
 

 

 

 
УКРАЇНА 

БАЛТСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

м. Балта 

16.02.2016р.                                                                                             № 32                                             

 

Про передачу повноважень 

 

 

З метою усунення дублювання функцій контролю, делегування 

контролюючих функцій, забезпечення підвищення ефективності навчально – 

виховного процесу, надання загальноосвітнім навчальним закладам більшої 

самостійності у прийнятті управлінських рішень , 

НАКАЗУЮ: 

1. Передати адміністраціям загальноосвітніх закладів виключне право 

наступних контролюючих функцій: 

-  вивчення стану викладання предметів (при плануванні враховувати 

перспективний план вивчення станів викладання предметів відділу 

освіти (додаток 1); 

- здійснення тематичних перевірок (плануючи їх, виходячи із конкретних 

завдань та проблем окремого навчального закладу); 

2. Методистам відділу освіти: 

-  розробляти уніфіковані рекомендації  за наслідками  тематичних 

перевірок ряду шкіл; 

- Здійснювати контроль виключно на основі узагальнених та аналітичних 

матеріалів адміністрацій шкіл. 

3. Завідуючій ММК Коптєвій Н.В. призначити менторів предметних 

методичних об’єднань (додаток №2).  

4. Визначеним  особам  делегувати  наступні повноваження: сприяння 

підвищенню професіоналізму та педагогічної майстерності вчителів; 

видання методичних матеріалів, рекомендацій, інформаційних матеріалів з 

предмета; визначення пріоритетів, які визначають підвищення рівня 

кваліфікації вчителя; надання допомоги молодим спеціалістам в опануванні 

теорії та методики викладання навчального предмета; координація роботи 

методичного активу (керівників творчих груп, керівників ШМВ, творчих 

лабораторій, консультаційних пунктів, майстер - класів); планування 

семінарів, міні семінарів (3-5 вчителів) та інших видів методичної роботи; 

моніторинг якості освітнього процесу з предмета; проведення практикумів 



для вчителів, обговорення актуальних питань; створення банку  завдань для 

олімпіад  з предмета; здійснення персоніфікованого  навчання . Планування 

роботи ментора  згідно матриці (додаток 3).  

Координація роботи менторів здійснюється методистами відділу освіти. 

5. Централізованій бухгалтерії здійснювати оплату менторам  (додаток 2) на 

підставі інструкції від 15.04.1993р. №102  «Про порядок обчислення 

заробітної плати працівниками» (зі змінами) та  наказу МОН України від  

26.09.2005р. №557  в межах фонду заробітної плати , передбаченої в 

кошторисі на 2016 рік за збільшення обсягу виконуваних робіт: проведення 

методичного супроводу  вчителів об’єднаної територіальної громади  в 

розмірі 10% посадового окладу з 01.02.2016 р.  до 31.05.2016 р.  

 

Начальник відділу освіти                                                           П.Я.Кулик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу від 16.02.2016р. № 32 

  

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Українська мова           

Українська література          

Російська мова           

Зарубіжна література           

Англійська мова           

Німецька мова           

Математика           

Інформатика           

Біологія           

Хімія            

Георгафія           

Економіка           

Історія           

Правознавство           

Фізичне виховання           

Музика і співи           

Образотворче мистецтво           

Трудове навчання           

Фізика           

Основи  здоровя           

Виховна робота           

Методична робота      

Початкові класи           

Етика           

Природознавство           

Екологія           

Астрономія           

Художня культура           

Захист Вітчизни           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  2 

до наказу від 16.02.2016р. № 32 

 Назва  МО Прізвище куратора Навчальний  заклад 

1. Початкові класи, ГПД  Леонова Олена 

Володимирівна 

Мазко Алла Михайлівна 

НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ 

ст. №2 – гімназія» 

2. Іноземна мова Лойтаренко Оксана  

Петрівна 

НВК «Балтська ЗОШ І-

ІІІст. №3- колегіум» 

3. Математика  Гандрабура Лариса 

Федорівна 

НВК «Балтська ЗОШ І-

ІІІст. №1 ім. О.Гончара - 

ліцей» 

4. Географія, 

природознавство, 

економіка 

Ткач Петро  Астафійович 

 

НВК «Балтська ЗОШ І-

ІІІст. №1 ім. О.Гончара - 

ліцей» 

5 Біологія, основи 

здоров’я  

Коваль Любов 

Костянтинівна 

НВК «Балтська ЗОШ І-

ІІІст. №1 ім. О.Гончара - 

ліцей» 

6. Історія, право,  

етика 

Чижик Оксана Петрівна НВК «Балтська ЗОШ І-

ІІІст. №1 ім. О.Гончара - 

ліцей» 

7. Естет. цикл (образ. 

мист.,  співи, художня 

культура) 

Шолудько Олена 

Михайлівна 

 

НВК «Балтська ЗОШ І-

ІІІст. №2 – гімназія» 

8. Фізична культура, 

«Захист Вітчизни» 

Коцюрбан Дмитро 

Леонтійович 

НВК «Балтська ЗОШ І-

ІІІст. №1 ім. О.Гончара - 

ліцей» 

9. Українська  мова та 

література 

Вороненко Надія 

Василівна 

НВК «Балтська ЗОШ І-

ІІІст. №3 - колегіум» 

10. Російської мови та 

світової літератури 

Маркова Катерина 

Анатоліївна 

НВК «Балтська ЗОШ І-

ІІІст. №2 – гімназія» 

11. Практичні психологи, 

соціальні педагоги, 

ПМПК 

Савчук Тетяна Віталіївна НВК «Балтська ЗОШ І-

ІІІст. №1 ім. О.Гончара - 

ліцей» 

12. Фізика, астрономія Фабіровська  Алла 

Григорівна 

НВК «Балтська ЗОШ І-

ІІІст. №2 – гімназія» 

13. Інформатика Загродська Олена 

Борисівна 

НВК «Балтська ЗОШ І-

ІІІст. №2 – гімназія» 

15. Хімія Марченко Ольга 

Михайлівна 

Гольмянська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

 



 

Додаток  3 

до наказу від 16.02.2016р. № 32 

І тиждень 1. Консультування вчителів 

2. Робота з науково – методичною літературою 

3. Практикум для вчителів 

ІІ тиждень 1. Консультування вчителів 

2. Робота з методичним активом (керівниками шкільних МО, 

ШМВ, керівниками творчих груп) 

3. Практикум для вчителів 

ІІІ 

тиждень 

1. Консультування вчителів 

2. Педагогічна майстерня  

- проведення уроку ментором; 

- теоретична частина; 

- практична частина 

3. Практикум для вчителів 

ІVтиждень 1. Робота в методичному кабінеті: 

- оформлення документації; 

- - підготовка звітів; 

Узгодження діяльності ментора з методистом 

2. Практикум для вчителів 

 


