
  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  ПОКРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ  

 

НАКАЗ 

 

03.09.2018 р.           м. Покров                                № 341  

 

Про організацію методичної роботи  

з педагогічними кадрами  

в закладах загальної середньої освіти міста  

у 2018-2019 навчальному році    

 

              На виконання Концепції Нової української школи, Національної 

стратегії розвитку освіти України до 2021 року, відповідно до ст. 12, 14 

Закону України «Про освіту»,  ст. 41, 42 Закону України «Про загальну 

середню освіту»,  наказу МОН України  від 08.12.2008 року №1119 «Про 

затвердження  Положення про районний (міський) методичний кабінет 

(центр)», згідно з рекомендаціями Дніпропетровської академії неперервної 

освіти,  наказу управління освіти від 03 серпня 2018 року № 298  «Про 

підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами міста у 2017-2018 

навчальному році», з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти 

та соціального захисту учасників освітнього процесу, забезпечення 

всебічного розвитку кожної дитини, сприяння реалізації її духовного, 

фізичного та інтелектуального потенціалу, підвищення професійної 

компетентності педагогічних працівників  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти міста 

вважати пріоритетним напрямом роботи у 2018-2019 навчальному році 

забезпечення чіткої системи безперервного підвищення теоретичного, 

науково-методичного рівня та професійної майстерності. 

Протягом року 

2. Інформаційно-методичному центру управління освіти: 

2.1. Пріоритетними завданнями на 2018-2019 навчальний рік вважати:  

2.1.1. Забезпечення роботи ресурсного центру з підтримки інклюзивної 

освіти для дітей з особливими освітніми потребами та сприяння їх 

якісній соціалізації у навчальних закладах міста. 

 2.1.2. Організація системної роботи щодо здійснення науково-методичного 

супроводу в умовах освітньої реформи  «Нова  українська школа», 

Державних стандартів початкової освіти, оновлених освітніх програм 

з метою підвищення рівня професійної компетентності вчителів. 

 2.1.3. Забезпечення на рівні кожного закладу освіти системи заходів щодо 

упровадження нового змісту загальної середньої освіти. 

2.1.4. Ознайомлення  педагогічних працівників міста з сучасними науково-

методичними підходами, методичними рекомендаціями та 



дорученнями Міністерства освіти і науки України з різних питань 

організації освітнього процесу, які розробляються на всеукраїнському 

та обласному рівнях і спрямовані на модернізацію й підвищення якості 

навчання й виховання дітей та учнів. 

                                                    (Протягом року) 

2.1.3. Координація діяльності міських методичних об’єднань і методичних 

об'єднань при закладах освіти, спрямування їх діяльності  на 

підготовку педагогів до опанування й реалізацію в освітній діяльності 

компетентнісного підходу, ціннісних засад, педагогіки партнерства, 

принципу дитиноцентризму та загальноосвітніх орієнтирів, визначених 

концептуальними основами нового стандарту. 

 (Протягом року) 

2.1.6. Забезпечення гнучкої системи методичного навчання педагогічних 

працівників закладів освіти міста. 

 2.1.7. Урізноманітнення форм охоплення позашкільною освітою дітей 

шкільного віку. 

 2.1.6. Спрямування зусиль на подальшу реалізацію положень Концепції 

національно-патріотичного виховання учнів, формування активної 

громадянської позиції та толерантності молодого покоління. 

2.1.8. Спрямування діяльності освітніх закладів на соціалізацію особистості 

учнів. 

2.1.9. Орієнтація змісту методичної роботи на підвищення професійної 

компетентності вчителів за рахунок диференційованої роботи з 

педагогами щодо  забезпечення результативності  освітнього процесу. 

2.1.10. Посилення  роботи з підготовки обдарованих учнів до олімпіад і 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, а також 

підвищення  якості відбору і підготовки учнів до участі в учнівських 

інтелектуальних змаганнях. 

Упродовж 2018-2019 н.р. 

2.2. Продовжити роботу на IV (коригуючому) етапі  реалізації міського 

науково–методичного проекту «Запровадження  гнучкої системи 

організації навчально-виховної роботи, спрямованої на розвиток 

соціальної компетентності та громадянської активності учасників 

педагогічного процесу» у 2017-2018 навчальному році.  

