіти в Харківській області» (відповідальна 

Ляшенко В.І..); 

- «Моніторинг якості освіти в умовах модернізації освітнього простору» 

(відповідальна Ляшенко В.І., Гергель Т.В.). 

                                                                 Упродовж 2018/2019  навчального року 

10.7.Здійснювати методичну роботу з педагогічними працівниками закладів 

освіти міста на основі диференційованого підходу, запроваджувати 

нетрадиційні, дієві, інноваційні форми методичної роботи 

з педагогічними працівниками. 
                                                           Упродовж 2018/2019  навчального року 

10.8.Організація методичного супроводу дошкільної освіти в умовах 

упровадження Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку 

«Впевнений старт», Комплексної програми розвитку, навчання і виховання 

дітей дошкільного віку «Соняшник», Комплексної програми розвитку, 

навчання і виховання дітей раннього віку «Соняшник», освітньої програми 

для дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина», Програми розвитку дитини 



дошкільного віку «Українське довкілля». 

                                                                Упродовж 2018/2019  навчального року 

10.9.Здійснення організаційно-методичного супроводу щодо формування 

управлінської компетентності новопризначених керівників навчальних 

закладів та кадрового резерву. 

10.10.Продовжити роботу «Школи молодого вчителя» (відповідальна Гергель 

Т.В.), «Школи молодого класного керівника» (відповідальна Ляшенко В.І.), 

для молодих спеціалістів закладів освіти району. 

                                                                 Упродовж 2018/2019 навчального року 

10.11.Спланувати роботу методичного практикуму для вчителів початкової 

школи з теми «Нова українська школа: практичні кроки» у межах реалізації 

освітнього проекту «Модернізація початкової освіти»  (відповідальна Гергель 

Т.В.). 

                                                                                                       До 01.10.2018 

10.12.Спланувати роботу методичної лабораторії вчителів математики з теми 

«Формування мотиваційної сфери учнів на уроках математики з метою 

підготовки до ДПА та ЗНО» у межах реалізації освітнього проекту 

«Підвищення компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 

Зачепилівського району  щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання» (відповідальна Бєляєва А.І., Ляшенко В.І.). 

                                                                                                         До 01.10.2018 

10.13.Спланувати роботу методичного тренінгу для вчителів української 

мови та літератури з теми «Якісна підготовки учнів 11-х класів до 

проходження ЗНО» у межах реалізації освітнього проекту «Підвищення 

компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 

Зачепилівського району щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання» (відповідальна Бєляєва А.І., Ляшенко В.І.). 

                                                                                                        До 01.10.2018 

10.14.Спланувати роботу динамічної творчої групи для вчителів англійської 

мови «Навчально-методичне забезпечення підготовки учнів 11-х класів до 

складання ЗНО з англійської мови» у межах реалізації освітнього проекту 

«Підвищення компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 

Зачепилівського району щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання» (відповідальна Бєляєва А.І., Ляшенко В.І.). 

                                                                                                        До 15.09.2018  

10.15. Координувати діяльність районних методичних об’єднань, постійно 

надавати методичну підтримку керівникам міських методичних об’єднань, 

керівникам диференційованих груп щодо проведення методичних заходів. 

                                                                Упродовж 2018/2019 навчального року 



10.16.Забезпечити організаційно-методичний супровід роботи шкільних 

методичних об’єднань, семінарів, тренінгів, інших форм колективної роботи, 

проведення «майстеркласів», авторських майстерень, методичних виїздів до 

молодих вчителів, що запланованих на базі закладів освіти району для всіх 

категорій педагогічних працівників. 

                                                                                           Відповідно до графіку 

10.17.Забезпечити ефективний організаційно-методичний супровід районних 

етапів професійних конкурсів «Учитель року», «Кращий вихователь 

Харківщини», «Джерело творчості», фестивалю «добрих практик», інших 

конкурсів фахової майстерності педагогів. 

                                                              Упродовж 2018/2019 навчального року 

10.18. Активізувати роботу з виявлення, вивчення, узагальнення та 

поширення ефективного педагогічного досвіду творчих вчителів шляхом 

організації дієвих майстер-класів, школи ЕПД, творчих лабораторій педагогів 

навчальних закладів міста.  

                                                                 Упродовж 2018/2019 навчального року 

10.19.Забезпечити організаційно-методичний супровід експериментально-

дослідницької роботи педагогічних колективів, сприяти залученню педагогів 

до участі в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних проектах. 

Термін: упродовж 2018/2019 навчального року 

10.20.Забезпечити організаційно-методичний супровід проведення атестації 

педагогічних працівників та керівних кадрів навчальних закладів міста 

(відповідальна Гергель Т.В.). 

