
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

29.08.2018 смт Нова Водолага               №  169                    
 

Про  структуру та організацію    

методичної роботи в закладі 

у 2018/2019 навчальному році 

 

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив Комунального 

закладу “Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс” 

Харківської обласної ради   забезпечував реалізацію єдиної методичної  теми: 

“Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховний  процес для забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до 

вимог суспільства, запитів  особистості та потреб  держави”. Результати 

проведення методичної роботи узагальнено наказом закладу   від  12.06.2018  №  

115 «Про  підсумки методичної роботи закладу за 2017/2018 навчальний рік». 

Відповідно до пункту 3 статті № 39 чинного Закону України «Про 

загальну середню освіту», пунктів 38, 85, 86 чинного «Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад», на виконання  6 розділу плану роботи на 

2018/2019 навчальний рік, з метою продовження мережевої  організації 

інтегрованої допомоги педагогічним працівникам в удосконаленні їх 

професійного рівня та покращення якості навчання учнів, створення в 

поточному навчальному році умов для формування професійної мобільності 

педагогічних працівників щодо подальшого впровадження нових Державних 

стандартів загальної середньої освіти, ураховуючи зміст методичної теми 

обласного рівня, використовуючи сучасні досягнення психолого-педагогічної 

науки 

 

НАКАЗУЮ: 
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1. Забезпечити реалізацію у закладі  єдиної методичної теми: ”Впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес для забезпечення  

доступної  та якісної освіти відповідно  до вимог суспільства, запитів 

особистості та потреб держави”. 

 

          Упродовж 2018/2019 навчального 

року 

2. Забезпечити реалізацію у закладі єдиної методичної теми: «Удосконалення 

уроку  як способу розвитку творчої особистості вчителя й учня через 

упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес» 

Упродовж 2018/2019 навчального року 

3. Призначити: 

— головою методичної ради закладу - Калашник Л.Б., заступника директора 

з навчально-виховної роботи ; 

— заступником голови методичної ради - Черниш І.В, заступника директора 

з виховної роботи ; 

— секретарем методичної ради - Буклей С.І., вчителя інформатики. 

 

4. Затвердити керівниками методичних об’єднань таких педпрацівників: 

— Белебеха А.М. - керівник методичного об’єднання  вихователів  

дошкільних груп; 

— Лютко О.М. - керівник  методичного об’єднання вчителів школи  І 

ступеня; 

— Скляр І.І. - керівник методичного об’єднання вчителів суспільно-

гуманітарного циклу; 

— Водолажченко Т.В. - керівник методичного об’єднання вчителів 

природничо-математичного циклу; 

— Щербак І.Б. - керівник методичного об’єднання вихователів та класних 

керівників 1-5-х класів; 

— Петрашкевич Т.Р. - керівник методичного об’єднання вихователів та 

класних керівників 6-11-х  класів. 
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— Жукова І.К. - керівник методичного об’єднання вчителів художнього-

естетичного циклу. 

5. Затвердити структуру та план  засідань методичної ради на 2018/2019 

навчальний рік (додаток 1,2). 

6. Організаційно-методичну роботу з педагогічними працівниками закладу у 

2018/2019 навчальному році здійснювати за такими пріоритетними напрямами: 

— реалізація єдиного комплексу освітніх компонентів для обов’язкових 

результатів навчання, визначених чинними Державними стандартами 

початкової освіти та Державними стандартами базової та повної загальної 

середньої освіти ; 

— удосконалення системи моніторингових досліджень якості рівня 

навчальних досягнень учнів; 

— активізація роботи педагогічних працівників щодо використання 

інформаційно-комунікаційних технологій для навчання учнів; 

— методичне забезпечення освітнього процесу в 1-ому класі за новим 

Державними стандартами початкової загальної середньої освіти через 

реалізацію освітніх завдань Нової української школи; 

— формування інноваційного вектора поля вчителя за умови запровадження 

профільного навчання;  

— удосконалення організаційно-методичної роботи з обдарованими дітьми, 

розширення роботи із залучення учнів до участі у предметних конкурсах, 

турнірах, олімпіадах; 

— спрямування роботи вчителів-предметників 10-11-х  класів на якісну 

підготовку учнів до проходження ними зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

— створення організаційних, методичних, інформаційних умов для 

безперервного фахового вдосконалення кваліфікацій кожного 

педагогічного працівника закладу; 

— вивчення, узагальнення, поширення та впровадження ефективного 

педагогічного досвіду вчителів району (області) у педагогічну роботу 
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вчителів закладу , активізація діяльності вчителів у професійних 

конкурсах. 

7. Керівникам методичних об’єднань: 

7.1. Методичну роботу з педагогічними працівниками закладу здійснювати за 

педагогічними номінаціями «вчитель-предметник» та «вихователь» 

 03.09.2018  

7.2.  Визначити чотири групи педагогів у кожній педагогічній номінації: 

«педагог-мастер», «педагог-спеціаліст», «молодий фахівець», «не 

результативний педагог». 

До 10.09.2018 

8. Контроль за роботою методичної ради покласти на заступника  директора з 

навчально-виховної роботи  Калашник Л.Б. 