2.3. Результати роботи на IV (коригуючому) етапі реалізації обласного 

науково-методичного проекту узагальнити наказом «Про підсумки 

методичної роботи у 2018-2019 навчальному році». 

                                                                                            До 01 вересня 2019р.             

 2.4. Забезпечити  підвищення кваліфікації педагогічних працівників через 

курси КЗВО  «ДАНО», різні форми методичного навчання міського та 

обласного рівнів. 

Вересень - червень 2018-2019 н.р. 

2.5. Організувати роботу науково-практичних семінарів педагогічних 

працівників (за категоріями) згідно з річним планом міського 

інформаційно-методичного центру(ІМЦ) управління освіти. 

Методисти  (за  посадовими обов’язками). 

2.6. Забезпечити: 



- організацію і проведення диференційованої методичної роботи з 

педагогічними працівниками   у  відповідності до планів роботи 

міського управління освіти, ІМЦ управління освіти і даного наказу. 

Методисти (за  посадовими обов’язками) 

- дисемінацію педагогічного досвіду вчителів-переможців міського 

етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» та тих, хто 

претендує на присвоєння педагогічного звання «Учитель-методист» (за 

результатами атестації педагогічних працівників 2019 року). 

Грудень 2018р. 

3. Затвердити склад методичної ради інформаційно-методичного центру 

управління освіти: 

                         Гродецька Л.О.   -   голова ради, завідуюча ІМЦ УО , 

           Рудь І.П.             -   методист ІМЦ УО, 

                         Охота І.М.           -   методист ІМЦ  УО, 

керівники міських методичних об’єднань: 

 Дворецька С.І.      -    кер. ММО вчителів біології та екології,  

                         Шаповалова І.В.   -    кер. ММО вчителів математики;  

заступники директора з навчально-виховної роботи: 

                          Гаврилова Н.Г.   -     КЗ « СЗШ №6», 

                          Устимчук О.Ю..   -   КЗ «Ліцей», 

                          Майборода О.В.       -     КЗ «СЗШ №4»; 

                         Подольчак Т.В., завідуюча методичним кабінетом КПНЗ «БТДЮ». 

 

                  4. Призначити керівників міських методичних об’єднань: 

Предмет П.І.Б. Навчальний заклад 

Українська мова і література    Наумова Ю.О.   КЗ «СЗШ №6» 

Російська мова і література, 

світова література                        

Ільчук С.Е. КЗ «НВК №2»  

Іноземні мови Марченко М.Ю.  КЗ «СЗШ №6» 

Математика Шаповалова І.В.  КЗ «СЗШ №6» 

Фізика                                                 Балихіна Л.А.  КЗ «НВО» 

Хімія                                                   Собіщанська В.І.  КЗ «НВО» 

Інформатика Дацищина О.О.  КЗ «НВО» 

Біологія Дворецька С.І.  КЗ «НВК №2»  

Історія, правознавство Котій М.В.  КЗ «НВК №2»  

Географія і економіка  Башкірова Ю.Ю.  КЗ «НВК №2»  

Музичне та образотворче  

мистецтво 

Михайленко Г.Л.  КЗ «НВО» 

Початкова школа:  1 класи Шраменко Ю.М. КЗ «СЗШ №6» 

                                 2 класи    Сеферова М.А. КЗ «Ліцей» 

                                 3 класи       Біднюк Л.М.    КЗ «Ліцей» 

                                 4 класи       Медведєва О.А. КЗ «Ліцей» 

Предмет «Захист Вітчизни»            Сабітов В.О.  КЗ «НВК №2» 

Трудове навчання                      Лобунець Л.В.  КЗ «НВК №1»  

Фізична культура                             Федоренко О.Ф. КЗ «СЗШ №6» 

Практичні психологи                      Чернецька Р.М.  КЗ «СЗШ №6»  

Шкільні бібліотекарі                      Захарова А.М.  КЗ «НВО» 

             



  5. Організувати такі методичні заходи для вчителів школи I-III  ступеня і 

спланувати їх проведення: 

майстер-класи: 
  для вчителів математики 
«Міждисциплінарні веб-квести як засіб залучення учнів до STEM-освіти» 

                                      Годована Г.А., учитель-методист КЗ «НВК №1» 

   для вчителів української мови та літератури 
«Формування основних життєвих компетентностей учнів шляхом 

