
Грицівська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів 

                                               Шепетівської районної ради 

Хмельницької області 

 

НАКАЗ 

15.09.2016                                            Гриців                                  № 94-од 

 

Про організацію методичної роботи  

на  2016-2017 навчальний рік 

         З метою виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», реалізації основних положень розпорядчих документів та 

комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти та науки, 

управління освіти Шепетівської райдержадміністрації та з метою 

подальшого вдосконалення роботи з педагогічними працівниками школи, 

підвищення їхньої компетентності, впровадження в роботу школи 

інноваційних технологій і методик, наукового обґрунтування навчального 

процесу, створення умов для розвитку педагогічної творчості вчителів та 

згідно з річним планом роботи школи,  

НАКАЗУЮ: 

1.   У 2016/2017 навчальному році продовжити роботу над реалізацією 

науково-методичної проблеми «Розвиток та удосконалення 

компетентностей учасників навчально-виховного процесу в умовах 

системного запровадження інноваційних педагогічних технологій».   

2. Спрямувати методичну роботу у 2016/2017 навчальному році на 

вирішення таких завдань: 

2.1. Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих 

предметів навчального плану (української філології, біології, іноземної 

мови, математики) шляхом організації допрофільної та профільної 

підготовки учнів. 

2.2  Забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного 

супроводу функціонування допрофільного й профільного навчання. 

2.3  Удосконалення роботи з обдарованими учнями, організація науково-

дослідницької роботи учнів. 

2.4 Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної 

підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи, 

професійної адаптації молодого учителя (студії «Наставник»), шкільних 

методичних об’єднань учителів-предметників, творчих, динамічних груп, 

проведення методичних тижнів, декад. 

2.5 Підвищення рівня консультативної роботи серед учнівського 

колективу, батьківської громади щодо соціально-психологічного захисту  

учнів, батьків, враховуючи нинішню соціально-психологічну  напругу.   

2.6 Залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-

експериментальних проектах різних рівнів. 

2.7 Вдосконалення системи роботи педагогів із сучасними інформаційно-

комунікаційними технологіями шляхом створення і діяльності динамічної 

групи «Цифрова культура педагога», «Вчитель-новатор» з метою 



стрімкого впровадження хмарних сервісів в навчально-виховний процес та 

з метою реалізації Міжнародних та державних освітніх програм. 

2.8 Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів з метою 

надання психологічної допомоги учням, які емоційно постраждали 

внаслідок складної суспільно-економічної ситуації в країні, відстеження 

нових законів та інших нормативно-правових актів, які активно зараз 

приймаються з метою захисту та надання допомоги особам у складних 

життєвих обставинах. Своєчасне донесення такої інформації до дітей, 

батьків та педагогічних працівників сприятиме зверненню по допомогу від 

осіб, які її потребують. 

2.9 Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке 

залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного 

процесу, життєдіяльності навчального закладу. 

2.10 Забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних 

питань навчання і виховання школярів. 

2.11 Забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи. 

2.12 Поширення педагогічного досвіду працівників навчального закладу 

шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах. 

2.13 Забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи. 

2.14 Продовження реалізації Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти в 8-х класах. 

2.15 Забезпечення відповідних умов інклюзивного навчання дітей і молоді, 

які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. 

2.16 Забезпечувати створення здоровязбережувального середовища 

шляхом упровадження здоровязбережувальних технологій навчання й 

виховання. 

3. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками 

в Грицівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів на 2016/2017 н.р. 

(додається). 

4.Розробити комплекс загальношкільних методичних заходів, спрямованих 

на удосконалення навчально-виховного процесу школи, ефективності 

методичної роботи з педагогічними кадрами (додається). 

5. З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення 

професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення 

педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій учителів-

предметників організувати роботу шкільних методичних об’єднань, 

творчих, динамічних груп вчителів-предметників і затвердити науково-

методичні теми, над якими працюватимуть методичні об’єднання. 

  

№ 

з/п 

Назва шкільного 

методичного 

об’єднання 

Науково-методична тема, 

над якою працює шкільне 

методичне об’єднання 

Керівник 

шкільного 

методичного 

об’єднання 

1.      