 

 

Директор                                   С.Ю.Єрмаков 

Калашник 

Буклей 

 

        

                     

 

З наказом     ознайомлені: 

Калашник Л.Б._________ 

Скляр І.І.______________ 

БелебехаА.М.__________ 

Щербак І.Б.__________ 

Водолажченко Т.В.______ 

Петрашкевич Т.Р.________ 

Лютко О.М.___________ 

Жукова І.К.____________                                                                        
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Додаток 1 

до наказу від 29.08.2018 №169 

 

 

Структура   методичної  ради 

   в  Комунальному закладі 

 «Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради 

на 2018/2019  навчальний рік 

 
 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА  РАДА 

МЕТОДИЧНІ ОБ”ЄДНАННЯ  ВЧИТЕЛІВ МЕТОДИЧНІ ОБ”ЄДНАННЯ    

ВИХОВАТЕЛІВ 

 Школи  І ступеня 

 Природничо-математичного  

циклу 

 Суспільно-гуманітарного циклу 

 Художньо-естетичного циклу 

 Вихователів дошкільних груп 

 Класних керівників  та вихователів 

1-5-х класів 

 Класних керівників та вихователів 

6-11-х  класів 

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

КОЛЕКТИВНІ: 
 

ІНДИВІДУАЛЬНІ: 

 Педагогічні ради 

 Педагогічні конференції 

 Практичні  семінари 

 Наставництво 

 Консультування 

 Самоосвіта 

 Взаємовідвідування уроків, занять 

самопідготовки та виховних  

заходів 

НАПРЯМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

ПЕДАГОГІЧНІ НОМІНАЦІЇ 

«ВЧИТЕЛЬ-ПРЕДМЕТНИК» «ВИХОВАТЕЛЬ» 

 

 педагог-майстер 

 педагог-спеціаліст 

 педагог-початківець 

 нерезультативний педагог 
 

 вихователь-майстер 

 вихователь-спеціаліст 

 вихователь-початківець 

  нерезультативний педагог 
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Додаток 2 

                                                                          до  наказу від 29.08.2018 №169 

 

                                                             План 

                                    засідань науково-методичної ради 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Форма 

контролю 
Примітка 

1. 

Про підсумки роботи методичної 

ради закладу за 2017/2018 

навчальний рік та пріоритетні 

завдання на 2018/2019 навчальний 

рік     

30.08.2018 

Калашник Л.Б. 

Протокол 

Протокол 

від 

_______ 

№_____ 

Про затвердження структури 

методичної роботи закладу на 

2018/2018   

Калашник Л.Б. 

Про погодження планів роботи 

методичних об’єднань закладу 
Керівники  МО 

Про схвалення плану роботи 

методичної ради закладу на 

2018/2019 навчальний рік 

Калашник Л.Б. 

Пріоритетні завдання щодо 

впровадження нового Державного 

стандарту початкової загальної 

середньої освіти в умовах Нової 

української школи 

Лютко О.М.  

Про запровадження профільного 

навчання у школі ІІІ ступеня як 

умови для освіти старшокласників 

відповідно до їхніх професійних 

інтересів і намірів 

Курило О.А. 

2. 

Про виконання рішень 

попереднього засідання 

методичної ради 

 

 

26.10.2018 

Калашник Л.Б. 

Протокол 

Протокол 

від 

_______ 

№_____ 

Про адаптацію учнів 1-го  та 5-го  

класів до навчання 

Класні 

керівники 

Про атестацію педагогічних 

працівників закладу у 2018/2019 

навчальному році 

Калашник Л.Б. 

Про роботу з обдарованими 

учнями   
Черниш І.В. 

3. 

Про виконання рішень 

попереднього засідання 

методичної ради 
11.01.2019 

Калашник Л.Б. 

Протокол 

Протокол 

від 

_______ 

№_____ 

Про результати моніторингових 

досліджень щодо рівня 

навчальних досягнень учнів за І 

Керівники  МО 
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Форма 

контролю 
Примітка 

семестр 2018/2019  навчального 

року 

Про результати  роботи комісії з 

рейтингової оцінки діяльності 

педагогічних працівників  закладу 

Калашник Л.Б. 

Про самореалізацію особистості 

вчителя й учнів у навчальній 

діяльності як умови розвитку 

творчих здібностей здобувачів 

освіти в умовах Нової української 

школи  

Орда І.Г. 

4. 

Про виконання рішень 

попереднього засідання 

методичної ради 

27.02.2019 

Калашник Л.Б. 

Протокол 

Протокол 

від 

_______ 

№_____ 

Про схвалення системи  та досвіду  

роботи педагогів, які атестуються 
Єрмаков С.Ю. 

Про виконання планів роботи 

методичних об’єднань щодо 

роботи над методичною темою 

закладу 

Керівники  МО 

5. 

Про виконання рішень 

попереднього засідання 

методичної ради 

06.06.2019 

Калашник Л.Б. 

Протокол 

Протокол 

від 

_______ 

№_____ 

Про результати моніторингових 

досліджень щодо рівня 

навчальних досягнень учнів за 

2018/2019  навчальний рік 

 Керівники МО 

Про підсумки роботи з 

обдарованими учнями у 2018/2019 

навчальному році 

Черниш І.В. 

Про вироблення рекомендацій до 

планів  роботи методичних 

об’єднань закладу на 2018/2019 

навчальний рік 

Керівники  МО 

Про результати  роботи комісії з 

рейтингової оцінки діяльності 

педагогічних працівників закладу 

Калашник Л.Б. 

 

 

 

Калашник Л.Б. 

 

  


