
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
30.08.201  9                                     с.Миколаївка                                       № 134-ОД

Про організацію та структуру 
методичної роботи у 2019-2020 
навчальному році

На виконання Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню
освіту», «Про дошкільну освіту»,  відповідно до Положення про методичний
кабінет  та  з  метою здійснення  нових  підходів  до  роботи  з  педагогічними
кадрами в умовах реформування змісту освіти, удосконалення діяльності усіх
методичних структур, розвитку творчого потенціалу педагогічних колективів
навчальних закладів,

НАКАЗУЮ: 

1. Методичному  кабінету  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради (Геращенко М.П.):

1.1.Забезпечити  реалізацію  методичної  проблеми  «Формування
позитивної  мотивації  учнів  шляхом впровадження інноваційних освітніх
технологій та розвитку ключових компетентностей».

Протягом 2019-2020 н. р.
1.2. Затвердити план роботи методичного кабінету відділу освіти,

молоді та спорту на 2020 рік.
До 30.12.2019

1.3. Пріоритетними завданнями  методичної діяльності визнати:
-   втілення  наскрізних  змістових  ліній  для  інтеграції  ключових і

загальнопредметних  компетентностей,  що  сприятиме  формуванню
особистості, здатної до успішної самореалізації;

-  створення  умов  для  розвитку  пошуково-творчої  активності  та
дослідно- експериментальної діяльності педагогічних кадрів; 

- підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів
навчання та виховання, упровадження компетентнісного підходу;

- удосконалення системи управління навчальним закладом, розвиток
державно громадського управління, делегування повноважень громадським
структурам (радам закладу, піклувальним, батьківським, учнівським радам,
тощо) в умовах децентралізації, розвиток соціального партнерства;



- орієнтація на дитину та її  потреби як основа нового освітнього
простору відповідно до Концепції «Нова українська школа», забезпечення
наступності між дошкільною та початковою ланками освіти;

- науково-методичне забезпечення організації освітнього процесу в
умовах  реалізації  Державного  стандарту  початкової  загальної  освіти  та
Державного  стандарту  базової  і  повної  загальної  середньої  освіти,
оновлених програм;

- формування в дітей, учнівської та студентської молоді соціальної
активності,  екологічної  свідомості,  громадянської  відповідальності,
фінансової  грамотності,  толерантності  та  ініціативності,  розвиток
емоційної стійкості, здатності вести здоровий спосіб життя;

-  підвищення  рівня  професійної  майстерності  педагогічних
працівників  та  підготовка  їх  до  успішної  діяльності  в  нових  освітніх
умовах.

1.4. Організувати  роботу  міжшкільних  методичних  об'єднань
закладів освіти Миколаївської сільської ради, провести по 3 засідання МО
(організаційно- інструктивні, інформаційно-теоретичні):
- учителів-словесників  (керівник  Калантай  Євгенія  Анатоліївна,
учитель Лікарського НВК);
- учителів іноземної мови (керівник Бицан Олена Миколаївна, учитель
Северинівської ЗОШ І-ІІ ст.);
- учителів  фізики,  математики  та  інформатики  (керівник  Куценко
Любов Федорівна, учитель Северинівської ЗОШ І-ІІ ст.);
- учителів  суспільно-гуманітарних  дисциплін  (керівник  Ніколаєнко
Ольга Леонідівна, учитель Миколаївського НВК);
- учителів  природничого  циклу  (керівник  Совенко  Маргарита
Вікторівна, учитель Северинівської ЗОШ І-ІІ ст.);
- учителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник Панькова
Світлана Вікторівна, учитель Северинівської ЗОШ І-ІІ ст.);
- вихователів ЗДО (керівник Білан Наталія Іванівна,  завідувач КДНЗ
«Веселка»).

1.5. Покласти обов’язки керівника МО  вчителів фізичного культури
та  захисту  Вітчизни  на  методиста  з  фізичної  культури  та  спорту
Котькало Є. С.

1.6. Організувати  роботу  творчої  групи  практичних  психологів
закладів  освіти  з  проблеми  «Профілактика  насильства  у  шкільному
середовищі»  (керівник  Геращенко  Марина  Петрівна,  зав.  МК  відділу
освіти, молоді та спорту, методист з психологічної служби).

1.7. Продовжити роботу постійно діючого семінару «Школа молодого
вчителя» (керівник Геращенко Марина Петрівна,  зав.  МК відділу освіти,
молоді та спорту, методист з психологічної служби).

2. Директорам закладів освіти громади, їх заступникам з навчально-
виховної роботи: 



2.1. Забезпечити системний підхід до організації методичної роботи
з  педагогами  на  засадах  диференціації,  дбати  про  її  результативність,
координувати  діяльність  шкільної  методичної  ради  закладів  освіти,
шкільних МО класних керівників, методичних заходів для надання дієвої
практичної  допомоги  кожному педагогу.  Організацію методичної  роботи
здійснювати  на  основі  професійної  діагностики,  глибокого  вивчення,
аналізу результативності навчально-виховного процесу.

2.2. Забезпечити активну участь педагогів у методичних заходах для
педагогів громади, районних та обласних методичних заходах, сприяти їх
теоретичній та методичній підготовці. 