використання інноваційних технологій» 

                                                     Нагорна І.А., учитель-методист КЗ «НВК №1» 

  для вчителів англійської мови 
«Система вправ для формування навичок та вмінь іншомовного 
мовлення учнів 7, 8 класів»  
                                                         Кеніг Ю.В., учитель-методист КЗ «НВК №1» 

  для вчителів хімії 

«Використання кількісних розрахунків при вивченні хімії як невід'ємної 

складової математичної компетентності» 

                                              Собіщанська В.І., учитель-методист КЗ «НВО» 

  для вчителів початкових класів 

««Формування математичної компетентності при розв'язуваннні сюжетних 

задач». 

                                                          Швець Т.М.. вища категорія, КЗ «НВК №1» 

 «Формування компетентнісного підходу до вивчення природознавства в 

учнів початкової школи на уроках-екскурсіях» 

                                             Плужник О.В., вища категорія,  КЗ «СЗШ №9» 

  для вчителів історії  

«Дослідницький метод навчання при викладанні суспільствознавчих 

дисциплін» 

                                                             Балак І.А., старший учитеь КЗ «СЗШ №9» 

 

  для вчителів трудового  навчання 

 «Розвиток творчого потенціалу учнів через впровадження проектно-

технологічної діяльності на уроках трудового навчання» 

                                                  Бондаренко В.М., вища категорія КЗ «СЗШ №9» 

семінари-практикуми: 

  для вчителів інформатики 

- Формування професійної компетентності учителів інформатики з 

інформаційних технологій із метою організації роботи з обдарованими 

учнями 

                                                                                           на базі КЗ «Ліцей» 

- Використання інтерактивних методів на уроках інформатики для розвитку 

всіх видів мислення та пізнавального інтересу учнів 

на базі КЗ «СЗШ №6» 

Дацишина О.О., керівник ММО вчителів інформатики 

  для вчителів фізичної культури 

- Індивідуально-диференційований підхід як важливий компонент фізичного 

виховання учнів 

                                                                                     на базі КЗ «СЗШ №6»            



- Методична підготовленість вчителя до уроку з фізичної культури: актуальні 

питання, орієнтири, поради 

                                                                                      на базі КЗ «НВК №1»     

Федоренко О.Ф., керівник ММО вчителів фізичної культури  

для вчителів  курсу «Захист Вітчизни» 

- Впровадження ідей Нової української школи в практику роботи вчителів 

основ здоров’я 

                                                                                     на базі КЗ «СЗШ №4» 

- Використання тренінгових вправ та технологій на уроках основ здоров’я» 

                                                                                     на базі КЗ «НВК №2» 

                          Сабітов В.О., керівник ММО вчителів фізичної культури  

для заступників директорів з навчально-виховної роботи 

- Діяльність заступника директора з навчально-виховної роботи щодо 

розвитку та творчої реалізації результатів інноваційного пошуку педагогів 

закладу освіти 

на базі КЗ «НВК №1»  

 Відповідальна: Усенко Л.В., заступник директора з НВР 

- Мистецтво досягати успіху(методологія та ключі досягнення успіху, риси і 

якості успішної людини) 

на базі КЗ «СЗШ №6» 

    Відповідальна: Гоцелюк В.А., заступник директора з НВР 

 

6. Організувати і провести професійні конкурси: «Учитель року» (за 

номінаціями, визначеними МОН України) та   «Вихователь року».  

Методисти ІМЦ управління освіти (за  посадовими обов’язками). 

7. Здійснювати науково-методичний і організаційний супровід атестації  

педагогічних працівників (ознайомлення з роботою педагогів, які 

претендують на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічних звань). 

Методисти ІМЦ  управління освіти (за посадовими обов’язками). 

8. Забезпечити участь педагогічних  працівників міста в обласних та міських 

педагогічних заходах.  

