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НАКАЗ 
м. Хоростків 

 
  09.09.2014 р.                  № 
 
 
 
Про  організацію  методичної   роботи   
з  педагогічними  кадрами у 2014/2015 н. р. 

 
 

 Беручи до уваги наказ  № _____  від 25 травня 2014 року по НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ст. №1-гімназія»  м.  Хоростків  «Про підсумки методичної роботи   з 
педагогічними кадрами   у 2013/2014 навчальному році»   слід відзначити, що мети, 
поставленої на початку навчального року перед педколективом, у процесі 
діяльності в основному було досягнуто.     

     У 2014/2015  навчальному році педколектив НВК буде продовжувати 
працювати над науково-методичною проблемою «Підвищення професійної 
компетентності вчителів, враховуючи сучасні педагогічні технології, методики 
та технічні засоби». 

    На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», з метою 
підвищення творчо – професійного рівня педагогічних працівників школи 
подальшого вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників 
та підвищення рівня та результативності методичної роботи  

НАКАЗУЮ : 
1.У 2014-2015 навчальному році методичну роботу спрямувати на вирішення таких 
методичних проблем: 

- вдосконалення форм і методів роботи по підвищенню науково – теоретичного 
і загальнокультурного рівня, професійної майстерності педагогічних 
працівників школи; 

- розвиток педагогічної творчості, підвищення кваліфікації у закладах 
післядипломної педагогічної освіти; 

- впровадження у практику роботи інноваційних технологій навчання, 
досягнень передового педагогічного досвіду; 



- вдосконалення роботи по виявленню та розвитку обдарованих та здібних 
дітей. 

2. Методичну роботу в НВК у 2014/2015  навчальному році організувати в таких 
формах:     

         а) колективні: 
- педагогічна рада; 
- психолого-педагогічний семінар; 
         б) групові: 
- методичні об’єднання; 
- предметно-методичні кафедри; 
- методична рада; 
- педагогічний консиліум; 
- круглий стіл; 
         в) індивідуальні: 
- методичні консультації; 
- методична реклама; 
- співбесіди; 
- аналіз уроків; 
- самоосвіта. 

3.  Координування  та  керівництво методичною роботою в школі покласти  на 
методичну раду в такому складі: 

Голова ради – Крицька Л. З., вчитель фізики та інформатики, заступник 
директора з НМР, «Старший вчитель» 

Секретар – Газдюк Л. М., вчитель української мови та літератури, «Старший 
вчитель». 

Члени методичної ради:  
1. Магеровська Н.А.- вчитель української мови та літератури, заступник 

директора з НВР, «Старший вчитель»; 
2.  Ольховецька М. С.- вчитель біології, заступник директора з ВР; 
3. Безущак О.Ф. - вчитель математики, керівник природничо-математичної 

ПМК, «Вчитель-методист»; 
4. Слободяник І.С.- вчитель української мови та літератури, керівник суспільно-

гуманітарної ПМК, «Вчитель-методист»; 
5. Безущак О. М.- вчитель математики, «Вчитель-методист»; 
6. Богоніс І.М.- вчитель географії, «Вчитель-методист»; 
7. Грач Г.М.- вчитель біології, «Вчитель-методист»; 
8. Білянський В.Т.-вчитель історії та правознавства, «Вчитель-методист»; 
9. Зозуляк Л. В.- вчитель хімії, «Вчитель-методист»; 
10. Рейда В. В.- вчитель трудового навчання та предмету «Захист Вітчизни», 

директор, «Старший вчитель». 
4. Організувати роботу шкільного методичного об’єднання класних керівників. 
Керівником призначити заступника директора з виховної роботи Ольховецьку М.С. 
5. Організувати роботу таких  предметно-методичних кафедр. 



1. Суспільно-гуманітарна кафедра:  
1.  Слободяник І. С. -  вчитель української мови та літератури; 
2.  Газдюк Л. М. -  вчитель української мови та літератури; 
3.  Магеровська Н. А. -  вчитель української мови та літератури; 
4.  Стахів О. М. -  вчитель української мови та літератури та художньої культури; 
5.  Білянський В. Т.- вчитель історії та правознавства; 
6.  Пінчук Г. І. - вчитель зарубіжної літератури; 
7.  Івачевська М. І. – вчитель зарубіжної літератури. 
2. Кафедра  іноземних мов: 

1. Танасевич О. М. – вчитель німецької мови; 
2. Ясьонків О. В. – вчитель англійської та німецької мови; 
3. Горяк Л. С.- вчитель англійської мови; 
4. Мадай Л. М. – вчитель англійської мови. 

3. Природничо-математична кафедра: 
 1.  Безущак О. Ф. – вчитель математики; 
 2.  Безущак О. М. – вчитель математики; 
 3.  Крицька Л.З. – вчитель інформатики та фізики; 
 4.  Дроздюк О. І. - вчитель фізики та математики; 
 5.  Гладій М. В. – вчитель математики; 
 6.  Зозуляк Л. В. – вчитель хімії; 
 7.  Грач Г. М.- вчитель біології; 
 8.  Богоніс І. М. – вчитель географії; 
 9. Ольховецька М. С. – вчитель біології. 

4. Кафедра  початкових класів: 
 1.  Фостик С. О. - вчитель початкових класів (2 клас); 
 2.  Свистун Т. В. - вчитель початкових класів; 
 3.  Свистун О. М. – вчитель початкових класів (3 клас); 
 4.  Мурава О. Р.- вчитель початкових класів (4-Б клас); 
 5.  Ковальчук Л. В. - вчитель початкових класів (4-А клас); 
 6.  Сусла М. В. – вихователь групи продовженого дня; 
         7.  Шельвіка М. М. - вихователь групи продовженого дня; 
 8. Карвацька  М. В. - вихователь групи продовженого дня. 

