
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

17.08.2020                                          Михайлівка                            № 69 - р/02 - 07 

 

Про організацію методичної роботи  

в закладах освіти Михайлівської ОТГ 

у 2020-2021 навчальному році 
 

Відповідно до пункту 20 статті 42, статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на виконання Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», згідно з 
Національною стратегією  розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., 

схваленою Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013, з 
метою модернізації інформаційно-методичної роботи з педагогічними 

працівниками ОТГ для практичної реалізації законодавства України щодо 

розвитку та вдосконалення освітньої галузі, забезпечення рівного доступу до 

якісної освіти шляхом підвищення загальної і професійної культури педагогів, 

створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації 
педагогічних працівників, підвищення їх психологічної компетентності, 
широкого впровадження досягнень педагогічної науки і педагогічного досвіду, 

відповідно листа № 1/9-430 від 11.08.2020 р. Міністерства освіти і науки про 

методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, підготовлені спільно з 
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»: 

 

1. Зміст методичної роботи з педагогічними кадрами у 2020-2021 

навчальному році в закладах освіти визначити на основі реалізації 
загальнообласної методичної моделі «Забезпечення якісної освіти шляхом 

формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації 
державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів», 

районної науково-методичної проблеми «Підвищення якості і результативності 
освітнього процесу шляхом формування інноваційної культури педагогів як 

важливого чинника в реалізації державних освітніх стандартів, 

інтелектуального розвитку учнів». 



2. Вважати обов'язковою для всіх педагогічних працівників участь у 

роботі шкільних та методичних об’єднань в Михайлівській ОТГ.  

3. Затвердити заходи щодо реалізації науково-методичної проблеми ОТГ 

та удосконалення науково-методичної роботи ОТГ на 2020-2021 навчальний 

рік. (Додаток 1). 

4. Затвердити список керівників методичних об’єднань Михайлівської 
ОТГ. (Додаток 2). 

5. Затвердити список керівників шкільних методичних об’єднань у 

Михайлівській ОТГ. (Додаток 3). 

6. Затвердити відповідальних за організацію внутрішкільної методичної 
роботи у закладах освіти Михайлівської ОТГ на 2020-2021 навчальний рік. 

(Додаток 4). 

7. Методичній раді відділу освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та 

спорту виконавчого комітету Михайлівської сільської ради: 

7.1. Затвердити календарно-тематичний план проведення методичних 

заходів у ЗЗСО та ЗДО Михайлівської ОТГ. (Додаток 5). 

7.2. Спланувати вивчення ефективного педагогічного досвіду вчителів, 

які атестуються на встановлення вищої категорії та підтвердження 

педагогічного звання «учитель-методист», «старший учитель». 

8. Керівникам закладів освіти: 

8.1. Спрямувати організацію шкільної методичної роботи у відповідності 
до даного розпорядження. 

8.2. Забезпечити активну участь педагогів шкіл у методичних заходах в 

ОТГ, ЧОІУПП, педагогічних конкурсах, сприяти їх теоретичній та практичній 

підготовці у відповідності до визначеної тематики. 

8.3. Забезпечити практичну підготовку методичних заходів ЗЗСО ОТГ, 

місцем проведення яких визначені базові навчальні заклади (згідно з 
календарно-тематичним планом). 

8.4. До 20 грудня 2020 року до відділу освіти, охорони здоров`я, 

культури, молоді та спорту виконкому Михайлівської сільської ради подати 

копію наказу «Про організацію та структуру методичної роботи на 2020 -2021 

навчальний рік». 

8.5. До 01 вересня 2020 року подати до відділу освіти, охорони здоров`я, 

культури, молоді та спорту виконкому Михайлівської сільської ради наказ про 

підсумки методичної роботи за 2019-2020 навчальний рік.  

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на методиста відділу 

освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради Шамрая О.Г. 

 

 

Сільського голови                                                             Василь МАКСИМЕНКО 

 

 

 



Додаток 1 

                                                                до  розпорядження  

сільського голови,  

17.08.2020 № 69 - р/02-07 

 

 

Заходи 

щодо реалізації науково-методичної проблеми шкіл ОТГ у   

2020-2021 навчальному році 
 

«Підвищення якості і результативності освітнього процесу шляхом формування 

інноваційної культури педагогів як важливого чинника в реалізації державних 

освітніх стандартів, інтелектуального розвитку учнів». 