За планами Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації,  

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»,  

управління освіти виконавчого комітету  

                                                                                    Покровської міської ради, 

методисти ІМЦ  (за посадовими обов’язками).                                                                                                    

 

9. Продовжити експериментальну діяльність закладами  освіти на рівні 

області: 

- Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у 

навчально-виховний процес (науковий керівник: Висоцька О.Є., КЗВО 

«ДАНО»)  

КЗ «СЗШ №9» (дир. О.О. Матвєєва)  

 



- Розвиток аксіосфери особистості в сучасному навчальному закладі  на 

засадах традиційних духовних цінностей (науковий керівник: Рогова 

О.Г., КЗВО «ДАНО») 

КЗ «СЗШ №4» (дир. С.І.Главацька) 

- Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти 

(науковий керівник: Бутурліна О.В., КЗВО «ДАНО»)  

КЗ «НВК №1» (дир.З.О.Пархоменко)  

- Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів 

наскрізного навчання(науковий керівник: Піщанська В.М., КЗВО 

«ДАНО») 

КЗ «НВО» (дир. Л.С.Мякотіна) 

- Розвиток громадянських компетентностей в Україні в умовах 

загальноосвітньої школи (науковий керівник: Романенко К.М., КЗВО 

«ДАНО») 

КЗ «СЗШ №6» (дир. І.В.Бондаренко) 

10. Директорам закладів загальної середньої освіти: 

10.1. Забезпечити результативний організаційний та науково-методичний 

супровід роботи  педагогів в умовах освітньої реформи  «Нова  

українська школа». 

10.2. З урахуванням особливостей освітнього закладу відповідно до плану 

роботи на поточний навчальний рік видати  наказ  «Про організацію 

методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018-2019 навчальному 

році».  

                                                                                                     До 14.09.2018р. 

10.3. Результати роботи закладу щодо реалізації шкільної науково-

методичної     теми (проекту)  узагальнити наказом «Про підсумки 

методичної роботи у 2018-2019 навчальному  році».  

До 01.09.2019р. 

10.4. Вважати  внутрішкільну методичну роботу основною ланкою надання 

допомоги  педкадрам, узагальнення і популяризації передового досвіду, 

ефективності форм і методів роботи. Її організацію здійснювати на основі 

професійної діагностики, глибокого вивчення, аналізу результативності 

освітнього процесу. 

10.5. Забезпечити участь педагогічних колективів і окремих працівників у 

міських та обласних заходах. 

За планами міського управління освіти,  

Департаменту освіти і  науки   

Дніпропетровської   обласної державної адміністрації, 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти». 

Упродовж навчального року.  

10.6. Оновити шкільні інформаційні банки даних обдарованої молоді до   

01.10.2018 року, продовжити проведення моніторингового дослідження 

щодо результативності роботи з обдарованими та здібними дітьми двічі 

на рік.                                                                                                             

                                                                              Грудень 2018 р., травень 2019 р. 

10.7. Тримати на постійному контролі виконання плану курсового 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників,  вивчати і 

аналізувати  його  результативність.  



                                                                                           Двічі на рік. 

10.8.  Забезпечити   результативну участь педагогів освітнього закладу у 

Всеукраїнських, обласних та міських  конкурсах і виставках  

професійної майстерності, педагогічних досягнень, а також  

розповсюдження перспективного педагогічного досвіду педагогів через 

друк у фахових періодичних виданнях. 

10.9. Забезпечити впродовж навчального року належний рівень проведення 

методичних заходів на базі закладу та ефективну участь педпрацівників 

у роботі міських форм методичного навчання. 

10.10. Неухильно дотримуватись вимог наказів Міністерства освіти і науки 

щодо використання навчальної літератури у 2018-2019 навчальному 

році. 

Упродовж навчального року. 

10.11. Організувати функціонування внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти. 

10.12. Забезпечити конкурентоздатність закладу загальної середньої освіти. 

10.13. Періодично розглядати стан внутрішкільної методичної роботи на 

засіданнях педагогічної ради. 

 

11. Вчителям-предметникам: 

11.1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, 

результативністю педагогічної праці. 

11.2. Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою 

підвищення результативності освітнього процесу. 

11.3.  Підвищувати якість і результативність кожного уроку. 

11.4. Створювати умови для активної пізнавальної та творчої діяльності 

школярів, активно залучати їх до різних видів інтелектуальних змагань. 

11.5. Організувати індивідуальну роботу з інтелектуально обдарованими 

учнями. 

 

12. Координацію дій щодо виконання наказу покласти на  завідуючу ІМЦ 

управління освіти Гродецьку Л.О., контроль – на заступника начальника 

управління освіти Сапун О.К.  

  

 

          Начальник  управління освіти                                           Т.Ю.Філіпова                               