                                                               Упродовж 2018/2019 навчального року 

10.21.Активізувати організаційно-методичний супровід роботи з 

обдарованими  дітьми;  розробити районні заходи на 2018/2019 навчальний 

рік на реалізацію освітнього проекту «Підвищення якості підготовки учнів 

Зачепилівського району  до Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів» (відповідальна Ляшенко В.І.). 

                                                                                                        До 01.10.2018 

10.22. Провести майстер-класи для вчителів-предметників щодо підготовки 

учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту 

науководослідницьких робіт МАН України (відповідальна Ляшенко В.І.). 

                                                                                                       Жовтень 2018 

10.23..Здійснювати організаційно-методичний супровід діяльності 

дошкільних навчальних закладів з метою забезпечення відповідного рівня 

дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти 

(відповідальна Гергель Т.В.). 



                                                              Упродовж 2018/2019 навчального року 

10.24.Здійснювати моніторинг якості освіти, вивчити стан навчання 

предметів відповідно до Програми моніторингових досліджень (додаток 6); 

підготувати методичні рекомендації щодо приведення стану навчання 

предметів у відповідністі з Державними стандартами та новими навчальними 

програмами. 

                                                                  Упродовж 2018/2019 навчального року 

10.25. Спланувати та здійснити методичні виїзди до закладів загальної 

середньої освіти міста з метою надання методичної підтримки з проблемних 

питань  організації освітнього процесу за підсумками минулого навчального 

року(додаток 6).                           

                                                               Упродовж 2018/2019 навчального року 

10.26.Забезпечити організаційно-методичний супровід реалізації освітнього 

проекту «Виховний простір Харківщини», сприяти посиленню громадянської 

та національно-патріотичної спрямованості освітнього процесу у закладах 

освіти міста (відповідальна Ляшенко В.І.). 

                                                            Упродовж 2018/2019 навчального року 

10.27. Сприяти розширенню співпраці закладів освіти  району з 

громадськими організаціями, закладами вищої освіти військового 

спрямування, військовими частинами, волонтерами (відповідальна Бєляєва 

А.І.). 

                                                               Упродовж 2018/2019 навчального року 

10.28.Сприяти налагодженню міжвідомчої взаємодії щодо проведення 

профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, 

алкогольній та наркотичній залежності дітей та учнівської молоді; посилити 

увагу організації ефективної превентивної виховної діяльності серед 

учнівської молоді (відповідальна Ляшенко В.І.). 

                                                               Упродовж 2018/2019 навчального року 

10.29.Поновити банки даних з усіх напрямів діяльності методичного кабінету 

(відповідальна Бєляєва А.І., методисти). 

                                                                                                       До 01.11.2018 

10.30.Здійснення методичного супроводу щодо підвищення рівня 

допрофільного, профільного навчання.  

10.31.Активізувати роботу педагогічних працівників щодо участі в створенні 

власних сайтів, представленні їх на фестивалі-огляді освітніх Інтернет-

ресурсів. 

10.32.Своєчасно оновлювати та поповнювати інформацію на сайті відділу 

освіти,молоді та спорту Зачепилівської райдержадміністрації відповідно до 

своїх напрямів діяльності (відповідальні Бєляєва А.І., методисти). 



10.33. Здійснювати організаційно-методичний супровід діяльності шкільних 

бібліотек (відповідальна Ляшенко В.І.). 

10.33.Висвітлювати у засобах масової інформації роботу навчальних закладів 

та педагогічних працівників. 

10.34.Підвищити популяризацію ефективного педагогічного досвіду 

педагогів через друк статей у фахових педагогічних журналах обласних та 

Всеукраїнських видавництв. 

10.35. Визначити для проведення методичних занять з педагогічними 

працівниками  такі дні з метою проведення навчально-методичної та 

самоосвітньої роботи району: 

понеділок – для вчителів іноземної мови, заступників директорів з виховної 

роботи, педагогів-організаторів;  

вівторок - для вчителів російської мови та літератури, предмету «Захист 

Вітчизни», шкільних бібліотекарів; 

середа – для вчителів історії, правознавства, української мови та літератури, 

фізичної культури; 

четвер – для завідувачів дошкільних навчальних закладів, заступників 

директорів з навчально-виховної роботи, вчителів географії, економіки, 

фізики, основ здоров`я, трудового навчання, образотворчого мистецтва, 

музики; 

п’ятниця - для директорів загальноосвітніх та позашкільного навчальних 

закладів, вчителів математики, інформатики, хімії, біології, екології, 

11.Затвердити  структуру методичної роботи (додаток 7).    

12. Вивчити досвіди роботи педагогів (додаток 8). 

