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               НАКАЗ       

  

03.09.2019                                                                                                           № 215  

Про організацію 

методичної роботи 

 у 2019-2020 н.р. 

 

       На підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Указу Президента України від 13.10.20153580/215 «Про стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016/2020 роки», Концепції Нової 

української школи (схваленої 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»), Плану заходів на 2018-2029рік Державного стандарту 

початкової освіти, керуючись державними законами у галузі освіти, наказами, 

розпорядженнями та інструктивно-методичними листами МОНУ, департаменту 

освіти і науки Запорізької облдержадміністрації,  КЗ «ЗОІППО» ЗОР,  

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та НМЦ, ТВО Дніпровського 

району, на виконання наказів ЗОШ №30 від 28.05.2019 №130 «Про підсумки 

методичної роботи  за 2018-2019 навчальний рік», реалізуючи задачі регіональних 

та державних Програм, спрямувати  роботу педколективу на  виконання науково-

методичної теми міста: «Методичне супроводження змісту, форм і методів 

навчально-виховного процесу в міській освітній системі відповідно до вимог 

сучасного розвитку суспільства» та  єдиної методичної  проблеми школи 

«Формування відкритого інформаційно-комунікаційного освітнього середовища на 

засадах гуманної педагогіки» (3 рік), за рішенням педагогічної ради закладу освіти 

від 14.02.2018 протокол №2, «Концепції розвитку «Школа успішної життєтворчості 

особистості» на 2018-2023 роки» схваленої рішенням педагогічної ради закладу 

освіти від 08.12.2017 протокол №11/4, затвердженої наказом ЗОШ №30 від 

20.02.2018 №47; «Програми розвитку Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №30 Запорізької міської ради Запорізької області на 2018-2023 рр.» 

схваленою рішенням педагогічної ради закладу освіти від 12.02.2018 протокол №1, 

затвердженої наказом ЗОШ №30 від 20.02.2018 №47, «Освітньої програми закладу 

освіти на 2019-2020 навчальний рік», затвердженої наказом ЗОШ №30 від 

27.05.2019 №129, визначені пріоритетні напрями методичної роботи в закладі 

освіти на 2019-2020 навчальний рік:  

     1. Продовження системної методичної роботи з педагогічними кадрами з метою 

підготовки до роботи в умовах Нової української школи, з впровадження нового 

Державного стандарту початкової освіти, організацію інклюзивного навчання  

через тренінги та самоосвіту педагогів, надання адресної методичної допомоги 

педагогам, спрямованої на свідоме виконання посадових обов’язків. 



      2. Відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» реалізувати таку 

методичну тему: «Компетентнісний розвиток педагога, володіння, сучасними 

практиками, технологіями, методиками, формами й методами роботи на засадах 

інноваційних підходів та гуманної педагогіки для створення фундаменту розвитку 

особистості дитини в умовах Нової української школи». 

     3. Стимулювання участі вчителів у фахових конкурсах та інших заходах, 

направлених на підвищення особистого компетентнісного зростання педагога.   

     4. Формування єдиного дослідницького  колективу (учні, педагоги, вчені) для 

забезпечення інтенсивного розвитку інтелектуальних і творчих здібностей 

учасників освітнього процесу, використовуючи результати роботи педагогічного 

колективу над проблемними темами «Управління якістю освіти на основі 

компетентнісно - орієнтованого підходу» (2005-2010н.р.), «Забезпечення сучасної  

якості освіти на основі збереження її фундаментальності і відповідності 

актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства і держави на 

засадах гуманної педагогіки» (2011-2016 н.р.), застосовуючи інноваційні технології 

навчання та методичні рекомендації на 2019-2020 н.р. 

     5. Запровадження нових підходів до роботи з обдарованою молоддю, посилення 

та урізноманітнення форми і методів національно – патріотичного виховання, 

профілактики девіантної поведінки, залучення дітей та молоді до спорту, творчості, 

мистецтва, інших громадських заходів із пропаганди здорового способу життя та 

забезпечення належного соціально-педагогічного супроводу усіх учасників 

освітнього процесу. 

      6. Здійснення організаційних і нормативно-правових заходів щодо визначення 

профільної орієнтації та допрофільної підготовки учнів 8-9-х та 10-11-х класів. 

       7. Продовження роботи щодо  аналітичного забезпечення моніторингових 

досліджень з використанням  кваліметричного підходу до визначення  рівня 

навчальних досягнень учнів з предметів базового компонента, з метою підвищення 

якості освітніх послуг. 

        8. Розвиток якісного освітнього простору, який дає можливість навчатись без 

страху і насилля, отримувати ціннісні життєві навички, які відповідають світу що 

змінюється, згідно «Програми «Нова українська школа» у поступі до цінностей», 

яка розглянута та затверджена Вченими Радами Інституту проблем виховання 

(протокол №6 від 02.07.2018) та інституту модернізації змісту освіти (протокол №7 

від 26.09.2017) та «Нової редакції  Концепції національно-патріотичного виховання 

в системі освіти України та Заходи щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання в системі освіти України», затвердженої наказом МОНУ 

від 29.07.2019 №1038. 