 
5. Художньо-естетична та оздоровча  кафедра: 
  1.  Галабіцька О. А. – вчитель трудового навчання та економіки; 
  2.  Рейда В. В. – вчитель трудового навчання та предмету «Захист Вітчизни»; 
  3.  Мадай С. Є.- педагог-організатор; 
  4.  Дідур І. С. – бібліотекар; 

5.  Мимрик Л. М. – вчитель предмету «Основи здоров’я»; 
6.  Галак  О. М. - керівник вокальних гуртків; 
7.  Татарин М. В. – вчитель фізичного виховання; 
8.  Веселовський Н. І. – вчитель фізичного виховання; 
9.  Троханяк З. А. – вчитель образотворчого мистецтва; 



11. Василенко М. А. – вчитель музичного мистецтва; 
12. Собків І. І. – керівник гуртка «Соколи». 

6. Керівниками   предметно-методичних кафедр призначити: 
- суспільно-гуманітарна кафедра  - Слободяник І. С.  -  вчитель-методист  

української мови та літератури; 
- кафедра іноземних мов – Танасевич О. М – вчитель вищої категорії, 

вчитель німецької мови; 
- кафедра природничо-математичних дисциплін - Безущак О. Ф. – вчитель-

методист математики;   
- кафедра учителів початкових класів - Фостик С. О. – вчитель вищої 

категорії,  вчитель  початкових класів;   
- художньо-естетична та оздоровча   кафедра – Галабіцька О. А. –вчитель 

вищої категорії, вчитель економіки та трудового навчання. 
7. Заступнику директора з  навчально-методичної роботи  Крицькій Л. З.: 
 7.1. Організувати проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, 
забезпечити методичну допомогу при виконанні  курсових робіт через 
індивідуальні консультації. 

7.2  Сприяти використанню таких форм  роботи в методичних кафедрах: 
- проведення круглих столів, семінарів з навчально-методичних питань, 

творчих звітів вчителів; 
-  засідання методичних кафедр із питань методики навчання і виховання 

учнів; 
- відкриті уроки й позакласні заходи з предметів; 
- лекції, доповіді, повідомлення й дискусії з методики навчання й виховання, 

питань загальної педагогіки й психології; 
- вивчення й реалізація в навчально-виховному процесі вимог керівних 

документів,  передового педагогічного досвіду; 
- проведення предметних і методичних тижнів; 
- взаємовідвідування уроків. 

7.3.  Спрямувати діяльність предметних методичних кафедр на: 
- аналіз результатів освітньої діяльності за предметами; 
- підготовка й обговорення рукописів навчально-методичних посібників і 

дидактичних матеріалів з предметів; 
- розгляд  питань організації, керівництва й контролю дослідницькою роботою 

учнів; 
- організацію й проведення педагогічних експериментів щодо пошуку й 

впровадження нових інноваційно - інформаційних технологій навчання; 
- взаємні відвідування уроків з метою обміну досвідом вдосконалення 

методики викладання навчальних предметів; 
- організацію роботи наставників з молодими спеціалістами; 
- розвиток  і впровадження  інновації в освітній процес, координування й 

стимулювання  пошуку  ефективних технологій. 



7.4. Затвердити плани роботи  предметних методичних кафедр  на 
навчальний рік до 15.09.2014 року . 

7.5. Протягом вересня 2014 року з кожним учителем за його згодою 
визначити    зміст і форму роботи над науково-методичною проблемою школи. 

7.6.Систематично контролювати роботу учителів над проектами 
професійного зростання, надавати їм методичну допомогу  та заслуховувати їх 
звіти на методичних заходах. 

7.6.Удосконалити систему науково-методичного супроводу міжатестаційного 
періоду педагогів, які атестуються на  підвищення кваліфікаційної категорії. 

7.7. До 10 вересня 2014 року розробити і дати на погодження директору НВК 
план  роботи методичної ради. 

7.8. Раз на два місяці   проводити методичні години  за  науково-методичною 
літературою, в якій висвітлена проблемна тема школи. 

7.9.Організувати випуск методичних матеріалів, роботу в методичному 
кабінеті. 

7.10.Забезпечити активну участь педагогів школи у загальношкільних, 
загальноміських та обласних методичних заходах. 

7.11. Залучати учителів до участі у конкурсах педагогічної майстерності, 
зокрема у конкурсі «Учитель року-2015». 

7.12.Надати методичну допомогу у підготовці та проведенні предметних 
тижнів, які заплановані у річному плані. 

7.13.Провести  тиждень педагогічної майстерності молодих спеціалістів під 
назвою «Мої перші здобутки». 

7.14.Активізувати роботу шкільного сайту. 
7.15.Проводити інструктивно-методичні наради з учителями. 
7.16.Підготувати і в кінці травня 2014 року провести конференцію, на якій 

обговорити підсумки роботи колективу школи над методичною проблемою. 
8.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
Директор НВК                                                                     В. В. Рейда 
 
Проект наказу підготувала Крицька Л. З. 
З наказом ознайомлені: 
1. Магеровська Н.А. 
2. Ольховецька М. С 
3. Білянський В.Т. 
4. Безущак О.Ф. 
5. Безущак О. М. 
6. Слободяник І.С. 

7. Богоніс І.М. 
8. Грач Г.М. 
8.  Газдюк Л.М. 
9.  Фостик С. О. 
12.    Галабіцька О. А. 
13.  Танасевич О. М. 

 
 
 