13.Керівникам міських методичних об’єднань міста: 

13.1. Спланувати роботу методичних об’єднань на основі диференційованого 

підходу для динамічних груп: «педагог-майстер», «педагог-професіонал», 

«педагог-початківець», «педагог з нереалізованим творчим потенціалом»; 

модернізувати форми проведення засідань. 

                                                                                                До 15.09.2018 

11.2. Обговорити нормативні документи щодо організації освітнього процесу 

в умовах упровадження Концепції Нової української школи, методичні 

рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2018/2019 навчальному 

році. 

                                                                   Протягом 2018/2019 навчального року 

11.3. Спланувати роботу  районних методичних об’єднань щодо підвищення 

рівня навчальних досягнень учнів; передбачити проведення тренінгів, 

практикумів для вчителів з метою підвищення якості підготовки учнів до 

державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. 



                                                                                             Термін: до 01.10.2018  

11.4. Активізувати роботу педагогів щодо створення власних сайтів (блогів), 

сприяти участі педагогів у професійних конкурсах. 

                                                                Упродовж 2018/2019 навчального року 

11.5.Спланувати роботу з обдарованими учнями з метою якісного 

організаційно-методичного супроводу учнівських олімпіад, турнірів, 

конкурсів; забезпечити ефективну роботу міської школи з підготовки учнів 

до олімпіад. 

                                                      Упродовж 2018/2019 навчального року 

12.Керівникам закладів освіти району: 

12.1. Удосконалювати систему управління закладом освіти, забезпечувати 

прозорість та інформаційну відкритість освітнього процесу, результатів 

моніторингу якості освіти; сприяти залученню органів громадського 

самоврядування до організації та забезпечення освітнього процесу в закладі 

освіти. 

                                                   Упродовж 2018/2019 навчального року 

12.2. Забезпечити системний підхід до організації методичної роботи з 

педагогами на засадах диференціації, координувати діяльність шкільних МО, 

творчих, динамічних та проблемних груп, методичних заходів для надання 

дієвої практичної допомоги кожному педагогу. 

                                                 Упродовж 2018/2019 навчального року 

12.3.Спрямувати роботу педагогічних колективів на реалізацію таких 

пріоритетних завдань: 

- ефективна підготовка педагогів до освітньої діяльності в умовах 

упровадження Концепції Нової української школи; 

- надання методичної, інформаційної, консультативної допомоги 

педагогічнимпрацівникам; 

- упровадження інноваційних, нетрадиційних форм проведення методичних 

заходів на основі диференційованого підходу; 

- підвищення якості кожного уроку, формування в учнів внутрішньої 

мотивації до навчання, пізнавальної активності; 

- підтримка та запровадження інноваційних, інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітній процес;  

- якісна підготовка учнів 11-х класів до зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

- активізація роботи з підготовки обдарованих учнів до участі в олімпіадах і 

конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН; 

- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового 

компоненту дошкільної освіти; 



- створення виховного простору у закладі освіти, формування ціннісних 

орієнтирів; 

- посилення громадянської та національно-патріотичної спрямованості 

освітнього процесу; 

- переорієнтація практики виховної роботи в закладах освіти у напрямі 

створення безпечного середовища для дітей, налагодження діалогу та довіри 

між педагогами, учнями та батьками; 

- налагодження міжвідомчої взаємодії щодо проведення профілактичної 

роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та 

наркотичній залежності дітей та учнівської молоді; 

- активізація роботи щодо охоплення дітей гуртковою роботою, 

удосконалення роботи гуртків та секцій; 

- створення умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, 

збереження та зміцнення їх здоров’я; 

- забезпечення рівного доступу дітей з особливими освітніми потребами 

до якісної дошкільної, шкільної та позашкільної освіти. 

                                                                 Упродовж 2018/2019 навчального року 

12.4. Сприяти участі педагогів навчальних закладів у реалізації міжнародних 

та Всеукраїнських освітніх проектів: 

- міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю» 

(Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні)  - Руновщинська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів.; 

- міжнародного проекту «Центр гендерної культури як платформа для 

розширення прав і можливостей жінок та молоді» за підтримки 

Європейського Союзу – Зіньківщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- міжнародного проекту «Культура добросусідства» - Новомажарівська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів ; 

- міжнародного проекту «Комплексна соціальна допомога дітям, підліткам та 

родинам, які постраждали внаслідок військового конфлікту в Україні»  

 (всі заклади освіти району); 

- міжнародного проекту Європейського Союзу «Вчимося жити разом» 

(Чернещинський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», ДНЗ «Сонечко» 

с.Руновщина», ДНЗ «Теремок» с.Нове Мажарове»); 

- міжнародного проекту «Садочок − простір дружній до дитини» 

(Чернещинський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», ДНЗ «Сонечко» 

с.Руновщина»,ДНЗ «Теремок» с.Нове Мажарове»); 

                                                                  Упродовж 2018/2019 навчального року 

12.5. Забезпечити системне запровадження моніторингових процедур в 

освітній процес та методичну роботу; оновити Програми моніторингових 



досліджень. 

