
 
УКРАЇНА 

ДОЛИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 4 

ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул.Обліски, 16, м.Долина, Івано-Франківська область, 77500,  

тел. 2-52-77, 2-52-78 E-mail:zow4_dol@ukr.net 

 

 

НАКАЗ 

 

    від  23.09.2019                                                                        м.Долина                                                                              № ______ 

 

Про організацію науково-методичної  

роботи з педагогічними кадрами 

 у 2019-2020 навчальному році 
 

     На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 14.12.2016 р. №988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», наказів Міністерства освіти України від 10.08.2018 р. 

№1143 «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», від 

08.12.2008 р. №1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), відповідно до 

Статуту районного методичного кабінету, наказу управління освіти, молоді та спорту від 12.09.2019 р. № 02 «Про 

організацію науково-методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами освітніх закладів району у 2019-2020 н.р.»,  

орієнтуючись на результати діагностики рівня професійності педагогічних кадрів,  з метою підвищення ефективності 

організації освітнього процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, упровадження в практику роботи 

досягнень психолого-педагогічної науки, нових технологій навчання і виховання 

 



НАКАЗУЮ: 

  

 1. Продовжити діяльність педколективу над  реалізацією компетентнісного підходу в системі освіти НУШ. 

2. Шкільному методичному кабінету:  

 

2.1. Продовжити роботу щодо реалізації завдань концепції «Нова українська школа» як основи реформування 

освітньої галузі. 

 

       2.2. Спланувати та організувати роботу шкільних методичних   формувань.   Оновити форми та зміст роботи з 

педагогічними працівниками. 

    До 23.09.2019 р. 

2.3. Підпорядкувати методичну роботу в закладі, питання окремих етапів роботи над темою реалізації конкретного 

етапу науково-методичної проблемної теми та заслуховувати на педагогічних радах. 

    До 23.09.2019 р. 

2.4. Здійснити методичний та організаційно-педагогічний супровід ефективного впровадження, навчально-

методичного забезпечення виконання оновлених навчальних програм. 

Упродовж року. Заст.директора з НВР 

 

2.5. Домогтися ширшого та результативнішого представництва педагогів закладу у різних конкурсах професійної 

майстерності.  

    Упродовж року. Заст.директора з НВР 

 

2.6. Забезпечити реалізацію виховної та оздоровчої функцій закладу освіти з урахуванням сучасної суспільно-

політичної ситуації в Україні. 

Упродовж року.  Заст.директора з ВР  

 

2.7. Формувати готовність педагогів до впровадження в освітній процес інноваційних та інформаційно-

комунікаційних технологій на основі компетентнісного підходу. 

Упродовж року. Заст.директора з НВР 



2.8. Створити сприятливі умови для ефективної методичної роботи, творчих пошуків та самоосвіти педагогічних 

працівників, забезпечити їх колективний характер, співвідношення групових та індивідуальних форм методичної 

роботи. 

Постійно 

2.9. Спланувати та організувати  роботу зі стажування і наставництва в закладі.  

                                                                                    До 13.09.2019 р.  

2.10.Забезпечити участь педагогічних працівників у районних методичних заходах згідно графіка райметодкабінету.  

 Постійно 

2.11. Скласти графік проведення предметних тижнів.  

                                                                                         До 23.09.2019 р. 

2.12. Урізноманітнювати форми проведення методичних засідань; більше проводити таких як моделювання 

педагогічних ситуацій, ділові ігри, тренінги тощо. 

                 Постійно 

2.13. Активізувати публікацію методичних рекомендацій, презентацій, напрацювань з досвіду роботи. Створити банк 

друку матеріалів педпрацівників. 

                 Постійно 

2.14. Здійснювати методичне та психолого-педагогічне забезпечення роботи з обдарованими дітьми, залучати їх до 

участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах  різного рівня. 

Упродовж року 

 

2.15.  Постійно оновлювати банк даних обдарованих і талановитих дітей. 

Упродовж року 

        2.16. Продовжити роботу щодо узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду освітян району та здійснювати 

методичний супровід узагальнення педагогічного досвіду на рівні закладу. 

Упродовж року 

2.17. Забезпечити реалізацію плану курсової підготовки педагогів закладу. 

            Упродовж року 

 

 



2.18. Здійснювати методичний супровід діяльності шкільної бібліотеки.  

Упродовж року 

 

2.19. Забезпечити змістовне наповнення веб-сайту закладу.   

   Упродовж року 

 

3. Затвердити структуру методичної роботи на 2019-2020 н.р. (додаток 1). 

