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НАКАЗ 

 

01.09.2020            №68 

 

Про організацію методичної роботи з 

педагогічними кадрами у 2020-

2021 навчальному році  

 

 

З метою організації методичної роботи з педагогічними працівниками у 2020-2021 

навчальному році, підвищення рівня навчально-виховної роботи, здійснення ґрунтовного 

аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому і окремих учителів, забезпечення їх 

готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Розпочати роботу педагогічного колективу по реалізації єдиної методичної проблеми 

«Створення комфортного освітнього середовища для забезпечення професійної 

компетентності учителя та формування предметних компетентностей учня шляхом 

запровадження новітніх технологій навчання» (затвердженої на засіданні педагогічної ради, 

протокол №1 від 31.08.2020 року). 

2. Призначити головами методичних об’єднань вчителів-предметників: 

 Горбулю Н.П. – головою методичного об’єднання вчителів суспільно-

гуманітарного циклу; 

 Пащенко О.Г –  головою методичного об’єднання вчителів природничо-

математичного циклу; 

 Гудова В.Е. – головою методичного об’єднання вчителів фізичного виховання, 

основ здоров’я, ЗВ; 

 Комліченко Л.П. – головою методичного об’єднання вчителів початкових 

класів; 

 Самотугу О.В. – головою методичного об’єднання класних керівників. 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гузь В.І. скласти циклограму та 

затвердити мережу методичної роботи. 

3.1. З метою розвитку творчих можливостей педагогів, вивчення та впровадження 

передового педагогічного досвіду організувати і провести: 

а) атестацію педпрацівників (згідно графіка, жовтень-березень); 

б) огляди-конкурси навчальних кабінетів (серпень, січень); 

в) фестивалі «Творчі сходинки освітян Полтавщини» у 2021 році 

 (березень); 
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г) конкурс «Учитель року» у номінаціях «Керівник закладу освіти», 

«Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та література» 

(листопад). 

3.2. Узгоджувати діяльність методичних об’єднань з роботою районного методичного 

кабінету. 

3.3. Проводити  майстер-класи, брати участь в онлайн-нарадах, онлайн-вебінарах, 

онлайн-тренінгах. 

3.4. Постійно надавати консультації педагогічним працівникам з питань психології, 

педагогіки, методики викладання предметів. 

4. Керівникам методичних об’єднань Комліченко Л.П., Горбулі Н.П., Пащенко О.Г., 

Гудову В.Е., Самотузі О.В.: 

4.1. Сприяти впровадженню у практику передового педагогічного досвіду.  

4.2. Залучати вчителів до участі в організації та проведенні конкурсів педагогічної 

майстерності, фестивалів  педтехнологій, творчих звітів, практичних семінарів, вебінарів, 

веб-конференцій. 

4.3. Розробляти методичні рекомендації на основі аналізу роботи окремих вчителів та 

методичного об’єднання в цілому. 

5. Щомісяця проводити у школі методичні наради з актуальних питань навчально-

виховного процесу (адміністрація школи). 

6. Продовжити роботу опорної школи з питання краєзнавчої роботи в школі 

(Горбуля Н.П.). 

7. Учителю інформатики П’ятницькому О.А. керувати роботою творчої групи учителів 

з питання «Реалізація компетентнісного підходу до викладання інформатики в 10-11 класах».  

8. Продовжити роботу консультпунктів на базі ОЗ «Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів»: шкільних бібліотекарів (Самотуга С.О.), асистентів учителів інклюзивних класів 

(Гузь В.І.). 

9. Підвести підсумки методичної роботи на нараді при директорові і видати 

відповідний наказ у травні 2021 року. (Заступник директора з навчально-виховної роботи 

Гузь В.І.). 

10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Гузь В.І. 

 

 

 

Директор школи        О.А. П’ятницький 
 
 

  



АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

 

з наказом ОЗ «Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

 від 01.09.2020 року №68 

«Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами  

у 2020-2021 навчальному році» 

 

 

№ Назва посади працівника 
Прізвище, 

ініціали 
Підпис Дата 

1 Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

Гузь В.І.   

2 Учитель Горбуля Н.П.   

3 Учитель Пащенко О.Г.   

4 Учитель Гудов В.Е.   

5 Учитель Комліченко Л.П.   

6 Учитель Самотуга О.В.   

7 Учитель Самотуга С.О.   

 
 

 