Вчителів 

суспільно-

гуманітарних 

дисциплін 

«Сприяння розвитку творчих 

здібностей учнів, 

формування в них навичок 

дослідницької роботи та 

Москалюк О.М. 



зацікавленості в процесі 

навчальної діяльності» 

2.      

Вчителів 

математики, 

інформатики 

Використання ІКТ  та 

особистісно-орієнтованого 

підходу навчання при 

вивченні математичних наук. 

Волощук Н.А. 

3.      
Вчителів 

початкової школи 

Початкова школа – школа 

розвитку та становлення 

життєвих компетентностей 

особистості 

Варухіна Л.М. 

4.      
Вчителів 

іноземних мов 

Формування  життєвих 

компетентностей учнів на 

уроках іноземної мови 

засобами ІКТ 

 

Дубина С.В. 

5. 

Вчителів 

природничих 

дисциплін 

Розвиток пізнавальної 

діяльності учнів на основі 

впровадження інноваційних 

технологій та особистісно-

зорієнтованого навчання. 

Гуменюк Н.Л. 

6.      

Вчителів 

естетичних 

дисциплін 

«Художньо-естетична 

інформація, 

як засіб виховання учнівської 

молоді» 

Матвійчук В.В. 

7. 

Вчителів 

соціальних 

дисциплін 

Особистісно-орієнтований 

підхід до навчання, 

активізація пізнавальної  та 

стимулювання художньо-

естетичної діяльності 

Фещук Є.І. 

7.      

Творча група 

вчителів предметів 

суспільно-

гуманітарного 

циклу  

«Впровадження проектних 

 технологій на уроках 

суспільно-гуманітарного 

циклу» 

Бойко Г.С. 

10.  

Творча група 

вчителів 

початкової школи 

Організація впровадження 

змін у навчально-виховному 

процесі початкової школи 

засобами сучасних 

технологій навчання 

Дохторук О.А. 

11. 
Динамічна група 

вчителів-новаторів  
Цифрова культура педагога Літнарович І.В. 

  

6. З метою цілеспрямованої роботи методичних об’єднань, творчих груп 

учителів-предметників та для забезпечення колективного керівництва 

методичною роботою в школі створити методичну раду і затвердити її у 

складі: 

 В.П. Старого – директора школи; 

 І.В. Малишко -  заступника директора з навчально-виховної роботи; 

 О.І. Полєвої – заступника директора з виховної роботи; 



 Н.Б. Літвінчук – керівника  шкільного методичного об’єднання   класних  

керівників; 

 О.М. Москалюк – керівника  шкільного методичного об’єднання вчителів 

суспільно-гуманітарних дисциплін; 

 Н.А. Волощук – керівник керівника шкільного методичного об’єднання 

вчителів математики та інформатики; 

 Є.І. Фещук  – керівника шкільного методичного об’єднання вчителів 

соціальних  дисциплін; 

 В.В. Матвійчук – педагога-організатора, керівника шкільної циклічної 

групи вчителів  естетичних дисциплін; 

 Н.Л. Гуменюк – керівника  шкільного методичного об’єднання  вчителів 

природничих дисциплін; 

 Л.М. Варухіної – керівника шкільного методичного об’єднання вчителів 

початкових класів; 

 Л.М. Глуховської – керівника студії «Наставник»; 

 Г.С. Бойко – керівника шкільної творчої групи вчителів суспільно-

гуманітарного циклу «Проектні технології в навчанні»  ; 

 Дохторук О.А. – керівника  творчої групи вчителів початкових класів 

«Початкова школа – школа змін»; 

 Н.М. Козійчук  – керівника школи передового педагогічного досвіду; 

 І.В. Літнарович – керівника динамічної групи «Цифрова культура 

педагога»; 

 Духович Г.П. – керівника динамічної групи «Вчитель-новатор» 

 Дубини О.Д. – практичного психолога школи. 

8. Затвердити план роботи методичного кабінету школи та забезпечити 

його ефективну діяльність (додається). 

9. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Малишко І.В.: 

9.1.Сприяти організації проходження вчителями курсів підвищення 

кваліфікації, забезпечити методичну допомогу при виконанні  курсових 

робіт через індивідуальні консультації. 