4. Затвердити методичну раду школи в складі: 

Волощук І.Т. – голова МР, заступник директора з НВР; 

Маленкович О.Г. - заступник директора з НВР; 

Тарантюк Р.М. - заступник директора з ВР, голова МО класних керівників та вчителів естетичного циклу; 

Романчукевич І.Є. – секретар ради, голова МО вчителів початкових класів; 

Семків О.М. – практичний психолог; 

        Гаврилишин М.Ю. – голова МО вчителів української мови та літератури,   зарубіжної літератури; 

        Шелельо Н.Ю. – голова МО вчителів іноземної мови; 

        Околович Т.Я. – голова МО вчителів історії та географії; 

        Мигович С.І. – голова МО вчителів математики; 

        Балан Н.М. – голова МО вчителів хімії та біології; 

         Процюк Л.Ю. – голова МО вчителів фізики, інформатики та технологій; 

        Юсип М.Л. – голова МО вчителів фізичної культури та ЗВ; 

    5. Затвердити тематику засідань методичної ради (додаток 2). 

6. Продовжити роботу  методичних структур над реалізацією методичних проблем: 

   6.1.  Об`єднань:   

 вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури – «Компетентнісний підхід у викладанні 

української мови та літератури, зарубіжної літератури шляхом використання інноваційних технологій в 

освітньому процесі»; 

 вчителів іноземної мови – «Формування ключових компетентностей учнів як ціннісних орієнтацій навчальної 

діяльності та виховної взаємодії вчителя і учня»; 

 вчителів історії та географії – «Формування ключових компетентностей учнів на уроках історії та географії»; 



 вчителів математики – «Розвиток творчої компетентності учнів шляхом використання інноваційних технологій 

на уроках математики»; 

 вчителів хімії та біології – «Формування компетентності продуктивної творчої діяльності учнів в системі 

природничої освіти»; 

 вчителів фізики, інформатики та технологій – «Ефективне використання перспективних технологій з метою 

формування життєвих компетентностей учнів»; 

 вчителів фізичної культури та ЗВ – «Практична реалізація компетентнісного підходу до організації освітнього 

процесу через впровадження нових педагогічних технологій»; 

 вчителів початкових класів – «Компетентнісний підхід до організації навчальної та ігрової діяльності молодших 

школярів в умовах модернізації освіти»; 

 класних керівників – «Виховна система класу як спосіб організації життєдіяльності учнів». 

6.2. Творчої групи «Інновація» - «Реалізація компетентнісного підходу на основі впровадження передового 

наукового досвіду, інноваційних технологій». 

7. Забезпечити проведення загальношкільних методичних заходів та предметних тижнів (додаток 3,4). 

8. Скласти план-графік проходження атестації педагогів у 2019-2020 н.р. 

9. Методичній раді: 

9.1. Організувати інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу. Надавати індивідуальні консультації педагогам. 

9.2. Періодично вести самоекспертизу методичної роботи (за семестрами) та її корекцію відповідно до моніторингових 

досліджень. 

9.3. Підтримувати зв`язок з РМК з метою ефективної організації методичної роботи. 

9.4. Організувати участь педагогів у Всеукраїнських, обласних, районних конференціях, семінарах, конкурсах.  

9.5. Спільно з адміністрацією забезпечити якісне проведення атестації педагогічних працівників. 

9.6. Провести моніторинги: 

а) рівня навчальних досягнень учнів у І та ІІ семестрах 2019-2020 н.р; 

б) реалізації профільності окремих класів у виборі професій (вступу у профільні вузи); 

в) якості знань та вступу випускників у вузи за результатами ЗНО, професійної компетентності вчителя. 

9.7. Сприяти науково-дослідницькій роботі учнів, підготовці до олімпіад, конкурсів, турнірів. 

10. Керівникам методичних структур: 



10.1. Підвести підсумки роботи методичних структур за минулий рік та накреслити перспективи діяльності на 2019-2020 

н.р. 

10.2. Внести корективи до навчальних планів, програм. 

10.3. Забезпечити активну участь педагогів у методичних заходах. 

10.4. Організувати випуск методичних вісників. 

11. Розпочати вивчення досвіду роботи вчителів: інформатики – Махньова Є.О. та української мови та літератури – 

Степанчук Н.В. 

12. Затвердити досвід роботи вчителів:  хімії  –  Грицик Г.М., історії –  Мороз М.Б. та  початкових класів – Погуть С.Ю. 

13. Здійснити методичний супровід районних заходів (семінарів), які проводитимуться на базі школи. 

14. Голові методичної ради, керівникам МО скласти плани роботи відповідно до річного плану роботи школи і забезпечити 

їх належне виконання. 