  

  
№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Тема  Відповідальні   

1. Семінар для 

заступників 

директорів з НВР 

Листопад 

2020 року 

Організація роботи з 
обдарованими дітьми 

через олімпіади та 

МАН в контексті 
модернізації освіти 

України 

Ребедайлівський 

ліцей 

2. Моніторинг стану 

викладання 

базових дисциплін 

та діяльності 
вчителя 

Протягом 

року 

Українська мова, 

«Захист Вітчизни», 

Історія України, «Я у 

світі», фізична 

культура 

Методист 

відділу, 

заступники 

директорів з 
НВР 

3. Дні методичної 
допомоги 

Протягом 

року 

Реалізація державних 

освітніх стандартів 

Методист 

відділу 

4. Виставка – 

ярмарок 

педагогічних ідей 

та технологій «Я 

атестуюсь» 

Лютий -

березень 

Передовий досвід в 

ОТГ 

Методист 

відділу, 

заступники 

директорів з 
НВР 

5. Робота з 
учнівською 

молоддю в 

закладах освіти з 
патріотичного 

виховання 

Протягом 

року 

Патріотичне 

виховання як засіб 

духовного розвитку 

дитини 

Відділ освіти , 

заступники 

директорів з 
НВР 

 

Начальник відділу освіти, охорони 

здоров`я, культури, молоді та спорту 

виконкому Михайлівської сільської ради                      Валентина МОРОЗОВА 



Додаток 2 

                                                                до розпорядження  

сільського голови, 

 17.08.2020 № 69 - р/02-07 

 

Список 

керівників методичних об’єднань Михайлівської ОТГ 

 

 

№ 

Назва 

методичного 

об’єднання 

П.І.Б., телефон Категорія
, звання 

Назва 

навчального 

закладу 

1. Початкових 

класів 

Могилей Надія 

Михайлівна,  

0985804967 

Вища, 

учитель 

методист 

Михайлівський 

ліцей 

2. Суспільно-

гумагнітарне МО 

Безпала Катерина 

Анатоліївна, 

0675845107 

Вища, 

Ст. 

учитель 

Михайлівський 

ліцей 

3. Природничо-

математичне МО 

Шевчук Любов 

Іванівна, 

0664327874 

Вища 

 

Михайлівський 

ліцей 

4. Класних 

керівників 

Бурлай Галина 

Федорівна, 

0962147058 

І  Михайлівський 

ліцей 

5. Методичне 

об’єднання 

психолого-

педагогічної 
служби 

Воропай Анжела 

Олександрівна, 

0932797048 

Спеціаліс
т 

Ребедайлівський 

ліцей 

6. МО з трудового 

навчання та 

таехнологій 

Івахненко Василь 

Борисович,  

0964127380 

Вища Ревівський ліцей 

7. МО з спортивної 
роботи 

Ковтун Володимир 

Іванович, 

0636726651 

Вища Ревівський ліцей 

8. МО вихователів 

закладів 

дошкільної освіти  

Пугач Лариса 

Іванівна, 

0972337343 

Спеціаліс
т  

Заклад 

дошкільної 
освіти 

«Барвінок» 

9. МО художньо-

естетичного та 

патріотичного 

напрямку 

Івахненко Валентина 

Олексіївна, 

0637474019 

Спеціаліс
т  

Ревівський ліцей 

 

Начальник відділу освіти, охорони 

здоров`я, культури, молоді та спорту 

виконкому Михайлівської сільської ради                      Валентина МОРОЗОВА 



Додаток 3 

                                                                до розпорядження  

сільського голови,  

17.08.2020 № 69 - р/02-07 

Список 

керівників шкільних методичних об’єднань у Михайлівській ОТГ 

№ Назва предметного 

ШМО 

П.І.Б., телефон Стаж  

роботи 

Категорія, 

звання 

Михайлівський ліцей 

1. Початкових класів Могилей Надія 

Михайлівна,  

0985804967 

30 Вища, 

учитель 

методист 

2. Суспільно-

гумагнітарне МО 

Безпала Катерина 

Анатоліївна, 

0675845107 

36 Вища, 

Ст. 

