
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  

ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ№4 БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

 

                                     Біла Церква                

 

Про організацію та зміст  

науково-методичної  роботи  

з  педагогічними кадрами  

у 2018/2019 навчальному році 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»,  Указу Президента України від 13.10.2015 

року № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2016 – 2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції 

реалізації державної  політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року»), Державного стандарту початкової  освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 (у 1 

класах), Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462 (у 2-4 класах),  Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392, Програми розвитку системи освіти Білої 

Церкви на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 року № 30-

05-VІІ, на виконання наказів управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 

23.06.2014 № 74 «Про надання статусу міського опорного закладу освіти», від 30.05.2018 

р.  № 91 «Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в закладах 

освіти м. Білої Церкви у 2017/2018 навчальному році», управління освіти і науки від 28.08. 

2018 року № 114 «Про організацію та зміст науково-методичної роботи з педагогічними 

кадрами закладів освіти м. Білої Церкви у 2018/2019 н.р.»  а також із метою вдо-

сконалення фахової освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста, 

створення організаційних умов для формування методичної культури вчителів в умовах 

реалізації завдань Нової української школи, досягнення позитивних результатів освітнього 

процесу, реалізації особистісного потенціалу кожного педагога, забезпечення кожному уч-

неві рівного доступу до якісної освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. У 2018/2019 н. р. продовжити роботу над єдиною науково-методичною проблемою 

«Створення атмосфери творчої міжособистісної взаємодії суб´єктів навчально-

виховного процесу в умовах концептуальних змін та реформування освіти». 

2. З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки педа-

гогів школи спрямувати всю науково-методичну роботу у 2018/2019 н. р. на 

вирішення таких завдань:  

2.1. продовжити  підготовку вчителів, які працюють у школі І ступеня до роботи за 

новим Державним стандартом початкової загальної освіти; 

2.2. формувати  освітнє  середовище закладу  на засадах педагогіки партнерства, 

створювати  атмосферу турботи й підтримки учнів, яка сприяла б розвитку їхніх 
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можливостей, задовольняла інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби, 

формувала б всебічно розвинену особистість, здатну до критичного мислення; 

2.3. удосконалювати  організаційно-методичні механізми пошуку, виявлення та 

підтримки творчо працюючих педагогів і готувати  їх до участі у фахових 

конкурсах; 

2.4. активізувати  роботу web-сайту школи, упровадження «хмарних» технологій;  

2.5. як міський базовий заклад освіти, що здійснює дистанційну форму навчання у 

2018/2019 н.р.,  брати участь у розробці та використанні навчально-методичного 

забезпечення для запровадження дистанційного навчання для учнів; 

2.6.  стимулювати ініціативу та активізувати  творчість педагогів у науково-

дослідній та інноваційній діяльності, спрямованій на оновлення й розвиток 

навчально-виховного процесу; 

2.7. координувати  роботу щодо своєчасного  виявлення, соціальної підтримки та 

створення умов для навчання й розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді;  

створювати  умови та стимулювати  педагогічних працівників школи до     

поширення власного педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях,                  

     творчу активність  педагогів, підвищувати  професіоналізм, компетентність,                       

 відповідальність  за результати своєї праці, удосконалювати  систему розробки 

 інноваційних програм й авторського навчально-методичного забезпечення,        до 

 видавничої   діяльності; 

 2.8. організувати роботу шкільних методичних об’єднань, творчих груп, проектів: 

затвердити керівників шкільних методичних об`єднань на 2018/2019 н.р. (додаток 1);    

затвердити мережу науково-методичної роботи з педагогічними кадрами на 

2018/2019 н.р. (додаток 2). 

3. З метою загального керівництва й координації науково-методичної роботи з педаго-

гічними кадрами й упровадження в освітній процес досягнень психолого-

педагогічної науки затвердити склад  шкільної методичної ради (додаток 3). 

4. Затвердити план роботи методичної ради школи  на 2018/2019 н. р. (додаток 4). 

5. Продовжити роботу закладу як опорної  школи міста з  проблеми «Формування 

духовно-морального здоров´я учнів». 