15. Результати методичної роботи за 2019-2020 н.р. узагальнити наказом по школі. 

16. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР Волощук І.Т. 

 

 

     Директор школи                                                                            Василь Воробець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу по школі 

від 23.09.2019 р. № _____________ 

«Про організацію науково-методичної  

роботи з педагогічними кадрами 

 у 2019-2020 навчальному році» 
 

Структура методичної роботи закладу 

на 2019-2020 навчальний рік 

 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА 

(Воробець В. В.) 

 

МЕТОДИЧНА РАДА 

( Волощук І.Т., Маленкович О.Г., Тарантюк Р.М.) 

  

ТВОРЧА ГРУПА ПО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАННЯХ 

РОБОТИ ШКОЛИ 

(Романишин М.В., Ломако Н.Ю., Жгута Н.М., Волощук І.Т.) 

 

Школа 

культури 

мовлення 

(Стандіо В.М.) 

Психолого- 

педагогічний 

семінар 

(Семків О.М.) 

Школа 

комп'ютерної 

грамотності 

(Процюк Л. Ю.) 

та інформаційних 

технологій 

(Махньов Є. О.) 

Клуб за інтересами 

вчителів 

«Паросток» 

(Федак І. О., 
Сова Н.Я.) 

Школа  

молодого 

вчителя 

(Волощук І.Т.) 

 

 



 

МЕТОДИЧНІ ОБ'ЄДНАННЯ 
 

Вчителів української 

мови і літератури, 

зарубіжної літератури,  

українознавства 

(Гаврилишин М.Ю.) 

Вчителів фізичної 

культури та захисту 

Вітчизни 

(Юсип М.Л.) 

Вчителів математики 

(Мигович С.І.) 

 

Вчителів іноземної мови 

(Шелельо Н.Ю.) 

Класних керівників і 

вчителів естетичного 

циклу 

(Тарантюк Р.М.) 

Вчителів початкових 

класів 

(Романчукевич І.Є.) 

Вчителів біології і хімії, 

основ здоров'я 

(Балан Н.М.) 

Вчителів фізики, 

інформатики, 

трудового 

навчання 
(Процюк Л.Ю.) 

Вчителів історії і 

географії, економіки 

(Околович Т.Я.) 

 

 



 

Додаток 2 

до наказу по школі 

від 23.09.2019 р. № _____________ 

«Про організацію науково-методичної  

роботи з педагогічними кадрами 

 у 2019-2020 навчальному році» 
 

Засідання методичної ради 
 

№ ЗМІСТ  ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЕЦЬ КОНТРОЛЬ ВІДМІТКА 

 ВЕРЕСЕНЬ  26.09.2019 р. 
1. 

 
Про аналіз методичної роботи за 2018/2019 навчальний рік. Завдання методичної 

служби на 2019/2020 навчальний рік. 

Голова МР 

 Волощук І.Т. 

Аналіз 

 

 

2. 

 

Про організований початок 2019/2020 навчального року. Голова МР 

Волощук І.Т.  

Інформація 

 

 

3. 

 

 

Про затвердження планів роботи методичних структур на 2019/2020 навчальний рік.  Члени МР 

 

Інформація 

 

 

4. 

 

 

 

Про визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації вчителів у 2019/2020 

навчальному році.  

Волощук І.Т. 

Маленкович О.Г. 

 

 Інформація 

 

 

 

 

5. Державний стандарт початкової освіти: досягнення, проблеми. Про зміни до 

навчальних програм початкової школи. Про запровадження Концепції Нової 

української школи у ЗНЗ. 

Маленкович О.Г. 

 

Інформація 

 

 

5 

6. 

 

Про   Про підготовку учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах, 

інтелектуальних конкурсах та турнірах. 

Голова МР 

Волощук І.Т. 

Маленкович О.Г. 

Інформація  



 

7. 

Особливості організації освітнього процесу та інструктивно-методичні рекомендації 

Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2019/2020 

навчальному році. 

Голова МР 

Волощук І.Т. 

 

Інформація  

7 

8. 

Про організацію та проведення шкільного, міжшкільного та участь у районному 

конкурсі «Учитель року-2020» 

 

Голова МР 

Волощук І.Т.  

Інформація  

8 

9. 

Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Шкільний 

бібліотекар  

Петрушка Н.І. 

Інформація  

 

ГРУДЕНЬ 12.12.2019 р. 
1. Про виховання в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як 

важливий фактор формування соціально активної особистості.  

Заст. дир. з ВР  

Тарантюк Р.М. 

Інформація  

2. Про підсумки І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад з 

базових дисциплін, підготовка та затвердження списків переможців до участі у ІІ 

(районному) етапі.  

