
                           
 

 

 

 

ОХТИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №8  

ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Н А К А З 

15.09.2017                                                                                                  № 162 
 

 Про органiзацiю методичної роботи з педагогiчними 

 кадрами в 2017-2018 навчальному роцi 
 

       На виконання  Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», відповідно до резолюції серпневої конференції 

педагогічних працівників, з метою методичного забезпечення навчально-

виховного процесу у школі, організації методичної роботи, підвищення 

кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників, безперервності їх 

фахового удосконалення 

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Спрямувати методичну роботу педагогічних працівників  на 

реалізацію педагогічної проблеми освітян міста (4-й рік) «Забезпечення 

якісної освіти щляхом формування інноваційної культури педагога, 

життєвокомпетентної, творчої особистості в умовах реформування 

освітньої галузі» та реалiзацiю проблеми школи "Використання 

медіаресурсів та посібників  як засіб формування інноваційної культури 

педагога, життєвокомпетентної, творчої особистості в умовах 

реформування освітньої галузі”. 

2. Основними напрямками методичної роботи вважати: 

 -  методичне забезпечення та інформаційно-методичний супровід 

педагогічних працівників в умовах впровадження концепції Нової 

української школи та оновлених навчальних програм; 

-     методична підтримка інноваційної  діяльності педагогів, сучасних 

освітніх систем і технологій; 

-   вивчення, узагальнення та впровадження у навчально-виховний 

процес передового педагогічного досвіду та удосконалення професійного 

рівня педагогічних кадрів; 

-  консультування педагогічних працівників з проблем сучасного 

розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень 

психолого-педагогічних наук; 

-  надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим 

педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації. 

          3. З метою координації методичної роботи затвердити склад шкільної 

методичної ради: 



 Головирін С.О.  -  голова  методичної  ради, заступник 

директора  з навчально-виховної роботи; 

 Гетьман О.М.   -   заступник директора з навчально-виховної 

роботи; 

 Голець Л.Л.  -  заступник директора школи з виховної 

роботи, 

керівник  методичного  об’єднання класних керівників та вихователів; 

 Шиленко С.М.  -  керівник  методичного  об’єднання  вчителів  

початкових  класів; 

 Гребенюк В.Г.  -  керівник  методичного  об’єднання                                                 

вчителів-філологів; 

 Марченко Л.І.             -  керівник  методичного  об’єднання  вчителів  

математики, фізики та інформатики; 

 Макаренко Р.В.            - керівник  методичного  об’єднання  вчителів 

іноземних мов. 

4. Організувати роботу шкiльних методичних об'єднань та затвердити 

їх керiвниками: 

       учителiв початкових класiв                              - Шиленко С.М., 

       учителiв - фiлологiв                                           - Гребенюк В.Г., 

       учителiв iноземних мов                                     - Макаренко Р.В., 

       учителiв математики, фізики та інформатики - Марченко Л.I., 

       класних керiвникiв та вихователів                   - Голець Л.Л. 

5. Головам методичних об'єднань до 1 жовтня 2017  року  спланувати 

роботу методоб'єднань та подати плани на затвердження директору школи. 

6. Врахувати, що педагогічні працівники, які не ввійшли до складу 

шкільних методичних об'єднань, працюють у складі міських. 

7. Заступникам  директора з навчально-виховної роботи Гетьман О.М., 

Головиріну С.О., головам методичних об’єднань: 

1) Забезпечити оптимальне залучення педагогів до основних форм 

підвищення кваліфікації: курсової перепідготовки, самоосвіти, системи 

міжкурсових методичних заходів. Графік проходження курсової 

перепідготовки на 2017-2018 навчальний рік затвердити (додаток 1). 

                                 Протягом року.  

2)  Забезпечити участь педагогів школи у міських методичних заходах 

та інших колективних формах роботи з педагогічними кадрами згідно з 

планом-графіком на 2017-2018 навчальний рік. 

                            Протягом року. 

8.  Затвердити графік проведення відкритих уроків учителів на І 

семестр 2017-2018 навчального року (додаток 2) 

9. Затвердити графік проведення предметних тижнів на 2017-2018 

навчальний рік (додаток 3). 

10. Призначити Голець Л.Л. наставником молодого спеціаліста 

Даурцевої М.В. 

11. Висвітлювати на шкільному сайті найбільш важливі події з життя 

школи, досягнення учнівської молоді та питання педагогічного досвіду 

працівників школи. 



12.  Контроль  за  виконанням  даного  наказу покласти на заступника 

директора  з  навчально-виховної роботи Головирiна С.О. 

