Відділ освіти Красноокнянської райдержадміністрації
НАКАЗ
14.09.2015

смт Красні Окни

№157

Про організацію методичної роботи
з педагогічними кадрами в
навчально-виховних закладах району
в 2015/2016 навчальному році.
Відповідно до Положення про районний
методичний кабінет,
затвердженого наказом МОН України від 08.12.2008 р. №1119,
Статуту
«Районного методичного кабінету відділу освіти Красноокнянського району»,
затвердженого рішенням сесії районної ради від 19.03.2010 року №248-V, на
виконання Національної доктрини розвитку освіти в Україні, законів
України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну
освіту", "Про позашкільну освіту",
Указу Президента України "Про
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти
в Україні";
інших законів та урядових рішень в галузі освіти й
розпоряджень обласної та районної державної адміністрації,
згідно з
рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педкадрами
загальноосвітніх шкіл України, відповідно до плану роботи РМК та ООІУВ, з
метою належної організації методичної роботи в закладах освіти району,
створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи
педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх
кваліфікації, координації діяльності шкільних методичних кабінетів при
навчальних закладах, районних методичних об'єднань і методичних об'єднань
при навчальних закладах,
НАКАЗУЮ:
1. Почати роботу по вивченню педагогічної проблеми « Формування
компетентної творчої особистості педагогічного працівника»
2. Основними напрямками організації методичної роботи вважати :
 створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої
педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх
кваліфікації, координація діяльності шкільних методичних кабінетів при
навчальних закладах, районних
методичних
об'єднань і методичних
об'єднань при навчальних закладах;
 моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних
досягнень учнів , їх відповідності Державному стандарту початкової загальної
освіти, Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного
віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок,
необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу
і науково-методичної роботи в цих закладах;

-

 впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних
методів організації навчання і виховання;
 вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду
використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчальновиховного процесу;
3. Для оперативного керівництва методичною роботою в районі створити
методичну раду у складі:
Кравчик З.В. зав. РМК
Дмитрашина Т.М. методист РМК
Довгань В.С. методист РМК
Садовська Т.Л. методист РМК
Кухаренко О.В. методист РМК
Кондратюк О.А. методист РМК
Дворник С.А. заступник директора з НВР Ставрівської ЗОШ І-ІІІст
Кожухар В.І. заступник директора з НВР Довжанської ЗОШ І-ІІІст
Берін В.В. заступник директора з НВР Красноокнянського НВК
Гозун В.М. заступник директора з НВР Ткаченківського НВК
Балагур З.Л. директор Римарівського НВК
Кожухар Н.Г. керівник районного методичного об’єднання вчителів
української мови та літератури, вчитель-методист Красноокнянського НВК
Кравцова Т.Д. методист Красноокнянського ДНЗ «Сонечко»
4. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками
району:
4.1 Районні методичні об'єднання педагогічних працівників з періодичністю
засідань 2 рази на рік та їх керівники:
- учителів початкових класів
Піструїл О.Ф. (Красноокнянський НВК)
- учителів української мови та літератури Кожухар Н.Г.(Красноокнянський
НВК);
- учителів зарубіжної літератури – Малярчук С.І. (Красноокнянський НВК)
- учителів математики – Берін В.В. (Красноокнянський НВК)
- учителів фізики – Прачук Л.А. (Новосамарська ЗОШ І-ІІІ ст.)
- учителів біології, хімії, екології – Доска О.М. (Красноокнянський НВК)
- учителів географії – Пісчанська Т.А. ( Топалівська ЗОШ І-ІІІ ст);
- учителів економіки – Ткач Т.Г. (Ставрівський НВК)
- учителів німецької мови – Комишенко Л.В. (Довжанська ЗОШ І-ІІІ ст.)
- учителів англійської мови – Малай Т.С. (Ткаченківський НВК);
- учителів історії, правознавства – Цеховська Н.М.(Новосамарська ЗОШ І-ІІІ
ст.)
- учителів фізвиховання – Порожнюк П.В. (Ставрівський НВК);
- учителів з основ здоров’я – Пісчанська Л.Є.(Красноокнянський НВК)
- учителів трудового навчання – Щербина О.А. (Малаївський аграрний ліцей)
- учителів інформатики – Мудрик О.М. (Ставрівська ЗОШ І-ІІІ ст.)
- учителів природознавства – Чеботаєва А.М. (Красноокнянський НВК)
- учителів з предмету «Захист Вітчизни» - Кривий П.В. (Чорнянська ЗОШ І-ІІІ
ст.

