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НАКАЗ
__________

№_________

Про підсумки методичної роботи
в 2016/2017 навчальному році
На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», виходячи з
Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр),
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008
№ 1119, на основі вивчення сучасних досягнень психолого-педагогічних наук
та прогресивного досвіду освітян, згідно з урядовими актами, іншими
нормативно-правовими документами в галузі освіти, наказами та
розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і
освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти
Харківської міської ради, враховуючи пріоритети науково-методичної роботи
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Науково – методичного
педагогічного центру Департаменту освіти Харківської міської ради,
державних, регіональних, міських програм у галузі освіти, з метою створення
належних умов для науково-методичного забезпечення закладу, підтримки і
заохочення до творчої діяльності педагогічних працівників та забезпечення
наукового рівня викладання обов’язкових предметів та спецкурсів у

2016/2017 навчальному році в ХНВК №112 основні напрямки методичної
роботи були спрямовані на:
- розвиток творчої особистості вчителя та учня;
- впровадження

здоров’язберігаючих

та

здоров’яформуючих

технологій у навчально-виховний процес;
- надання реальної, дієвої допомоги

педагогічним працівникам,

особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності
- створення творчої атмосфери,
який

сприяв

морально-психологічного клімату,

пошуку кращих технологій педагогічної праці,

ефективному втіленню інновацій;
- вивчення та використання на практиці сучасних досягнень,
передового

педагогічного

досвіду

для підвищення духовного,

інтелектуального рівня особистості та зміцнення її здоров’я;
- аналіз умов збереження психо-фізичного здоров’я усіх учасників
навчально-виховного

процесу, стану

викладання

предметів і

навчальних курсів та вироблення рекомендацій щодо приведення
їх у відповідність до встановлених Державними стандартами
освіти вимог;
- створення умов для збереження, систематичного поповнення
фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів;
- організацію роботи з обдарованими учнями.
У закладі спостерігається стабільна позитивна динаміка професійної
діяльності вчителів у володінні новими підходами до викладання предметів,
нових методик та методів інноваційних педагогічних технологій. Однак,
проблемами, над якими ще треба працювати залишаються:
- зниження мотивації учнів поглиблених і профільних класів через
перенавантаження;
- невмотивованість на навчання учнів з низькою успішністю;
- слабке застосування рівневої диференціації в практиці;

- недостатня орієнтація педагогів на збереження та укріплення
здоров’я учнів;
-

недостатня

інформованість

педагогів

про

здоров’язберігаючі

технології
- недостатній рівень вмінь та навичок самоаналізу діяльності учителя
та учнів.
Тому

основними

напрямками

роботи

на

новий

навчальний

рік

залишаються такі:
• підвищення мотивації вчителів школи на участь в освоєнні передового
педагогічного досвіду;
• підвищення мотивації слабо встигаючих учнів;
• збереження рівня мотивації та його підвищення в учнів поглиблених і
профільних класів.
• організація системної підготовки учнів до предметних олімпіад,
творчих конкурсів;
• вивчення та використання на
передового педагогічного

практиці

досвіду

сучасних

досягнень,

для підвищення духовного,

інтелектуального рівня особистості та зміцнення її здоров’я;
•

аналіз умов збереження психо-фізичного здоров’я усіх учасників
навчально-виховного процесу, стану викладання предметів і
навчальних курсів та вироблення рекомендацій щодо проведення їх
у відповідність до встановлених Державними стандартами освіти
вимог;

• всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в
них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості новими
педагогічними технологіями;
• створення сприятливих умов для збереження та зміцнення фізичного,
психічного, соціального та духовного розвитку дітей в сім'ї, дитячому
колективі, в дитячому садку, школі, мікрорайоні;

• оволодіння теоретичними та практичними навичками по збереженню
особистого здоров'я, як найвищої цінності і найважливішої умови
реалізації потенціальних можливостей особистості;
• формування

та

розвиток

особистості

громадянина,

здатної

до

повноцінної успішної життєдіяльності в усіх сферах виробництва,
науки, освіти і культури;
• забезпечення взаємозв’язку в навчальному процесі репродуктивних та
творчих завдань .
Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1. Вважати план методичної роботи за 2016/2017 навчальний рік
реалізованим.
2. За якісну підготовку учнів до участі в предметних олімпіадах,
інтелектуальних турнірах і конкурсах оголосити подяку таким
учителям:
Бакай Л.С.
Чернігівській Я.Г.
Грінченко О.В.
Коряк С.С.
Воскобойник Т.А.
Карімовій Г.В.
Балицькому І.О.
Трегубовій А.С.
Шахун І.В.
Кліменко С.О.
Шевченко Г.Р.
Торяник А.М.
Корольовій С.О.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Шахун Ірині
Вікторівні:
3.1. Організувати та контролювати реалізацію методичної теми
закладу: «Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня
навчальних досягнень, формування життєвої активності та загальної
культури учнів»
Протягом року
3.2. Продовжити роботу творчих груп з узагальнення досвіду та
вивчення

системи роботи вчителів, які атестуються у 2017/2018

навчального року.
Протягом року
3.3. Протягом року розширити ділові контакти з вищими навчальними
закладами міста для впровадження та реалізації профільного навчання.
Постійно
3.4. Розробити методичні теми вчителям, які будуть атестуватися і
претендують на підвищення кваліфікаційної категорії.
Жовтень 2017
3.5. Організовувати та проводити науково - практичні конференції,
на

яких

обговорювати

основні

напрямки

реалізації

та

впровадження методичної теми школи.
За річним планом
3.6. Розробити і подати на погодження директору школи план
методичної роботи, план роботи методичної ради.
До 11.09.2017
3.7. Забезпечити проведення індивідуальних і групових консультацій
для вчителів і класних керівників у методичному кабінеті .
Протягом року.

3.8. З метою пропаганди творчих надбань учителів школи, новин
педагогічної та психологічної наук, публікацій проводити предметні тижні,
фестивалі, декади, творчі звіти, дні відкритих уроків.
Протягом року
3.9. Організувати роботу з вчителями закладу щодо розвитку в учнів
продуктивного та творчого мислення, вміння вирішувати проблемні задачі,
аналізувати тексти та різноманітні джерела інформації в умовах підготовки
до ЗНО та ДПА.
Протягом року.
3.10. Поставити на суворий контроль роботу вчителів-предметників з
учнями по підготовці до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницьких робіт
МАН
Протягом року.
3.11 Продовжувати створювати відеотеку з предметів.
Протягом року.
3.12. У зв’яку із обов’язковим володінням учителями ІКТ, організувати
навчання вчителів, які потребують допомоги, на комп’ютерних курсах.
Протягом року.
4. Керівникам методоб’єднань: Водяницькій В.В., Єрмолаєвій Л.Є.,
Грінченко О.В., Фатьянову А.І., Світличній Т.О., Коряк С.С.:
4.1. Скласти план індивідуальної роботи з обдарованими учнями з
підготовки їх до участі в інтелектуальних турнірах, конкурсах, предметних
олімпіадах.
Вересень 2017
4.2. Спланувати серію відкритих уроків

та позакласних заходів на

2017/2018 навчальний рік.
До 15.09.2017

4.3.

Розробити і подати на погодження директору школи план

роботи ШМО.
До 11.09.2017
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

З наказом ознайомлені:

Я.Г. Чернігівська