учитель 

3. Природничо-

математичне МО 

Шевчук Любов 

Іванівна, 

0664327874 

33 Вища 

 

4. Класних керівників Бурлай Галина 

Федорівна, 

0962147058 

27 І 

Ребедайлівський ліцей 

1. Початкових класів Шолька Анна Ігорівна, 

0633482175 

15 Спеціаліст  

2. Методоб`єнання 

основної школи 

Максімова Тетяна 

Петрівна, 

0930567891 

28 І 

3. Класних керівників Трохименко Ольга 

Євгенівна, 

0935188739 

16 ІІ 

Ревівський ліцей 

1. Початкових класів Пляченко Поліна 

Юхимівна, 

0930762287 

44 Вища 

 

2. Суспільно-

гумагнітарне МО 

Романенко Лідія 

Володимирівна, 

0939025996 

32 І 

3. Природничо-

математичне МО 

Харченко Анастасія 

Василівна, 

0969480905 

4 Спеціаліст  

4. Класних керівників Олійник Ніна Петрівна, 

0689110229 

22 І 

Начальник відділу освіти, охорони 

здоров`я, культури, молоді та спорту 

виконкому Михайлівської сільської ради                      Валентина МОРОЗОВА 



Додаток 4 

                                                                 до розпорядження 

сільського голови 

17.08.2020 № 69 - р/02-07 

 

 

С П И С О К 

відповідальних за організацію внутрішкільної методичної роботи  

у закладах освіти Михайлівської ОТГ на 2020-2021 н.р. 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. Назва закладу Посада 

1. Харченко Ольга Олексіївна,  

0638602324 

Михайлівський ліцей  Заступник 

директора 

навчально-

виховної 
роботи 

2. Олійник Ніна Петрівна, 

0689110229 

Ревівський ліцей Заступник 

директора 

навчально-

виховної 
роботи 

3. Замогильна Зіна Оксентіївна, 

0630117253 

Ребедайлівський ліцей Заступник 

директора 

навчально-

виховної 
роботи 

 

 

Начальник відділу освіти, охорони 

здоров`я, культури, молоді та спорту 

виконкому Михайлівської сільської ради                      Валентина МОРОЗОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

                                                                 до розпорядження 

сільського голови 

17.08.2020 № 69 - р/02-07 

 

Календарно-тематичний план проведення методичних заходів у ЗЗСО та ЗДО 

Михайлівської ОТГ на 2020/2021 навчальний рік 

 
Вид діяльності вересень жовтень листопад Грудень січень лютий березен

ь 

квітен
ь 

травень 

Засідання МО 

Засідан-

ня №1 

  засідання 

№2 

    Підсум-

кові 
Майстер-клас           
Практикуми       Лівець

кий 

А.А. 

Михай
лівсь-

кий 

ліцей. 

Геогра
фія. 

   

Семінар    

 

Івахненко 

В.Б. 

Технології         
Ревівсь-

кий ліцей 

      

Школа 

молодого 

учителя 

 Шевченко 

О.Г. 

Михайлів-

ський 

ліцей. 

Громадян-

ська 

освіта 

    Замоги
льна 

З.О. 

   

Школа 

професійного 

зростання 

 НУШ. 

Ребедай-

лівський 

ліцей 

Шолька 

А.І. 
початкові 
класи 

  Швагер 

В.І. класні 
керівники         

Ревівсь-

кий ліцей 

     

Тематичні 
перевірки 

стану 

викладання 

предмету 

   «Захист 

України» 

  Фізичн
а 

культу
ра 

    

ЗДО 

семінар 

 «Дзвіно-

чок» 

Ребедай-

лівка 

    «Сонеч
-ко» 

Пляків
ка 

 «Барві-
нок» 

Михай-

лівка 

 

 

Начальник відділу освіти, охорони 

здоров`я, культури, молоді та спорту 

виконкому Михайлівської сільської ради                      Валентина МОРОЗОВА 
 


