
 

 
ОХТИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-Ш СТУПЕНІВ № 1 

ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

 

02.09.2020                                         м.Охтирка                                         № 164-о/д 

 

Про організацію методичної роботи  

в 2020-2021  навчальному році 

 

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

освіту», реалізації завдань реформування освітньої системи,  розвитку творчої 

активності педагогів, результативного впровадження в практику роботи  

закладу досягнень психолого-педагогічної науки, нових технологій, керуючись 

Положенням про  шкільний  методичний кабінет, виходячи  професійні 

інтересів та запити педагогічних працівників 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Основними завданнями діяльності методичної  ради у 2020-2021 

навчальному році вважати: 

1) Створення умов для задоволення професійного інтересу для 

удосконалення власної педагогічної практики. 

2)  Розроблення та проведення моніторингових досліджень відповідно до 

запитів. 

3) Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам 

та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до 

атестації; участь у роботі атестаційної комісії. 

4) Створення інформаційно-освітнього середовища професійного 

розвитку вчителя різними засобами, зокрема  з використанням хмарних 

технологій, соціальних мереж.  

5) Упровадження сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів 

організації освітнього процесу. 

6) Забезпечення участі педагогічних працівників у фахових та 

професійних конкурсах, надання переможцям допомоги щодо підготовки їхньої 

участі в наступних етапах змагань. 

7) Організацію вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну 

практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм 

організації освітнього  процесу. 

8) Формування електронної бази даних щодо перспективного 

педагогічного досвіду та інноваційної діяльності  окремих працівників, 

створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, 

 



довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, 

художньої та іншої літератури і періодичних  видань. 

9) Організацію масових заходів, спрямованих на поширення інформації  

щодо експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності 

закладу і окремих педагогічних працівників; 

10) Висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності 

педагогічного колективу та окремих педагогічних працівників і проблем 

розвитку освіти в населеному пункті.  

2. Продовжити  роботу з педагогічними кадрами щодо реалізації науково-

методичної теми:  «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як 

умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей 

успішності особистості учня школи».   

3. Затвердити склад  методичної ради шкільного методичного кабінету 

для забезпечення  керівництва методичною роботою (додаток 1). 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кучер Ю.О.: 

1) Активізувати діяльність: 

- шкільного методичного кабінету щодо виявлення, вивчення, поширення 

та впровадження ППД у практику роботи педагогічних кадрів (згідно з планом 

вивчення ППД);  

-  методичної ради шкільного методичного кабінету, поліпшити якість, 

конкретність, гласність прийнятих рішень. 

2) Забезпечити творчий підхід до організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами з впровадження сучасних досягнень психолого-

педагогічної науки у практику роботи школи, окремих педагогів, реалізації 

шкільного професійного запиту. 

3) Організувати або продовжити діяльність шкільних методичних 

формувань вчителів – предметників (додаток 2);  

4) Проводити діагностичні та моніторингові дослідження у ході вивчення 

стану викладання навчальних предметів, рівня навчальних досягнень учнів з 

основ наук, рівня фахової майстерності і компетентності педагогічних кадрів, 

виявлення позитивного досвіду, обдарованих, талановитих дітей.   

5) Забезпечити активну участь педагогів у міських  та обласних 

методичних заходах.   

6) Створити особистісно орієнтовану адаптивну організаційну 

структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного 

вчителя закладу загальної середньої освіти. 

7) Організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми 

професійного розвитку,  індивідуального плану професійного вдосконалення.  

8) Розробити дієву систему стимулювання педагогічних працівників за 

результатами атестації, конкурсів, оглядів майстерності тощо для розвитку 

творчої активності педагогів. 

12. Контроль за виконанням даного наказу покласти на  заступника 

директора  з навчально-виховної роботи Кучер Ю.О. 

 

Директор школи                                                                          І.А. Шульженко 



Додаток 1 

До наказу Охтирської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

від 02.09.2020 № 164-о/д  

Склад методичної ради 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

на 2020-2021 н.р. 

 

№ Посада ПІБ 

1 Директор школи  Шульженко І.А. 

2 Заступник  директора з навчально-виховної  

роботи, учитель початкових класів   

Кучер Ю.О. 

3 Заступник директора  з навчально-виховної 

роботи, учитель фізики   

Іваннікова Л.П. 

4 Заступник директора з виховної роботи, 

учитель основ здоров’я 

Єрмоленко Н.І. 

5 Учитель початкових класів, керівник 

методичного об’єднання вчителів початкових 

класів 

Громак Ж.Д. 

6 Учитель зарубіжної літератури, керівник 

шкільного методичного об’єднання вчителів 

суспільно-гуманітарних наук 

Демешко Л.С. 

7 Учитель математики, керівник методичного 

об’єднання вчителів точних наук  

Кулик Н.І. 

8 Учитель англійської мови, керівник 

методичного об’єднання вчителів англійської 

мови 

Мироняк О.В. 

9 Учитель географії, керівник методичного 

об’єднання вчителів природничих наук 

Зайка І.М. 

10 Учитель фізичної культури ,керівник  

методичного об’єднання вчителів  

валеологічних наук та «Захист України» 

Сідельник С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

До наказу Охтирської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

від 02.09.2020 № 164-о/д 

Методичні об’єднання  та керівники на 2020-2021 навчальний рік 

№ 

з/п 

 

Форми методичної 

роботи 

Керівник Науково – методичні проблеми 

1 Методичне об’єднання 

вчителів суспільно-

гуманітарних наук 

Демешко Л.С. Формування компетентнісного  

підходу у викладанні предметів 

суспільно-гуманітарних наук 

2 Методичне об’єднання 

вчителів іноземних 

мов 

Мироняк О.В. Розкриття та реалізація 

здібностей та особистісного 

потенціалу учнів в оволодінні 

усною та комунікативною 

компетенцією, що спрямована 

на формування діалогічного 

мовлення 

3 Методичне об’єднання 

вчителів точних наук 

Кулик Н.І. Підвищення ефективності та 

якості освіти шляхом 

впровадження сучасних форм 

організації навчальної 

діяльності учнів 

4 Методичне об’єднання 

вчителів  природничих 

наук 

Зайка І.М Формування творчої 

особистості педагога – один із 

засобів забезпечення якісної 

освіти в умовах реформування 

освітньої галузі 

5 Методичне об’єднання 

вчителів естетичних 

наук 

Приходько В.І. Формування полікультурної та 

поліхудожньої компетентності 

учнів шляхом упровадження 

інноваційних технологій в 

умовах реформування освітньої 

галузі 

6 Методичне об’єднання 

вчителів фізично-

валеологічних наук 

 Сідельник С.М. Сучасні підходи до організації 

фізкультурно-оздоровчої 

роботи в школі 

 

7 Методичне об’єднання 

вчителів початкових 

класів 

Громак Ж.Д. Креативна освіта для розвитку 

творчої інноваційної 

особистості 

8 Методичне об’єднання 

психолого-

педагогічного 

супроводу 

Карєва М.В. Головні аспекти психолого-

педагогічного супроводу  



 