                                                                  Упродовж 2018/2019 навчального року 

12.6. Спланувати заходи щодо ефективної підготовки учнів до проходження 

державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. 

                                                                                                        До 01.10.2018 

12.7. Спланувати заходи щодо роботи з обдарованими учнями ( на реалізацію 

освітнього проекту «Підвищення якості підготовки учнів Зачепилівського 

району до Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів»). 

                                                                                                        До 05.10.2018 

12.8. Активізувати участь педагогів у професійних конкурсах «Учитель 

року», «Кращий вихователь Харківщини», «Джерело творчості», фестивалі 

«добрих практик», інших конкурсах фахової майстерності педагогів. 

                                                                 Упродовж 2018/2019 навчального року 

12.9. Оновити сторінку «методична робота» на сайті закладу освіти; ширше  

висвітлювати методичні заходи, їх результативність; активізувати діяльність 

педагогів щодо створення власних сайтів (блогів). 

                                                                 Упродовж 2018/2019 навчального року 

12.10. Видати наказ про організацію методичної роботи у закладі освіти на 

виконання вищезазначених пріоритетних завдань. 

                                                                                                        До 01.10.2018 

12.11.Сприяти роботі педагогів щодо ефективної підготовки до освітньої 

діяльності в умовах упровадження Концепції «Нова українська школа». 

                                                                 Упродовж 2018/2019 навчального року 

12.12.Здійснити планування роботи шкільних методичних об`єднань вчителів 

– предметників відповідно до методичної теми району та єдиної педагогічної 

теми навчального закладу.                                                                                                   

                                                                                                       До 01.10.2018                                               

12.13.Забезпечити неухильне дотримання чинних методичних рекомендацій 

щодо викладання навчальних предметів та ведення шкільної документації. 

                                                                  Упродовж 2018/2019 навчального року 

12.14. Посилити внутрішкільний контроль з огляду на наявність системи 

відвідування уроків, якості їх проведення та відстеження ефективності 

наданих рекомендацій. 

                                                                  Упродовж 2018/2019 навчального року  

12.15. Посилити виховне спрямування кожного уроку, переглянути і змінити 

неефективні форми виховного впливу, забезпечувати дитиноцентричний  

підхід у роботі класних керівників. 

                                                                  Упродовж 2018/2019 навчального року 



12.16. Проводити виховну роботу, спрямовану на запобігання втягненню 

дітей у небезпечні квести, підвищувати рівень педагогічної майстерності та 

компетентності педагогів у роботі з дітьми та батьками.  

                                                                  Упродовж 2018/2019 навчального року 

12.17. Організувати проведення в закладах освіти предметних тижнів у 

терміни: 

• тиждень фізики та астрономії – листопад 2018 року 

•  тиждень правознавства - грудень 2018 року 

•  тиждень хімії – лютий 2019 року 

• тиждень української мови та літератури – березень 2019 року 

• Захист Вітчизни – квітень 2019 року 

Звіти та фотоматеріали про проведення предметних тижнів подавати до 

районного методичного кабінету до кінця місяця, в якому тиждень 

проводився.  

12.18. Забезпечити активну участь педагогів навчальних закладів у шкільних, 

районних та обласних  методичних заходах. 

                                                                            Упродовж 2018/2019 навчального року  

12.19. Продовжити поповнення методичних кабінетів освітянськими 

фаховими виданнями, методичною літературою, інформаційними 

матеріалами. 

                                                                                                Постійно 

12.20. Забезпечити  участь кожного педагога у роботі  шкільних предметних 

методичних об’єднань. 

                                                                         Упродовж 2018/2019 навчального року  

12.21.  Організувати самоосвітню діяльність педпрацівників у міжкурсовий 

період. 

                                                    Постійно 

12.22.  Використовувати різні форми методичної роботи (у тому числі  і 

атестацію педагогічних працівників) для заохочення росту професійної 

майстерності педагогів, розвитку їх творчої активності. 

                                                                  Упродовж 2018/2019 навчального року 

12.23. Подати до районного методичного кабінету: 

 - копію наказу «Про організацію та структуру  методичної роботи на 

2018/2019 навчальний рік». 

                                                                                                          До 01.10.2018 

- копію наказу   «Про підсумки методичної роботи за 2017/2018 навчальний 

рік».  



                                                                                                            До 01.10.2018 

- індивідуальні картки  педагогів закладу (електронний вигляд). 

                                                                                                             До 01.10.2018 

 

12. Контроль за виконанням даного залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                                              О.ПЕТРЕНКО 

 

 

 

 

 


