
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

ВИШНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 

 

 Н А К А З  

   

від 30 серпня 2016 року     м.Вишневе №71/1 

 

Про організацію методичної роботи  

з педагогічними кадрами 

у 2016 – 2017 навчальному році 

 

Відповідно до річного плану роботи школи у 2015-2016 н.р. школа працювала над 

методичними проблемами району "Творчі засади інноваційного розвитку різних типів 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів", "Педагогіка і психологія 

життєтворчості – стратегія інноваційного розвитку різних типів загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів", "Компетентісні засади Державних стандартів 

початкової, базової та загальної середньої освіти" та методичною проблемою школи 

"Створення системи заходів, направлених на забезпечення умов для запровадження в 

роботу вчителя інформаційно-комунікативних технологій як засобу підтримування 

стійкого інтересу учнів до навчальної діяльності. Розвиток самоконтролю, уваги, пам'яті, 

творчої уяви дитини як засіб підвищення ефективного впливу вчителя на учня". 

Система методичної роботи спрямовувала свою діяльність на розв’язання основної 

проблеми школи та району, сприяла зростанню рівня педагогічної майстерності вчителів, 

активізації методичної діяльності кожного вчителя та підвищенню рівня його теоретичної 

підготовки.  

З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення 

рівня та результативності методичної роботи  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. У 2016-2017 навчальному році продовжити роботу над реалізацією науково-

методичної проблеми закладу: "Створення системи заходів, направлених на забезпечення 

умов для запровадження в роботу вчителя інформаційно-комунікативних технологій як 

засобу підтримування стійкого інтересу учнів до навчальної діяльності. Розвиток 

самоконтролю, уваги, пам'яті, творчої уяви дитини як засіб підвищення ефективного 

впливу вчителя на учня". 

2. З метою здійснення практичної організації науково-методичної роботи в школі 

створити в 2016-2017 н.р. науково-методичну раду в такому складі: 

Попович Т.В. – голова методичної ради школи; 

Климанська В.П. – заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Душко Т.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Плахотнюк В.Г. – директор школи, вчитель іноземних мов; 

Ошийко Т.М. – вчитель математики та інформатики, учитель-методист, керівник 

методичного об'єднання вчителів математичного циклу;  

Цибіна Г.В. – вчитель математики, старший учитель;  

Городня Л.В. – вчитель математики, учитель-методист, керівник Школи молодого 

спеціаліста; 

Музиленко О.В. – вчитель української мови та літератури, керівник методичного 

об'єднання учителів-словесників;  

Шмакова Н.І. – вчитель початкових класів, старший учитель, керівник методичного 

об"єднання класних керівників; 



Савченко Т.К. – вчитель початкових класів, старший учитель; 

Коваленко Н.П. – вчитель початкових класів, старший учитель; 

Берчій О.П. – вчитель початкових класів, старший учитель, керівник методичного 

об'єднання вчителів початкових класів; 

Белінський О.П. – вчитель іноземної мови, старший учитель, керівник методичного 

об'єднання вчителів іноземної мови; 

Салій А.П. – вчитель історії, старший учитель, керівник методичного об'єднання 

вчителів суспільствознавства; 

Чумак О.В. – вчитель обслуговуючої праці, керівник методичного об'єднання 

вчителів оздоровчо-технологічного циклу; 

Стасюк О.Б. – вчитель хімії, керівник методичного об'єднання вчителів 

природничого циклу; 

Плахотнюк К.Л. – вчитель біології, учитель-методист; 

Пасічна Н.В. – соціальний педагог; 

Воробей Н.В. – завідувач бібліотеки; 

Берчій В.В. – вчитель фізкультури. 

3. Методичну роботу в 2016-2017 н.р. організувати в таких формах: 

Колективні форми роботи: 

– педагогічна рада; 

– наради при директору. 

Групові форми роботи: 

– методичні об’єднання; 

– Школа молодого спеціаліста (керівник Городня Л.В). 

Індивідуальні форми роботи: 

– наставництво; 

– індивідуальні консультації; 

– робота з творчо працюючими вчителями; 

– творчі звіти вчителів; 

– робота з учителями, що атестуються. 

– самоосвіта. 

4. Затвердити методичні об’єднання вчителів: 

– словесників (керівник Музиленко О.В.);  

– іноземної мови (керівник Белінський О.П.); 

– математичного циклу (керівник  Ошийко Т.М.); 

– природничого циклу (керівник Стасюк О.Б.); 

– суспільствознавства (керівник Салій А.П.);  

– оздоровчо-технологічного циклу (керівник Чумак О.В.); 

– початкових класів (керівник Берчій О.П.); 

– класних керівників (керівник Шмакова Н.І.). 

5. Керівникам методоб’єднань до 07 вересня 2016 року спланувати роботу на 

навчальний рік. 

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Климанській В.П., головам 

методоб’єднань: 

6.1. Протягом вересня 2016 року погодити з кожним учителем зміст і форми його 

роботи над проблемним питанням школи. 

6.2. У жовтні скласти графік та підготувати і провести протягом року відкриті 

уроки з вчителями, які атестуються у 2016-2017 н.р., а також з проблеми роботи із 

здібними та обдарованими дітьми. 

6.3. Розробити методичні теми для вчителів, які будуть атестуватися на підвищення 

кваліфікаційної категорії. 

6.4. До 23 вересня 2016 року розробити і подати на погодження директору школи 

план роботи методичної ради. 



7. Використовувати атестацію та інші форми й заходи навчально-виховного 

процесу для заохочення росту професійного майстерності і результативності праці 

вчителів.  

8. Адміністрації школи постійно створювати всі необхідні умови для організації 

методичної роботи, надаючи необхідну допомогу педагогічним працівникам. 

9. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Климанській В.П. та Душко 

Т.О. підготувати й провести у травні 2017 року науково-практичну конференцію, на якій 

обговорити підсумки роботи колективу школи над методичною проблемою протягом 

навчального року.  

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

                  

        

 

Директор школи          В.Г. Плахотнюк 

 