2.3. Керівникам  міжшкільних  МО  на  основі  діагностичного
опитування розробити плани роботи зі здібними та обдарованими дітьми,
плани роботи методичних об'єднань на 2019-2020 н. р., графік відкритих
уроків на 2019-2020 н. р. 

2.4. Передбачити такі форми підвищення педагогічної майстерності
учителів,  як  семінари-практикуми,  інструктивно-методичні  наради,
методичні оперативки, самоосвіта, наставництво, майстер-класи тощо. 

2.5. Впроваджувати інноваційні форми методичної роботи. 
2.6. Відповідально ставитись до ведення документації з організації

методичної роботи. Всю роботу планувати на основі діагностики. 
2.7. Періодично розглядати стан внутрішкільної методичної роботи

на засіданнях педагогічної ради.
2.8. Відвідуючи  уроки  та  позакласні  заходи,  звертати  увагу  на

методи  роботи  вчителів:  на  перехід  від  авторитарної  педагогіки   до
педагогіки  партнерства.  Вміння  учителя  створити  атмосферу  співпраці,
залучати кожного учня до продуктивної праці в міру його здібностей, на
виховний  потенціал  заходу  (уроку),  об’єктивне  оцінювання  навчальних
досягнень учнів.

2.9.  Провести протягом листопада 2019 року І тур Всеукраїнського
конкурсу   «Учитель  року  -  2020»   в  таких  номінаціях:   «Зарубіжна
література»,  «Історія»,  «Образотворче  мистецтво»,  «Початкові  класи»,
«Хімія».

2.10. Організовано  провести  І  тур  Всеукраїнського  конкурсу
«Учитель  року»,  І  тури  учнівських  інтелектуальних  змагань,
запроваджених  Міністерством  освіти  і  науки  України,  Департаментом
науки і освіти Сумської обласної державної адміністрації тощо.

2.11. Забезпечувати  національно-патріотичну  спрямованість
освітнього процесу.

2.12. Здійснювати  моніторинг  якості  загальної  середньої  освіти,
рівня навчальних досягнень учнів по кожному навчальному закладу; стану
організації  педагогічного  процесу  і  методичної  роботи  в  навчальних
закладах; повноти виконання навчальних планів і програм, упровадження
сучасних освітніх систем і технологій,  інтерактивних методів організації
навчання і виховання.

2.13. Забезпечити  створення  безпечного  середовища  для  дітей,
налагодження діалогу та довіри між педагогами, учнями та батьками.



2.14. Забезпечити соціально-психологічного захист,  психологічний
супровід освітнього процесу.

3. Методистам  методичного  кабінету  відділу  освіти,  молоді  та
спорту: 

3.1. Урізноманітнювати  форми  підвищення  педагогічної
майстерності,  шляхи  надання  кваліфікаційної  методичної  допомоги
кожному  педпрацівнику  з  метою підвищення  результативності  та  якості
навчально-виховного процесу в закладах освіти.

3.2. Ознайомлювати педагогічних працівників громади з сучасними
науково-методичними  підходами,  методичними  рекомендаціями  та
дорученнями  Міністерства  освіти  і  науки  України  із  різних  питань
організації  навчально-виховного  процесу,  що  розробляються  на
всеукраїнському  та  обласному  рівнях  і  спрямовані  на  модернізацію  й
підвищення якості навчання й виховання дітей та учнів.

3.3. Спрямовувати  та  координувати  діяльність  методичних
об’єднань,  спрямовувати  їх  діяльність  на  підвищення  професійної
майстерності й удосконалення педагогічних компетентностей педагогічних
працівників, надавати оперативну практичну допомогу в опануванні нових
вимог, програм, підручників.

3.4. Вивчати  потребу  і  надавати  практичну  допомогу  молодим
спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі,  в період
підготовки  їх  до  атестації;  організовувати  роботу  атестаційних  комісій,
вивчати й надавати оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних
працівників, що атестуються.

3.5. Забезпечити  виконання  заходів,  спрямованих  на  реалізацію
нових  Державних  стандартів  початкової  загальної  середньої  освіти  та
базової  загальної  середньої  освіти;  впровадження  оновлених  програм
початкової школи.

3.6. Посилити роботу щодо підготовки до  проведення ЗНО - 2019 з
навчальних предметів.  Взяти участь у пілотних проектах щодо підготовки
вчителів та учнів до ЗНО.

4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  Геращенко  М.П.,
завідувача методкабінету відділу освіти,  молоді  та спорту Миколаївської
сільської ради.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Н.С. Макшеєва



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом відділу освіти,
молоді та спорту
від 30.08.2019 від 134-ОД

Склад методичної ради
методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради

Геращенко М. П. – завідувач МК відділу освіти, молоді та спорту, методист з
психологічної служби;
Котькало Є. С. МО – методист з фізичної культури та спорту;
Білан Наталія Іванівна – керівник МО вихователів ЗДО;
Калантай Євгенія Анатоліївна – керівник МО учителів-словесників;
Бицан Олена Миколаївна –  керівник МО учителів іноземної мови;
Куценко Любов Федорівна – учителів фізики, математики та інформатики;
Ніколаєнко Ольга Леонідівна – керівник МО учителів суспільно-гуманітарних
дисциплін;
Совенко Маргарита Вікторівна – керівник МО учителів природничого циклу;
Панькова Світлана Вікторівна – керівник МО учителів початкових класів та
вихователів ГПД.