Голова МР 

 Волощук І.Т. 

 

Інформація  

3. Про самоосвіту в системі формування професійної компетентності педагогів. Голова МР 

 Волощук І.Т. 

Маленкович О.Г. 

Інформація  

4. Впровадження новітніх педагогічних технологій в освітній процес. Члени МР 

 

Інформація  

5. Про підготовку учнів до державної підсумкової атестації, ЗНО. Голова МР 

 Волощук І.Т. 

Інформація  

6. Про проведення предметних тижнів. Члени МР 

  

Інформація  

7. Методичний анонс – огляд новинок літератури. Шкільний 

бібліотекар 

Петрушка Н.І. 

Інформація  

ЛЮТИЙ 27.02.2020 р. 
1. 

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр 2019/2020 н.р. Маленкович О.Г. 

Волощук І.Т. 

Аналіз 

 

 



2. 

 
  Аналіз результативності методичної роботи за І семестр 2019/2020 н.р.  Голова МР 

 Волощук І.Т. 

Аналіз 

 

 

3. Про сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки, перспективи. Як зробити його 

джерелом якісної і натхненної праці учнів, школою самостійності і творчості.  

 

Волощук І.Т. 

Маленкович О.Г. 

Інформація  

4. Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються. Учителі, 

 що атестуються 

Презентаційн

ий меседж 

 

 

5. Нова українська школа: концептуальні засади. Компетентнісний підхід – пріоритет 

нової української школи 

Голова МР 

 Волощук І.Т. 

Інформація  

6. Організованість і життєдіяльність класних колективів. 

 

Заст. дир. з ВР  

Тарантюк Р.М. 

Інформація  

7. Методичний анонс – огляд новинок літератури «Педагогічний бестселер» Шкільний 

бібліотекар 

Петрушка Н.І. 

Інформація  

 
ТРАВЕНЬ 14.05.2020 р. 

1. Підведення підсумків роботи педагогічного колективу над єдиною методичною 

проблемою у 2019/2020 навчальному році. Визначення рейтингу роботи методичних 

об’єднань, вчителів. 

 

Голова МР 

Волощук І.Т. 

 

Інформація  

2. Підсумки моніторингу освітнього процесу за 2019/2020 навчальний рік. Визначення 

рейтингу навчальних досягнень учнів з базових дисциплін.  

Маленкович О.Г. 

Волощук І.Т. 

Аналіз 

 

 

3. Виставка «Перлини професійної майстерності». Члени МР Виставка  

4. Затвердження ППД вчителів та занесення до картотеки. Волощук І.Т.  

Маленкович О.Г. 

Інформація  

5. Про підсумки участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових 

дисциплін, інтелектуальних турнірах, конкурсах. 

Голова МР 

 Волощук І.Т. 

Презентація  



6. Обговорення пропозицій щодо організації науково-теоретичної та методичної роботи 

та створення робочої групи по плануванню роботи на новий 2020/2021 навчальний 

рік. 

Голова МР 

 Волощук І.Т. 

Інформація  

 

 

 

Додаток 3 

до наказу по школі 

від 23.09.2019 р. № _____________ 

«Про організацію науково-методичної  

роботи з педагогічними кадрами 

 у 2019-2020 навчальному році» 

 

Загальношкільні методичні заходи 

Долинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 
 

Вересень 

 

Педагогічний консиліум «Сучасний урок: проблеми, вимоги, пошуки. Організація сучасного уроку у 

світлі вимог Нової української школи»                                                            
                                                      

                                                       Заст. директора з НВР:  

                                                               Волощук І.Т., Маленкович О.Г. 
                                                                      

Жовтень 

 



Методичний семінар «Про формування ключових компетентностей випускника закладу через навчання 

за наскрізними лініями» 
                                                        Заст. директора з НВР   

                                                                  Волощук І.Т., Маленкович О.Г. 

      

 

Листопад 

 
Психолого-педагогічний семінар з елементами тренінгу «Секрети педагогічної майстерності в умовах 

НУШ» 

               
Практичний психолог Семків О.М.  

Соціальний педагог  Демків Н.О.                                                 

 

Грудень 

 

       Круглий стіл «Про діяльність педагогічного колективу закладу щодо створення сприятливого 
психологічного клімату на уроці як засобу підвищення якості освітнього процесу в умовах інноваційної 

діяльності закладу»                                                                

 
                                                            

                                                           Заст. директора з НВР 

                                                                     Волощук І.Т., Маленкович О.Г.      
 

                                                  

Січень 



 

Психолого-педагогічний семінар «Профілактика булінгу в освітньому середовищі» 
                                                            

    Практичний психолог Семків О.М.  