     З метою продовження науково-методичної роботи з педагогічними 

працівниками у 2019-2020 навчальному році, досягнення суттєвих результатів у 

вирішенні пріоритетних завдань, які стоять перед педагогічними працівниками  по 

забезпеченню виконання листів МОНУ: від 01.07.2019 №1/11-5966 «Щодо 

методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах освіти 

у 2019/2020 н.р.»; від 26.06.2019 №1/9-409 «Щодо організації інклюзивного 

навчання у закладах освіти у 2019/2020 н.р.»; від 05.08.2019 №1/9-498 «Методичні 

рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми проблемами в 

закладах освіти в 2019/2020 н.р.» 

 

НАКАЗУЮ: 

 1.Призначити керівниками шкільних методичних об’єднань (ШМО) 

вчителів: 

  -  початкових класів -  Дерябкіну В.І. 

  - суспільно-гуманітарних дисциплін – Скігіну Л.М.  



  - фізико-математичних дисциплін – Звягіну Н.П. 

  - валеологічних дисциплін – Тернову В.К. 

  - класних керівників – Дев’ятку Г.В. 

 2.Затвердити  склад НМР: 

голова НМР – Чумаченко О.В., директор; 

заступник голови НМР - Ковальова Н.П., заступник директора з НВР; 

секретар НМР – Савеленко С.М., педорганізатор; 

члени НМР: 

     Журавльова В.М.-заступник директора з НВР; 

     Дерябкіна В.І.- керівник ШМО початкових класів; 

     Звягіна Н.П. – керівник ШМО фізико-математичних дисциплін; 

     Скігіна Л.М. – керівник ШМО суспільно-гуманітарних дисциплін; 

     Тернова В.К. – керівник ШМО валеологічних дисциплін; 

     Дев’ятка Г.В.-   керівник ШМО класних керівників.    

        3. Забезпечити виконання завдань єдиної методичної  проблеми школи 

«Формування відкритого інформаційно-комунікаційного освітнього середовища на 

засадах гуманної педагогіки» (3 рік), вчителями ШМО.  

                                                                                                     Відп. керівники ШМО   

      4.Забезпечити проведення індивідуальних та групових консультацій  для 

вчителів, класних керівників відповідно до напрямів  діяльності, визначених в 

плані роботи на 2019-2020 навчальний рік, сприяти розвитку та саморозвитку 

професіоналізму педагогічних  працівників на засадах гуманної педагогіки.  

                                                                                                            Відп. члени НМР 

          5. З метою активного впровадження  інноваційних процесів, оновлення форм 

і методів навчання та виховання дітей організувати роботу майстер - класів, 

консультпунктів за тематикою «Міських методичних навчань», пройдених 

вчителями школи. 

                                                              Відп. керівники ШМО 

         6. Для надання допомоги молодим вчителям школи згідно  спеціалізації, 

забезпечити їх навчання у міській Асоціації молодих вчителів та систематичну 

допомогу вчителів-наставників: Звягіної Н.П., Дерябкіної В.І.. 

                                                                                                  Відп. вчителі-наставники  

        7. Провести у січні-березні 2020 року творчі звіти вчителів, які підлягають 

плановій атестації  в 2019-2020 навчальному році: 

Гроздєва М.Ф – учитель історії, Дзундза О.Й. – учитель зарубіжної літератури, 

Залогіна О.А. – учитель математики, Ковальова Н.П. – учитель математики, 

Савеленко С.М.- учитель російської мови, Тернова В.К. – учитель хімії,  

Чумаченко О.В. – учитель української мови. 

                                                                                         Відп. керівники ШМО  

        8.Направити на курси підвищення кваліфікації по викладанню навчальних 

дисциплін вчителів згідно перспективного плану курсової  перепідготовки, 

затвердженого на засіданні педагогічної ради 28.08.2018, протокол №10.                                                                 

                  Протягом 2019-2020навчального року  

         9.Проводити інформаційно-методичні наради з ознайомлення з нормативними 

документами, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної 

літератури, сприяти підвищенню комп’ютерної грамотності педагогів.  

                                                 Відп. члени НМР 

        10.Організувати роботу постійно діючих психолого-педагогічних консультацій 

та семінарів для забезпечення психолого-педагогічного супроводження освітнього 

процесу та підвищення рівня психологічних знань  вчителів школи та батьків 

учнів. 

                                                                        Відп.психолог,заст.директора, кер.ШМО                                                                                                                              



         11.Систематизувати та  узагальнювати матеріали педмоніторингу діяльності  

вчителів школи з метою об’єктивності оцінювання її результатів, визначення 

ступеню зростання педмайстерності, професіоналізму та залучати вчителів до 

участі в конкурсі «Вчитель року - 2020», «Класний керівник-2020», ІХ Міській 

виставці педагогічних технологій, професійних тематичних конкурсів та інших. 

                               Відп.кер.ШМО 

          12.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

з навчально-виховної роботи Ковальову Н.П..  

 

Директор                                     О.В.Чумаченко 

 

З наказом ознайомлені: 

Ковальова Н.П._________Журавльова В.М._______   ЗвягінаН.П. __________ 

03.09.2019                            03.09.2019                          03.09.2019 

Михайлуца К.І.________   Дерябкіна В.І.._________ Скігіна Л.М. __________ 

03.09.2019                             03.09.2019                         03.09.2019 

Тернова В.К. ___________Дев’ятка Г.В._________ Савеленко С.М.________ 

03.09.2019                            03.09.2019                         03.09.2019 