- учителів художньо-естетичного циклу – Біла Н.В. (Красноокнянський НВК)
- шкільних бібліотекарів – Луполова Л.В. (Ставрівський НВК)
- вихователів різновікових груп – Корчинська Л.Г. (Довжанський ДНЗ);
- психологів та соціальних педагогів – Шамота С.І. (Красноокнянський НВК)
4.2 Постійно-діючі семінари періодичністю засідань 2 рази на рік та їх
керівники:
- директорів шкіл з питань управлінської діяльності – Лончак О.А. начальник
відділу освіти;
- заступників директорів з навчально-виховної роботи з питань методичного
забезпечення роботи вчителів – Кравчик З.В. зав РМК
- заступників директорів з виховної роботи, – Садовська Т.Л. методист РМК
4.3 Семінари – практикуми періодичністю 2 рази на рік та їх керівники:
- учителів англійської мови – Шевцова Л.С. (Красноокнянській НВК);
- учителів німецької мови – Комишенко Л.В. (Довжанська ЗОШ І-ІІІ ст.);
- учителів образотворчого мистецтва –ЯсніцькийВ.А.(Довжанська ЗОШ
І-ІІІ ст.);
- учителів художньої культури – Біла Н.В. (Красноокнянський НВК);
- учителів музичного мистецтва – Барановський А.С. – (Малаївський аграрний
ліцей)
4.4 Школи молодого учителя та їх керівники:
- заступників директорів з виховної роботи – Садовська Т.Л. методист РМК;
- учителів української мови та літератури – Нікіфорова М.М.
(Красноокнянський НВК);
- учителів історії – Лунга В.А. (Чорнянська ЗОШ І-ІІІ ст);
- учителів зарубіжної літератури – Біла Н.В. (Красноокнянський НВК);
- учителів англійської мови – Саракул А.А. (Красноокнянський НВК);
- учителів німецької мови – Комишенко Л.В. (Довжанська ЗОШ І-ІІІ ст.);
- учителів початкових класів – Гусак Є.А. (Красноокнянський НВК);
- учителів фізики – Прачук Л.А. (Новосамарська ЗОШ І-ІІІ ст.);
- учителів математики – Гуд О.В. (Красноокнянський НВК);
- учителів біології і хімії– Гошуляк Н.С. (Ставрівський НВК)
- учителів географії – Гуд Г.М. (Красноокнянський НВК);
- вчителів трудового навчання – Щербина О.А. (Малаївський аграрний ліцей);
- шкільних бібліотекарів – Серьогіна В.В. (Ткаченківський НВК)
- вихователів ДНЗ - Чечукова Ю.М.
4.5 Школи педагогічної майстерності та їх керівники:
- учителів фізики – Король А.П. (Маяківська ЗОШ І-ІІІ ст.);
- учителів початкових класів – Дворник К.І. (Ставрівський НВК);
- учителів української мови та літератури – Шиндерівська Н.Д (Топалівська
ЗОШ І-ІІІ ст.);
- учителів історії – Цеховська Н.М. (Новосамарська ЗОШ І-ІІІ ст.);
- учителів англійської мови – Кобилянська Л.І. (Топалівська ЗОШ І-ІІІ ст);
- учителів німецької мови – Славінська Л.С. (Гулянський НВК)
- Вихователів дошкільних закладів – Корчинська С.В. (Довжанський ДНЗ)
4.6 Творчі групи та їх керівники:

- « Опорні схеми з теми «Оксигеномісні сполуки» в 11 класі» - Доска О.М.
(Красноокнянський НВК);
- « Тестовий контроль з біології 6 клас» - Курмель Л.С. (Красноокнянський
НВК);
«Наукове
дослідження
«Складові
економічного
потенціалу
Красноокнянського району та шляхи його розвитку» - Пісчанська Т.А.
(Топалівська ЗОШ);
- «Впровадження інформаційних технологій на уроках математики» Прачук Н.
І. (Ткаченківський НВК)
- «Патріотичне виховання в контексті розвитку духовного потенціалу
особистості дитини дошкільного віку» - Темрієнко А.П. (Красноокнянський
ДНЗ);
- «Природа в творчості українських письменників» - Ільїва А.М.
(Ткаченківський НВК);
5. Методистам РМК забезпечити:
5.1 керівництво роботою методичних об’єднань закладів освіти та
координацію їхньої діяльності;
5.2 проведення методичних заходів з урахуванням актуальності теми, часу
закладу, запитів педагогів та вимогам реформування освіти;
5.3 виконання завдань та заходів, передбачених на 2015/2016 навчальний рік
районними програмами.
5.4 організаційні умови для безперервного вдосконалення фахової освіти
педагогічних працівників.
6. Керівникам дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів:
6.1 Проаналізувати на засіданнях педагогічних рад стан методичної роботи в
закладі за 20114/2015 навчальний рік;
6.2 Довести до відома педагогічних працівників, що участь у методичній
роботі є професійним обов’язком кожного педагогічного працівника.
6.3 Спланувати структуру методичної роботи, оптимальну, для навчального
закладу.
6.4. Створити сприятливі умови для ефективної методичної роботи, творчих
пошуків та самоосвіти педагогічних працівників, забезпечити її колективний
характер, розумне співвідношення групових та індивідуальних, добровільних
та обов'язкових форм і видів методичної роботи.
6.5 В закладах освіти, де є новопризначені педагогічні працівники, спланувати
і організувати роботу по стажуванню та наставництву. Забезпечити участь
молодих спеціалістів у роботі районних «Шкіл молодого вчителя».
6.6. Надавати всіляку допомогу молодим спеціалістам зі стажем роботи до
трьох років через проведення індивідуальних консультацій та роботу Школи
становлення педагога,
6.7. Взяти під особистий контроль питання курсової перепідготовки
педагогічних працівників.
6.8. До 25 вересня в школах району спланувати взаємовідвідування та відкриті
уроки, графік помістити в методичному куточку.
6.9. До 25 вересня провести засідання методоб'єднань, на яких обговорити

плани роботи на навчальний рік (після цього затвердити і погодити).
6.10. Забезпечити:
- неухильне дотримання методичних рекомендацій щодо викладання
навчальних предметів та ведення шкільної документації протягом 2015/2016
навчального року;
- своєчасне подання достовірної статистичної звітності про діяльність закладу
освіти;
- роботу шкільних методичних об'єднань, кабінетів та методичних рад.
6.11. Вжити заходів щодо:
- подальшого вдосконалення системи внутрішкільного моніторингу якості
освіти;
- розвитку здібних учнів, творчих педагогів та системи їх заохочення;
- формування оптимальних розкладів занять та режиму роботи закладу.
7. Заступникам директорів з навчально-виховної роботи до 20.09.2015 року
подати в РМК матеріали по організації методичної роботи, напрацювання,
рекомендації та пропозиції з проблемної теми навчального закладу
8. Керівник закладу освіти несе персональну відповідальність за явку
педагогів на методичні заходи та його підготовку до виступу.
9 Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу РМК
Кравчик З.В.

Начальник відділу освіти

Лончак О.А.