6. Продовжити  інноваційну діяльність у закладі, спрямовану на постійне оновлення 

змісту навчання й виховання, запровадження в практику роботи вчителів 

інноваційних технологій навчання й виховання, інформаційних технологій навчання  

7. Заступнику директора школи з методичної роботи Венжик Т.С.:    

7.1.  Забезпечити організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, 

      координацію діяльності шкільних професійних об´єднань педагогів,    

      ураховуючи показники діагностування. Диференціювати роботу з педагогами,            

      спрямувати її на  надання дієвої практичної допомоги. 

7.2.  У 2018/2019 н. р. організувати  участь у міському  етапі конкурсу  на кращий  

       web-сайт закладу. 

7.3.  3 01.09.2018 року здійснювати координацію діяльності методичних об´єднань     

       та творчих осередків школи з науково-методичним центром, забезпечити  

       участь педагогічних працівників  у міських  методичних заходах з метою  

       підвищення їхньої методичної культури.  

7.4.  У 2018/2019 н. р. проводити  шкільні тижні методичної майстерності                            

       педагогічних працівників та брати участь у міських тижнях (за окремим    

       планом). 

 

7.5.     Спланувати заходи щодо популяризації та пропаганди передового   

 педагогічного досвіду, вивчення, узагальнення й упровадження в практику 
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 роботи досвіду творчо працюючих педагогів, висвітлення його в засобах 

 масової інформації, на порталі КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

 післядипломної освіти педагогічних кадрів», на сайті НМЦ, у середовищі 

 БЦ Хмара тощо. 

7.6.   Продовжити проведення  інструктивно-методичних нарад і консультацій з 

 питань науково-методичної роботи для керівників методичних об´єднань та 

 творчих груп. 

7.7.    Відповідно до плану підвищення кваліфікації  направляти педпрацівників на 

 курси підвищення кваліфікації, надавати допомогу у виборі та виконанні 

 докурсових і  післякурсових завдань.  

7.8.   Забезпечити якісне і своєчасне  проведення  міських семінарів, майстер-

 класів, консалтингових центрів  відповідно до плану роботи НМЦ на базі 

 закладу в 2018/2019 н. р. 

7.9. Використовувати атестацію педагогічних працівників, огляди, конкурси та 

 інші заходи для заохочення педагогів до участі в науково-методичній роботі 

 з метою зростання їхньої професійної майстерності, розвитку педагогічної 

 культури та творчої активності. Стимулювати педагогів до участі в 

 конференціях, семінарах, тренінгах, форумах, виставках  різного рівня тощо. 

8. Координацію роботи щодо  виконання цього наказу покласти на заступника 

директора школи з навчально-методичної  роботи Венжик Т.С. 

9. Контроль за  виконанням  наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

                      Директор школи                      О.М. Дроздовський 
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     Додаток 1 

     Затверджено 

     Директор БЗШ I-IIIступенів №4 

     ––––––––– О.М. Дроздовський 

 

 

Шкільні методичні об´єднання 

 

вчителів математики, фізики, інформатики Кубишева З.Ф. 

вчителів історії, правознавства Шемшук Т.А. 

вчителів іноземної мови Козловська С.М. 

вчителів української мови та літератури Мороз Г.І. 

вчителів зарубіжної літератури, російської 

мови 

Могільовцева Л.П. 

вчителів фізичної культури Самойленко О.А. 

вчителів трудового навчання Шишкіна Н.С. 

вчителів природничих наук Осипенко А.Р. 

вчителів БІХЕ Любченко Л,С. 

вчителів естетичного циклу Цілуйко С.В. 

вчителів основ здоров’я Скорблюк Н.М. 

вчителів початкових класів Балас О.О., Омельчук Н.М.,  

Ільєнко О.П., Гудима Р.В. 

класних керівників 1-4 класів Бугаєць Л.С. 

класних керівників 5-6 класів Золотаревич І.А. 

класних керівників 7-8 класів Жукова А.П. 

класних керівників 9-11 класів Іщенко Т.С. 
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        Додаток 2 

Мережа  методичної роботи з педагогічними кадрами 

 

№ 

п/п 

Прізвище та ініціали 

вчителя 

Форми роботи Тема 

    

1 Дроздовський О.М. Опорний заклад 

освіти 

«Формування духовно-морального 

здоров´я учнів» 

3 Касумова Е.В. Школа класного 

керівника 

 «Школа співробітництва» 

4 Мар´яновська М. І. Школа молодого 

вчителя 

«Створення умов для творчої реалізації 

молодих учителів» 

5 Венжик Т.С. Методичний проект  

 

 

 

Проект  

«Управління процесом методичного 

супроводу, підвищення кваліфікації та 

неперервної освіти педагогічних 

працівників»  

«Школа здоров´я» 

6 

 

 7 

 

 8 

 

 

 9 

 

 

 

Омельчук Н.М. 

