
    

 

БАЙКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 
 

 

від 07  вересня 2016 року                            №39-од 

 
Про  організацію методичної роботи  

з педагогічними кадрами у 2016/2017 н.р. 

 

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

“Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту», з метою забезпечення 

Державних стандартів освіти, Базового компонента дошкільної освіти, 

підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників, втілення ідеї 

гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави, впровадження в 

практику роботи досягнень науки, нових педагогічних технологій, на основі 

Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами закладів освіти 

Байковецької сільської ради    
                                                          Н А К А З У Ю : 

1. Спрямувати роботу методичного кабінету та педагогічних колективів на 

реалізацію науково-методичної проблеми «Створення умов для підвищення рівня 

професійної компетентності педагогів з метою забезпечення якості освіти в 

навчальних закладах об’єднаної територіальної громади». 

2.  Продовжити роботу щодо організаційного і науково-методичного супроводу 

використання у навчальному процесі засобів сучасних інформаційних технологій. 

3. Керівництво і координування методичною роботою здійснювати раді 

методичного кабінету (додаток № 1). 

4. Затвердити план роботи ради методичного кабінету (додаток №2). 

5. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними кадрами закладів 

освіти Байковецької сільської ради   (додаток 3). 

6. Організувати роботу міжшкільних методичних об’єднань педагогічних 

працівників:  

- призначити керівниками міжшкільних методичних об’єднань : 

Стефанишин Ларису  Мирославівну - українська мова та література, зарубіжна 

література; 

Пахолік Наталію Миколаївну– історія та правознавство; 

Кошильовську Наталію Володимирівну - художньо-естетичний цикл; 

Іванко Тетяну Мирославівну – математика;  

Солонинку Галину  Зеновіївну – хімія, біологія, основи здоров’я; 

Яценко Діану  Степанівну– географія; 



Шемелю Михайла  Андрійовича – фізика;  

Бутрина Василя Степановича – трудове навчання; 

Сироту Ірину Анатоліївну – інформатика;  

Кітчака Миколу  Івановича – фізична культура; 

Кулинич Андрія Ярославовича - захист Вітчизни; 

Романюк Галину Романівну - початкові класи; 

Процик Марію Петрівну  – психологів та соціальних педагогів; 

Перкату Ольгу Вікторівну – виховна робота; 

Федорчук Надію Ярославівну – дошкільні навчальні заклади. 

7. Організувати роботу школи молодого вчителя 

-  призначити керівниками школи молодого вчителя: 

Зангибіду Н.М. – заступників директорів шкіл; 

Шафран В.Б. – учителів інформатики та трудового навчання. 

8. Встановити єдині дні організації методичної роботи з педагогічними 

працівниками: 

керівники шкіл – 4-ий вівторок місяця; 

заступники директорів з навчально-виховної роботи – 3- тя п’ятниця місяця; 

вчителі початкових класів – 2-га середа місяця; 

вчителі української мови і літератури, зарубіжної літератури – 4-а п’ятниця 

місяця; 

вчителі математики – 2-ий четвер місяця; 

вчителі біології, хімії та основ здоров’я – 2-га п’ятниця місяця; 

вчителі фізики – 4-ий четвер місяця; 

вчителі інформатики – 3-ий четвер місяця; 

вчителі трудового навчання – 2-ий вівторок місяця; 

вчителі історії – 1-ий вівторок місяця; 

вчителі географії – 1-й четвер місяця; 

педагоги – організатори – 1-ий четвер місяця; 

вчителі іноземної мови – 3-ий четвер місяця; 

вчителі музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, мистецтва – 1-а         

середа місяця; 

вчителі фізичної культури, захисту Вітчизни - 4-та середа місяця; 

працівники ДНЗ – понеділок; 

вчителі християнської етики – 1-а п’ятниця місяця; 

вихователі груп продовженого дня –  2 – ий четвер місяця; 

        учителі, які працюють з учнями за індивідуальною формою навчання – 3 –ій 

четвер місяця. 

      9.  Керівникам навчально-виховних закладів Байковецької сільської ради: 

 1) постійно працювати над удосконаленням структури методичної роботи в 

освітньому закладі; 

2) чітко дотримуватись  рекомендацій МОН України щодо організації і 

проведення методичної роботи з педагогічними кадрами; 

3) організувати роботу методоб’єднань класних керівників та учителів 

початкових класів; 

 4) забезпечити навчання педагогічних працівників з питань впровадження у 

навчально- виховний процес сучасних освітніх технологій як засобу підвищення 

якості навчання; 



5) приділяти особливу увагу індивідуальним формам роботи: наставництву, 

стажуванню, консультаціям; 

6) забезпечити активну участь педагогів в шкільних, міжшкільних і обласних 

методичних заходах; 

7) залучити педагогів загальноосвітніх шкіл до участі у І етапі Всеукраїнського  

конкурсу «Учитель року» та  педагогічних працівників, що атестуються до 

проведення відкритих уроків, виховних заходів тощо; 

8) здати у методкабінет відділу освіти  Байковецької сільської ради: 

-  До 10 вересня 2016р – розклади уроків на І семестр, до 17 січня 2017р – розклад 

уроків на ІІ семестр. 

-  До 20 вересня 2016р. – копію наказу «Про організацію методичної роботи з 

педагогічними кадрами у 2016-2017 н.р.» 

      10. Методистам методичного кабінету  відділу освіти :  

1) різноманітнювати  форми підвищення педагогічної майстерності, шляхи 

надання кваліфікаційної методичної допомоги кожному педпрацівнику з метою 

підвищення результативності  та якості  навчально-виховного процесу в закладах 

освіти; 

2) надавати постійну методичну допомогу керівникам  міжшкільних та 

шкільних методичних об´єднань у проведенні змістовних та ефективних, 

колективних та індивідуальних форм роботи; 

3) організовано провести І тур Всеукраїнського  конкурсу «Учитель року» 

(відповідно до діючого Положення ); 

4) спільно з творчими групами підготувати матеріали на допомогу 

педагогічним працівникам закладів освіти. 

 

        11.  Контроль за виконанням даного наказу залишаємо за собою. 

 

     Начальник відділу                                                                       Завідувач 

               В.В. Коршняк                                                                        Н.М. Загнибіда 
 

 
 