Соціальний педагог  Демків Н.О.                                                 
                                                             

Лютий 

 
        Методичний тиждень «Грані творчості. Педагогічна майстерність сучасного педагога» 

                                                                                  Заст. директора з НВР  

Волощук І.Т., Маленкович О.Г. 
 

Березень 

 
Семінар-практикум  «Розвиток позитивної навчальної мотивації учнів за сучасних умов» 

Практичний психолог  Семків О.М 

                                                                                                                       Соціальний педагог  Демків Н.О. 
                                                                          

                               

         «Фестиваль педагогічних ідей» (творчі звіти вчителів, які атестуються) 
                                                      Заст. директора з НВР 

                                                                 Волощук І.Т., Маленкович О.Г. 

 

Квітень 

 



Проблемний семінар «Про виховання громадянської відповідальності школяра на основі змісту предметів 

освітнього простору»                                                 
                                                       Заст. директора з ВР  

                                                               Тарантюк Р.М. 

                                                                                       

 

 

Травень 

 

Тренінг «Профілактика та подолання професійного та емоційного  

вигорання вчителів» 
                                                                  Практичний психолог Семків О.М. 

Соціальний педагог  Демків Н.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 

до наказу по школі 

від 23.09.2019 р. № _____________ 

«Про організацію науково-методичної  

роботи з педагогічними кадрами 

 у 2019-2020 навчальному році» 
 

Предметно-методичні тижні 

у Долинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 
 

Вересень 

 
1. Олімпійський тиждень (9-13 вересня) 

                                                              Юсип М.Л. – вчитель ЗВ, голова МО   
                                                            Вчителі фіз. культури, кл. керівники 

 

Жовтень 

 
1. Тиждень військово-патріотичного виховання (07-11 жовтня). 



                                                         Юсип М.Л. – вчитель ЗВ 

                                                        Заст. директора з ВР Тарантюк Р.М.                                                      
2. Тиждень зарубіжної літератури (21-25 жовтня). 

                                                        Гаврилишин М.Ю. – голова МО                                                         

                                                        Вчителі зарубіжної літератури 
 

 

Листопад 
 

1.  Тиждень української мови та день української писемності  

                                                                                               (04-08 листопада). 
                                                       Гаврилишин М.Ю. – голова МО                                                         

                                                       Вчителі  укр. мови та л-ри 

2. Тиждень фізики, математики та інформатики (18-22 листопада). 
                                                        Мигович С.І., Процюк Л.Ю. - голови МО 

                                                        Вчителі фізики, математики та інформ. 

 

Грудень 
 
1. Тиждень суспільних дисциплін (02-06 грудня). 

                                                       Околович Т.Я. – голова МО, 

                                                       Вчителі історії 
2. Тиждень початкових класів (16-20 грудня). 

                                                       Романчукевич І.Є. - голова МО,  

                                                       Вчителі  початкових класів 



 

 

Лютий 

 
1. Тиждень іноземної мови (03-07 лютого). 

                                                               Шелельо Н.Ю. – голова МО 

                                                                                                Вчителі іноземної мови 
2. Тиждень естетичних дисциплін (10-14 лютого). 

    Кузьмич М.Д., Тарантюк Р.М. – вч. муз. м-ва 

                                                                            Жгута Н.М. – вч. обр. м-ва                     
3. Методичний тиждень «Грані творчості. Педагогічна майстерність сучасного педагога»  

                                                                                          (24.02-28.02) 

                                Заст. директора з НВР  
    Волощук І.Т., Маленкович О.Г. 

Березень 

 
1. Шевченківські дні і тиждень рідної літератури (09-13 березня). 

                                                                     Гаврилишин М.Ю. – голова МО 

                                                             Вчителі  укр. мови та л-ри 
2. Тиждень природничих наук (16-20 березня). 

                                                                                 Околович Т.Я., Балан Н.М. – голови МО 

                                                                                   Вчителі географії, біології, хімії, прир-ва 

 

Квітень 
1. Тиждень психології (06-10 квітня). 



                                                                 Семків О.М. – практ. психолог 

2. Тиждень дитячої книги (21-24 квітня). 
                                                                     Петрушка Н.І. – зав. бібліотекою  

                                      Класні керівники  

 

 

 

Травень 

 
1. Тиждень безпеки життєдіяльності і безпеки руху (04-08 травня). 

                                                              Далявський Б.М., Грицик Г.М.,  
                                                              Балан Н.М. – вч.основ здоров`я 

 

2. Тиждень трудового навчання (11-15 травня). 
                                                                                           Жгута Н.М., Далявський Б.М. – вч. труд.навч. 
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