 

Гудима Р.В. 

 

Балас О.О. 

 

 

Корнєва Т.М. 

 

 

 

Творчі групи: «Пазли» 

 

«Панорама освітніх інновацій» 

«Робота з обдарованими учнями в 

початковій школі» 

 

«Інтерактивні засоби педагогічної 

діяльності в контексті інтегрованого 

навчання як один з аспектів мобільності 

педагогів» 

«Упровадження творчої спадщини 

В.Сухомлинського в початковій школі» 
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10 

 

 

11 

 

12 

Ільєнко О.П. 

 

 

Цибровська Л.М. 

 

Ляшенко О.В. 

 

Планета «Здоров´я» 

«Викладання курсу БІХЕ в початковій 

школі» 

13 Лугова Н. А. Психолого – 

педагогічний 

семінар. 

 

 

 

Тренінговий курс  

«Чарівна валіза сучасних 

здоров´язберігаючих технологій для 

практичного використання у навчально-

виховний процес» (листопад). 

«Депресія у підлітків. Як розпізнати? Чим 

допомогти?» ( квітень). 

«Дорослішай на здоров´я» 

    

15 Кубишева З.Ф. Проект 

Проект 

« Шлях до  успіху» 

«Google Apps» 

 Цибровська Л.М. Проекти «Науково-організаційне забезпечення 

профілактики ВІЛ/СНІДу через систему 

освіти», «Планета «Здоров´я»», 

«Милосердя» 

16 Муляр Л.К. Проект «Я – громадянин» 

17 

 

18 

 

19 

 

 

 Любченко Л.С. 

 

Кузан Г.М. 

 

Полевська В,І, 

 

 

Проект 

 

Проект 

 

Проект 

 

 

 «Духовно-моральне становлення  учнів» 

 

«Школа людяності» 

 

«У світі прекрасного» 
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20 

 

 

 

Козловська  С.М. 

 

Проект 

 

 

«Мій край і я» 

 

 

21 Дубовицька Н.В.  Проект «Родинна твердиня» (спільно із 

Всеукраїнською громадською організацією 

«Міжнародний шкільний проект») 

22 

 

Осипенко А.Р. 

 

Програма 

 

 

Формування здорового способу життя та 

профілактика ВІЛ/СНІДУ»  

23 Вчителі-методисти Наставництво. «Творча допомога  у 

становленні  малодосвідчених вчителів» 

24 Керівники МО Тижні педмайстер- 

ності (за окремим 

планом) 

«Підвищення відповідальності за рівень 

самоосвіти, пропаганда ППД» 

25 Керівники МО Предметні тижні             

(за окремим планом) 

«Єдність навчальної та виховної роботи» 

26 Керівники МО 

класних керівників 

Панорама виховних 

заходів  

«Калейдоскоп цікавих справ» 

27 Керівники МО Проблемний семінар «Ефективність навчального заняття   –

результат організації активної діяльності 

вчителів і учнів»  

(тижні педагогічної майстерності, 

взаємовідвідування уроків, обмін 

досвідом) 
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Додаток 3 

Склад  методичної ради 

Венжик Т.С. – голова  ради, заступник директора з методичної роботи. 

    Члени методичної ради школи: 

Дроздовський О.М. –  директор школи, учитель-методист . 

Кондесюк Т.В. – заступник директора з НВР, учитель-методист. 

Касумова Е.В. – заступник директора з НВР.                                                  

Лугова Н,А. – психолог школи, керівник психолого-педагогічного семінару.  

Цибровська Л.М. –   соціальний педагог. 

 Мороз Г.І. –   керівник МО вчителів української мови та літератури.                                                         

Шемшук Т.А. –   керівник МО вчителів історії, правознавства. 

Кубишева З.Ф. –   керівник МО вчителів математики. 

Козловська С.М. – керівник МО вчителів іноземної мови, учитель-методист. 

Могільовцева Л. П. –  керівник МО вчителів зарубіжної літератури, учитель-методист. 

