
ЗАБРОДІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I II СТУПЕНІВ 
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

О в  Р 9  Заброди № £  £

Про організацію методичної роботи 
в Забродівській ЗОШ І-ІІ ступенів 
у 2019/2020 навчальному році

Відповідно до законів України «Про освіту» та «Про загальну середню 
освіту» (зі змінами), нормативно-правових документів Міністерства освіти і 
науки України до початку 2019/2020 навчального року, Концепції «Нова 
українська школа», Концепції громадянського виховання особистості в умовах 
розвитку української державності, підвищення якості освітнього процесу, 
створення необхідних умов для науково -  методичного забезпечення закладів 
освіти району, з метою виконання завдань розвитку національної освіти, 
рекомендацій Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія 
неперервної освіти», враховуючи підсумки методичної роботи за 2018/ 2019 
навчальний рік,

НАКАЗУЮ:
1.Спрямувати методичну роботу в 2019/2020 навчальному році на реалізацію 

методичної теми «Підвищення якості освіти через формування 
компетентностей учнів шляхом традиційних і нетрадиційних форм і методів 
роботи в освітньому процесі ».
2.Затвердити таку структуру методичної роботи з педагогічними працівниками 
Заброді вської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Богодухівської районної 
ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік:
- методична рада (голова ради -  Ярошенко О.І., секретар ради -  Нежид О.П., 
члени ради Капустник Т.Г., Дулембова І.В.);
- педагогічна рада (голова ради -  Ярошенко О.І.,секретар ради -  Білані Г.П.,);
- методичні об’єднання вчителів суспільно- гуманітарного циклу (керівник 
Дулембова І.В.), вчителів природничо-математичного циклу (керівник Нежид 
О.П.), класних керівників (керівник Капустник Т.Г.).

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи:
1) Розробити заходи щодо реалізації у закладі освіти таких регіональних 

проектів Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія 
неперервної освіти»:
освітній проект «Модернізація початкової освіти»; 
освітній проект «Виховний простір Харківщини»;



науково-методичний проект «Підвищення ефективності професійної 
майстерності (управлінської діяльності) керівників загальноосвітніх навчальних 
закладів у міжкурсовий (міжатестаційний) період»; 
освітній проект «Розвиток інклюзивної освіти в Харківській області»; 
освітній проект «Наукові обрії Харківщини»;
науково-методичний проект «Підвищення ефективності професійного 
самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий (міжатестаційний) 
період»;
освітній проект «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів 
до розв'язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання»; 
освітній проект «Підвищення якості підготовки учнів Харківської області до 
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів»; 
пілотний навчально-методичний проект «Підвищення професійної 
компетентності вчителів інформатики щодо алгоритмізації та програмування»; 
освітній проект «Освітньо-екологічний центр «Екологічна освіта майбутнього».

До 30.09.2019
2) Сприяти роботі педагогів щодо освітньої діяльності в умовах 

упровадження Концепції «Нова українська школа».
Протягом навчального року

3) Здійснити планування роботи шкільних методичних об'єднань 
вчителів -  предметників відповідно до методичної теми та педагогічної теми 
закладу освіти.

До 09.09.2018
4) Забезпечити неухильне дотримання чинних методичних рекомендацій 

щодо викладання навчальних предметів та ведення шкільної документації.
Протягом навчального року

5) Забезпечити внутрішкільний контроль з огляду на наявність системи 
відвідування уроків, якості їх проведення та відстеження ефективності наданих 
рекомендацій.

Протягом навчального року
6) Організувати інформаційний і консалтинговий супровід викладання 

предметів відповідно до оновлених навчальних програм.
Протягом навчального року

7) Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою 
підвищення результативності освітнього процесу.

Протягом навчального року
8)3абезпечити підготовку учнів до зовнішнього незалежного оцінювання 

на різних етапах уроку (під час вивчення нового матеріалу, під час перевірки 
знань (тестові завдання різної форми для поетапного контролю, тематичні 
підсумкові тестові завдання); для закріплення нового матеріалу (індивідуальні й 
групові тестові вправи); як домашнє завдання та в позаурочний час
(проведення індивідуально-групових занять для підготовки учнів до 
зовнішнього незалежного оцінювання).
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Протягом навчального року



з
9) Сприяти створенню умов для активної пізнавальної та творчої 

діяльності школярів, активно залучати їх до різних видів інтелектуальних 
змагань.

Протягом навчального року
10) Організувати індивідуальну роботу з інтелектуально обдарованими 

учнями.
Протягом навчального року

1 ^Забезпечувати дитиноцентричний підхід у роботі класних керівників 
щодо виховного спрямування кожного уроку, переглянути і змінити 
неефективні форми виховного впливу.

До 09.09.2019
12) Розширити практику проведення серед учнів тематичних заходів 

національно-патріотичного спрямування із залученням учасників бойових дій в 
зоні АТО і ООС та працівників Богодухівського об’єднаного міського 
військового комісаріату, волонтерських акцій та підтримку українських воїнів, 
поранених та сімей загиблих учасників АТО.

Протягом навчального року
4. Керівникам методичних об'єднань вчителів — предметників:
1) Визначити оптимальні оновлені форми роботи для педагогів різних груп 

відповідно до їх запитів.
До 09.09.2019

2) Спланувати заходи з врахуванням консультаційних підходів щодо 
запровадження диференційованого підходу в організації методичної роботи з 
педагогічними працівниками.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Забродівської 
ЗОШ I II ступенів О.ЯРОШЕНКО