9.2.Забезпечити активну участь педагогів школи у загальношкільних, 

районних та обласних методичних заходах. 

9.3.Удосконалити систему науково-методичного супроводу 

міжатестаційного періоду педагогів, які атестуються на вищу 

кваліфікаційну категорію та встановлення педагогічних звань. 

10. Узагальнити матеріали з досвіду роботи вчителів школи: 

 Варухіної Л.М. – вчителя початкових класів; 

 Волощук Н.А. – вчителя математики; 

 Порядко А.М – вчителя початкових класів; 

 Зарудзея О.І. – вчителя фізичної культури; 

 Шампаніної Л.С. – вчителя початкових класів індивідуального навчання; 

11. Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності 

"Учитель року – 2017”. 

12.Взяти участь в обласній постійно діючій виставці методичних 

посібників "Освіта Хмельниччини на шляхах реформування"  (березень 

2017 року). 



13.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. 

14.Спланувати роботу з молодими вчителями з метою надання їм 

допомоги у професійному становленні, розв’язанні конкретних проблем 

методики викладання предмета, сприяння виробленню власного 

педагогічного стилю роботи: 

14.1. Організувати роботу шкільних методичних об’єднань учителів 

відповідно до плану. 

14.2. Призначити керівником шкільних методичних об’єднань учителів 

заступника директора з навчально-виховної роботи Малишко І.В. 

14.3. Організувати в школі наставницьку роботу. 

14.4.  Призначити до  учителів наставниками: 

• Духович Г.П. вчителя англійської мови вищої категорії до вчителя 

німецької мови Ходаківської Н.С.; 

•   Дохторук О.А.  вчителя початкових класів вищої категорії до вихователя 

групи продовженого дня Бойко О.Г.;      

• Шампаніну Л.С. вчителя початкових класів вищої категорії, вчителя-

методиста до вихователя групи продовженого дня Волох І.О.; 

• Виноградську Л.В. вчителя географії, хімії вищої категорії, вчителя-

методиста до вчителя географії Петрук І.П.;  

• Зарудзея О.І. вчителя фізкультури вищої категорії за вчителем 

фізкультури Ковальчуком О.М.; 

• Козійчук Н.М. вчителя української мови та літератури вищої категорії за 

вчителем української мови та літератури Колісевич М.П. 

15.Протягом 2016/2017 н.р. провести методичні декади, місячники з метою 

презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння тісному 

співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників: 

 вересень – декада наставника; 

 тиждень ініціативи вчителів, які працюють у 1-4, 8-х класах; 

 січень-лютий – Місячник педагогічної творчості вчителів, які 

атестуються;  

 квітень – Тиждень майстерності молодого спеціаліста. 

16.Взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових 

дисциплін навчального плану, інтерактивних конкурсах. 

17.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. 

18.Удосконалити взаємодію школи І та ІІ ступеня з метою забезпечення 

наступності в навчанні. 

19.Організувати роботу шкільного методичного об’єднання класних 

керівників з метою удосконалення єдиної виховної системи навчального 

закладу. 

21.Забезпечувати поширення досвіду педагогів закладу освіти через 

друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети. 



22. Організувати роботу постійно діючих семінарів: 

 науково-методичного – керівник  ВиноградськаЛ.В.; 

 загальної культури вчителя – керівник Антонюк Т.Л.; 

 психолого-педагогічного – керівник Дубина О.Д. 

23. Продовжити роботу над впровадженням проекту «Самоменеджмент» 

24. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.       

  

            Директор                                         В. Старий 

 

З наказом  ознайомлені 

 

І.В. Малишко О.І. Полєва 

О.М.Ковальчук 

Л.С. Шампаніна 

Л.В. Виноградська 

І.О. Волох 

Г.П. Духович 

Б.В. Сампір 

Л.М. Варухіна 

Н.А. Волощук 

Н.Л. Гуменюк 

Н.Б. Літвінчук 

Є.І. Фещук 

В.В. Матвійчук 

О.М. Москалюк 

Г.С. Бойко 

О.А. Дохторук 

Н.М. Козійчук 

І.В. Літнарович 

М.П. Колісевич 

І.П.Петрук 

О.І. Зарудзей 

Ходаківська Н.С.

 

 