 

                                             Директор школи                 О.М. Лучко 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

 

   

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ № 162 від 15.09.2017 

 

Графік курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 

на   2017-2018 навчальний  рік 

  

П  І  Б Напрямок фахових 

курсів 

Форма 

курсової 

перепідготовк

и 

термін 

почато

к 

кінець 

1 Онищенко 

О.В. 

Практичні психологи Очна форма 

навчання 

09.10  20.10 

2 Вініченко 

Т.Г. 

Учителі російської 

мови та  

зарубіжної 

літератури, 

української  

мови та літератури 

Очна форма  

навчання 

19.02 02.03 

3 Шиленко 

С.М. 

Учителі початкових 

класів 

 (вища категорія) 

Очно-

дистанційна 

форма  

навчання 

12.03 - 

16.03 

16.04 - 

18.04 

4 Гопко З.Г. Учителі фізики, 

астрономії,  

математики, 

інформатики 

Очна форма  

навчання 

19.03 30.03 

5 Макаренко 

Р.В. 

Учителі англійської 

мови 

Дистанційна 

форма  

навчання 

17.04 17.10 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ № 162  від 15.09.2017 

Графік відкритих уроків 

2017-2018 навчальний рік 

№ 

з/п 

Учитель Дата Тема 

1.  Батюк С.В. 21.12.2017 Розвиток умінь впізнавати прикметники в 

тексті. Спостереження за їх роллю в 

мовленні. Узагальнення і систематизація 

знань учнів з теми «Океани» 

2.  Вініченко 

Т.Г. 

10.01.2018 Франческо Петрарка Сонети. Історія 

кохання в сонетах Петрарки ( 8 клас) 

3.  Гопко З.Г. 07.03.2018 Прояви сонячної активності та її вплив на 

Землю (астрономія) 

4.  Гребенюк 

В.Г. 

ІІ семестр 

січень 

Дієприслівниковий зворот. Тренувальні 

вправи ( 7 клас) 

5.  Думчикова 

В.І. 

ІІ семестр 

квітень 

Михайло Коцюбинський. Казка «Про двох 

цапків» 

6.  Зюман Р.О. 05.03 -

12.03.18 

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, 

об’єму, кількості речовини, реагентів та 

продукти реакції. 

7.  Колодяжна 

Л.П. 

28.02.2018 Закріплення звука [ж] букви ж. 

Опрацювання української народної казки 

«Лисиця і журавель». Робота з прислів’ям.  

8.  Кудіна В.І. 12.09.2017 Виховний захід «Шкільний ярмарок» 

9.  Макаренко 

Р.В. 

08.12.2017 День Святого Миколая (4 клас) 

10.  Марченко 

Л.І. 

04.12.2017 Розкладання многочлена на множники 

способом винесення спільного множника 

за дужки та способом групування 

11.  Орехова Н.В. 24.10.2017 Географічне середовище як сфера 

взаємодії суспільства і природи. Світові 

природні ресурси. Ресурсозабезпеченість.  

Природокористування: раціональне і не 

раціональне. (10 клас) 

12.  Поготовка 

С.В. 

14.12.2017 Казковий світ балету ( 4 клас) 

13.  Полторак І.Є. ІІ семестр  

14.  Сергієнко 

Ю.В. 

 ЗВ «Основи цивільного захисту». Засоби 

захисту органів дихання та шкіри 

15.  Стешенко 

В.І. 

20.11.2017 Фінікія. Природно-географічні умови 

розвитку ( 6 клас) 



16.  Фесенко В.П. ІІ семестр Однорідні члени речення (зі 

сполучниковим, безсполучниковим та 

змішаним зв’язком) 

17.  Чергінець 

І.П. 

30.11.2017 Алгебра. 8 клас «Розв’язування 

раціональних рівнянь» 

18.  Шиленко 

С.М. 

13.12.2017 Українська мова. Апостроф після 

префіксів. Складання розповіді за 

поданими словами. 
 

 

Додаток 3 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ № 162  від 15.09.2017 
Графік предметних тижнів 

2017-2018 н.р. 

Навчальні предмети Термін 

Українська мова та література 05.03. – 09.03.2018 

Зарубіжна література та 

російська мова 

02.04. – 06.04.2018 

Іноземні мови 20.11. – 24.11.2017 

Історія, правознавство 04.12. – 08.12.2017 

Математика, фізика, 

інформатика 

09.04. – 13.04.2018 

Географія, біологія, основи 

здоров’я, хімія 

16.04. – 20.04.2018 

Музика, образотворче 

мистецтво, художня культура 

18.12. – 22.12.2017 

 
 


