
 

Комунальний заклад 

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

 

02.09.2019                                                                                                        № 116 

 

Про структуру та організацію  

методичної роботи  

у 2019/2020  навчальному році 

 

Відповідно до законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню 

освіту», з метою  якісного вирішення актуальних освітніх проблем, 

підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників у 

контексті побудови якісно орієнтованого  освітнього середовища, створення 

належних умов для реалізації державної політики, спрямованої на 

підвищення якості освіти, популяризації та розповсюдження ефективної 

педагогічної практики, створення умов для підвищення фахового і 

загальнокультурного рівня педагогів  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити структуру методичної роботи  на 2019/2020 навчальний рік 

(додаток) 

2.  Створити методичні об’єднання педагогів та призначити їх керівників: 

-     вчителів математично-естетичних предметів – Нечитайло С.В.; 

-     вчителів суспільно-гуманітарних предметів – Мелешко Н.О.; 

-     вчителів початкових класів – Черкасова О.В.; 

-     класних керівників – Шуба І.В.; 

-     вихователів – Колесніченко І.М. 

3. Створити  творчі групи педагогічних прцівників на 2019/2020 навчальний 

рік, які працюватимуть над проблемами: «Особливості взаємодії учня та 
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вчителя у процесі соціалізації особистості» (керівник – Черкасова О.В.); 

«Впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-

виховний процес як ефективний засіб формування ключових 

компетентностей в учнів»     (керівник – Мелешко Н.О.);  «Наскрізний 

процес виховання в умовах Нової української школи» (керівник – 

Колесніченко І.М.) 

4. Заступнику директора Гриненко В.Г.: 

4.1.Забезпечити організацію і проведення методичної роботи з 

педагогічними кадрами у відповідності з даним наказом. 

2019/2020  навчальний рік  

4.2. Провести інструктивно-методичну нараду педагогів щодо роз’яснення 

змісту і структури методичної роботи в школі у 2019/2020 навчальному році 

Вересень 2019 

4.3. Тримати під постійним контролем виконання плану курсового 

підвищення кваліфікації  вчителів,  вивчати і аналізувати  її 

результативність. 

                                                                               2019/2020 навчальний рік 

4.4. Спрямувати методичну роботу за темою закладу «Формування життєвих 

компетентностей учнів з особливими освітніми потребами шляхом розвитку 

конкурентоспроможної та соціалізованої особистості в умовах спеціальної 

школи» 

2019/2020 навчальний рік 

4.5. Вести методичну роботу  у 2019/2020 навчальному році за такими 

формами: 

Колективні форми роботи:  

- педагогічна рада     2 рази на семестр 

       Хованова О.А., Гриненко В.Г. 

       /згідно з річним планом/ 

- педагогічні читання     Черкасова О.В. 

- педагогічні виставки-ярмарки    Гриненко В.Г. 
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- педагогічні конкурси:                       

«Учитель року», «Класний керівник», 

«Вихователь року»    Гриненко В.Г. 

Групові форми роботи: 

- наради при директорові    Хованова О.А. 

       Гриненко В.Г. 

       /згідно з річним планом/ 

- інструктивно-методичні наради 

  при заступнику директора:   Гриненко В.Г. 

       /згідно з річним планом/ 

- методична рада комплексу   Гриненко В.Г. 

       /згідно з річним планом/ 

       2 рази на семестр 

- методичні об’єднання    керівники методичних об’єднань                          

- предметні тижні              керівники методичних об’єднань                           

Індивідуальні форми роботи: 

-      самоосвіта, 

- робота над методичною проблемою, 

- курсове підвищення кваліфікації, сертифікація 

- атестація, 

- взаємовідвідування уроків, 

- методичний день, 

- відвідування уроків вчителів членами адміністрації, 

- індивідуальні консультації, 

- співбесіди 

4.6. Cтворити групу моніторингу та діагностики для удосконалення 

методичної роботи: 

Гриненко В.Г. – заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Торяник Ю.А. – логопед; 

Назаренко С.М. – соціальний педагог; 
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Керівники методичних об’єднань: Черкасова О.В., Мелешко Н.О., Шуба І.В., 

Нечитайло С.В., Колесніченко І.М. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Гриненко В.Г. 

 

               

            Директор                                                     О.А.Хованова 

           

              

 

Гриненко В.Г. 

 

 

З наказом від  02.09.2019  № 116 ознайомлені: 

Гриненко В.Г. 

Черкасова О.В. 

Мелешко Н.О. 

Шуба І.В. 

Нечитайло С.В. 

Торяник Ю.А. 

Назаренко С.М. 

Колесніченко І.М. 
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                                                                                                        Додаток  

до наказу  Комунального закладу  

«Богодухівський спеціальний  

навчально-виховний комплекс»  

Харківської обласної ради 

                                                                          від 02.09.2019 № 116 

 

Структура 

методичної роботи  

комунального закладу «Богодухівський спеціальний навчально-виховний 

комплекс» Харківської обласної ради 

 на 2019/2020 навчальний рік 

 

 

Педагогічна рада 

 

Методична рада 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Колективні форми роботи  Групові форми роботи  Індивідуальні форми роботи 

 

Психолого-педагогічний семінар 

 

 

Наради при директорові 

 

 

Самоосвіта 

Науково-практична конференція Методичні наради при заступниках 

директора з НВР 

Робота над методичною 

проблемою 

Педагогічні ярмарки, виставки  

Методичні об’єднання 

Курсова перепідготовка 

Педагогічні читання Декада педагогічної майстерності 

 

 

Атестація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметні тижні Взаємовідвідування  

уроків 

 Методичний день 

 Відвідування уроків вчителів 

членами адміністрації 

 Індивідуальні консультації 

Співбесіди 

Тиждень творчого натхнення 

 Випуск методичних вісників 

«Майстер-клас» 

 

 
 

Психологічна 

служба 

Форми роботи 