Осипенко А.Р. –   керівник МО вчителів природничих наук. 

Шишкіна Н,М. –  керівник МО вчителів трудового навчання. 

Скорблюк Н.М. –  керівник МО вчителів основ здоров´я. 

Цілуйко С.В. –   керівник МО предметів естетичного циклу. 

Самойленко О.А. –  керівник МО вчителів фізичної культури. 

Любченко Л.С. –   керівник МО вчителів БІХЕ. 

Гудима Р.В. –   керівник МО вчителів 2-х класів. 

Ільєнко О.П. –   керівник МО вчителів 3-х класів. 

Омельчук Н.М –   керівник МО вчителів 4-х класів, учитель-методист. 

Балас О.О. –   керівник МО вчителів 1-х класів. 

Бугаєць Л.С. –   керівник МО класних керівників 1-4 класів. 

Золотаревич І.М. – керівник МО класних керівників 5-6 класів. 

Жукова Г.П.  – керівник МО класних керівників 7-8 класів. 

 Іщенко Т.С. –  керівник МО класних керівників 9-11 класів, учитель-методист. 

Швець А.А. –  учитель-методист. 

Мар´яновська М.І. – учитель-методист. 

Мельник Н.П. –  учитель-методист. 

Корнєва Т.М. –  учитель-методист. 

Корнєв О.А. – учитель-методист. 

Сударикова С.І. – учитель-методист. 

Лой Л.В. – учитель-методист. 
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Додаток  4  

План засідань методичної ради школи 

 

Вересень 

 

1.  Про основні напрямки методичної роботи.  Затвердження плану роботи  

 на 2018-2019 н.р.   

                        Венжик Т.С. 

2. Репрезентація  портфоліо  шкільних методичних об´єднань української мови та 

літератури, природничого циклу. 

            Мороз Г.І. 

            Осипенко А.Р. 

3. Інноваційна діяльність. Інформація про діяльність проекту «Google Apps» (G Suit). 

          Кубишева З.Ф. 

4. Про  методичні  розробки педагогічних працівників, які атестуються на педагогічне 

звання «учитель-методист» . 

            Осипенко А.Р. 

                                        Листопад 

1. Творчий звіт  керівників шкільних проектів «Викладання курсу БІХЕ в початковій 

школі», «Мій край і я». 

                                                                                  Ляшенко О.В., Козловська С.М.          

 

2.  Упровадження  дистанційного   навчання  в навчально-виховний  процес   школи. 

        Кондесюк Т.В. 

 

3. Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи відповідно до роботи за 

новим Державним стандартом початкової освіти» 

        Венжик Т.С. 

4. Про роботу шкільного осередку МАН.       

        Кондесюк Т.В.                                                                                      



10 

 

Січень 

                              Упровадження   інноваційної діяльності : 

звіт тренера  про роботу за програмою   «Дорослішай на здоров´я». 

    Лугова Н.А. 

2. Використання інтелектуальних ігор на уроках географії для посилення зв´язку знань 

школярів з життям. 

    Іщенко Т.С.   

 

3.  Діяльнісний підхід – базовий принцип якісного навчання в контексті концепції «Нової 

української школи». 

                   Балас О.О. 

4. Підсумки участі команди школи в II етапі Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін. 

         Кондесюк Т.В. 

 

 

Березень 

                                                                                                 

1. Звіт про роботу творчої групи «Планета «Здоров´я»».  

    Цибровська Л.М. 

2. Перевернутий клас: від теорії до практики застосування. 

    Омельчук Н.М. 

  

3. Презентація проекту «Школа успіху» 

                                Кубишева З.Ф.   

 

4. По сторінках фахових видань. Огляд методичної літератури. 

    Любченко Л.С. 
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Травень 

 

1.Про підсумки вивчення системи роботи вчителів, які атестувалися. 

       Дроздовський О.М. 

 

2. Планування роботи школи на 2018-2019 навчальний рік ( аналіз пропозицій керівників 

МО та творчих осередків до річного плану). 

 Венжик Т.С. 

3. Звіт керівників МО історії, трудового навчання про роботу методичних об´єднань у 

2018-2019 н.р. 

 Керівники МО 

 

4. Звіт про виконання рішень методичної ради за 2018-2019 рік. 

 

      

      

                         

                                  


