
 
УКРАЇНА 

Бесарабівський навчально-виховний комплекс 

(загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) 

Кегичівської районної ради 

Харківської області 

 

НАКАЗ 

 

28.08.2020                                                                                                          № 66 

 

Про організацію методичної роботи  

з педагогічними кадрами у  

2020/2021 навчальному році 

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

освіту»,  «Про дошкільну освіту»,  «Про інноваційну діяльність»,  з метою 

успішної реалізації завдань реформування освітньої системи, оптимізації 

навчально-виховного процесу, розвитку творчої  активності педагогів, 

результативного впровадження в практику роботи  досягнень психолого-

педагогічної науки, нових технологій,   для організації систематичної, 

планомірної, колективної та індивідуальної діяльності педагогічних кадрів 

щодо підвищення методичного, теоретичного та професійного рівнів, 

досягнення якісно нових стандартів викладання навчальних предметів 

  

НАКАЗУЮ: 

1.  Завершити в 2020/2021 навчальному році роботу над   методичною 

темою «Формування компетентної особистості шляхом реалізації 

діяльнісного підходу та використання інноваційних освітніх технологій». 

2. Затвердити таку структуру методичної роботи навчально-виховного 

комплексу на 2020/2021 навчальний рік: 

-  Педагогічна рада. 

-  Методична рада Бесарабівського НВК у складі: 

голова методичної ради – Рогова С.М., - заступник директора з 

навчально-виховної роботи; 

 заступник голови методичної ради  – Волкова І.О. - директор 

Бесарабівського НВК; 

члени методичної ради – Чуркіна Л.С., Журилко Г.М., Парамонова 

В.М.., Хотиненко Ю.В., Бобровська Н.В.  

-  Предметні методичні об’єднання Бесарабівського НВК: 

учителів початкових класів та вихователів дошкільного підрозділу (кер. 

Парамонова В.М.); 

учителів природничо-математичного циклу (кер. Хотиненко Ю.В.); 

учителів суспільно-гуманітарного циклу (кер. Журилко Г.М.); 

класних керівників (кер. Чуркіна Л.С.). 
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-  Інформаційний центр (бібліотека) – завідуюча А.В. Бабенко 

-  Методичний кабінет як консультативно-методичний центр. 

 3. Організаційно-методичну роботу з педагогічними працівниками в   

2020/2021 навчальному році здійснювати за таким пріоритетними 

напрямами: 

- надання методичної, інформаційної, консультативної допомоги 

кожному педагогові; 

- налагодження системи моніторингових досліджень якості рівня 

навчальних досягнень учнів; 

- активізація роботи педагогічних працівників щодо використання 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання учнів; 

- дидактичне забезпечення якісного викладання навчальних 

предметів; 

- покращення організаційно-методичної роботи з обдарованими 

дітьми, розширення роботи із залучення учнів до участі у предметних 

конкурсах, турнірах, олімпіадах; 

- створення організаційних, методичних, інформаційних умов для 

безперервного фахового вдосконалення кваліфікації кожного педагогічного 

працівника навчально-виховного комплексу; 

- вивчення, узагальнення, поширення та упровадження 

ефективного педагогічного досвіду вчителів району у педагогічну роботу 

вчителів навчально-виховного комплексу, активізація діяльності вчителів у 

професійних конкурсах; 

- реалізація основних положень Концепції «Нова українська 

школа»; 

- організація системи роботи з молодими вчителями, націленої на 

прискорення адаптації молодих спеціалістів до освітньої діяльності в школі 

та надання їм практичної допомоги. 

 4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Роговій С.М.: 

4.1. Забезпечити неперервність підвищення науково-методичного рівня 

та професійної майстерності педагогічних працівників шляхом залучення їх 

до різних форм методичної роботи. 

                                                            Упродовж 2020/2021 навчальному 

році 

4.2. Методичну роботу проводити за такими формами: 

4.2.1. Колективні форми: 

 методичні об’єднання; 

 теоретично-практичні семінари; 

 психолого-педагогічні семінари-практикуми; 

 педагогічні читання; 

 методичні тижні; 

 майстер-класи; 

  ділові ігри; 

 тренінги; 
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 фахові конкурси; 

 педагогічні виставки; 

 інструктивно-методичні оперативні наради. 

4.2.2. Індивідуальні форми: 

 консультації; 

 самоосвіта; 

 взаємовідвідування уроків; 

 наставництво. 

4.3. Організувати роботу з атестації педагогічних працівників. 

                                                                                          За окремим планом 

4.4. Забезпечити проведення предметних тижнів: 

фізкультури; безпеки життєдіяльності; 

                                                                                   вересень 2020  

основ здоров'я;                                                                                     

жовтень 2020 

трудового навчання, початкових класів; 

                                                                                листопад 2020  

англійської мови;  Всеукраїнський тиждень права; 

                                                                            грудень 2020 

хімії, біології; зарубіжної літератури; 

                                                                                  лютий 2021 

історії; 

                                                                                січень 2021  

української мови та літератури, тиждень мистецтва; 

                                                                                  березень 2021  

фізики, математики, інформатики. 

                                                                                   квітень 2021 

4.5. Організувати спільно з класним керівником 5-го класу психолого-

педагогічний семінар по результатам вивчення адаптації учнів до навчання в 

основній школі. 

                                                                             вересень-жовтень 2020  

 

4.6. Організувати участь учителів у зональному конкурсі фахової 

майстерності «Учитель року-2020»   

                                                               листопад 2020/2021 навчального року 

4.7. Організувати роботу педагогічного лекторію для батьків і 

проведення батьківських тижнів. 

                                                          Упродовж 2020/2021 навчального року   

4.8. Провести оформлення методичного кабінету відповідно до вимог 

роботи над методичною темою Бесарабівського НВК. 

                                                                                                   До 01.10.2020 

4.9. Залучати педагогічних працівників до участі в методичних заходах, 

що проводяться в Бесарабівському НВК.  

За окремим планом                                                                         
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5. Контроль за виконанням  даного наказу    покласти на заступника 

директора з навчально-виховної   роботи  Рогову С.М. 

 

Директор Бесарабівського  НВК:            Інна ВОЛКОВА 

 

З наказом по Бесарабівському НВК     

від 28.08.2020 № 66  ознайомлені:         С. М. Рогова 

Л. С. Чуркіна 

Г. М. Журилко 

                                                                    С.М. Войтенко 

С. О. Махова                                                                                                                         

Ю. В. Хотиненко 

В. В. Баткіна 

М.С. Харковець 

В. І. Галущак-Кривошея 

С. С. Кудінова 

В. М. Парамонова 

А.В. Бабенко 

О. В. Жорняк 

Л. М. Тищенко 

Т. В. Твердохліб 

Н.В. Бобровська 

                                                                                 

  

 


