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УКРАЇНА 
 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 
СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  В  МІСТІ  КИЄВІ   

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 
                                     

                                                             

 
 

НАКАЗ 
 

___13.09.2016___                                      №_364__ 

 

Про затвердження структури 

та організацію методичної роботи 

з педагогічними кадрами закладів освіти  

району у 2016-2017 навчальному році 

 

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

середню освіту», «Про позашкільну освіту»,   Державного стандарту 

початкової, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 

затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462, 
від 23.11.2011  №1392,  відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2012  №615), Рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення методичної 

роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти 

(лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002  № 1/9-318) та з метою 

здійснення безперервної післядипломної освіти педагогічних кадрів, 

підвищення їхньої професійної компетентності  у міжкурсовий період  та 

сприяння розвитку майстерності педагогів району  

 
НАКАЗУЮ: 

 

1. Спрямувати діяльність науково-методичного центру  управління 

освіти, загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів 

району на реалізацію проблеми «Оновлення освітнього простору засобами 

інноваційного розвитку, компетентнісного підходу та педагогіки 

партнерства». 

2. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними кадрами 

закладів освіти району (додаток 1). 

3. Затвердити керівників районних методичних об’єднань та їх 

заступників (додаток 2). 

4. Директорам дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів району розробити структуру методичної роботи з 

педагогічними кадрами навчального закладу на основі аналізу кількісного 

складу вчителів, вихователів, їх освітнього рівня, професійної майстерності, 

методичних запитів та практичної роботи. 
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5. Директору науково-методичного центру  Судак Л.Р.: 

5.1. Організувати роботу районних методичних об’єднань 

педагогічних працівників закладів освіти.  

5.2.  Організувати роботу постійно діючих семінарів та призначити їх 

керівників: 

 директорів загальноосвітніх навчальних закладів – керівник          

Заплотінська О.І., начальник управління освіти; 

 директорів дошкільних навчальних закладів – керівник Сіренко О.Л., 

заступник начальника управління освіти; 

 заступників директорів із навчально-виховної роботи – керівник Судак Л.Р., 

директор науково-методичного центру управління освіти; 

 заступників директорів із виховної роботи – керівник  Бикова Р.П., 

заступник директора науково-методичного центру управління освіти; 

 заступників директорів із навчально-виховної роботи початкових класів – 

керівник  Маслова Л.М., методист науково-методичного центру управління 

освіти; 

 керівників методичних об‘єднань вчителів початкових класів 

загальноосвітніх навчальних закладів та шкіл-дитячих садків – керівник 

Маслова Л.М., методист науково-методичного центру управління освіти; 

 вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів – керівник              

Лисенко Г.М., методист науково-методичного центру управління освіти. 

5.3. Організувати роботу творчих груп, шкіл передового педагогічного 

досвіду, шкіл молодих педагогів та призначити їх керівників: 

 школа молодого директора дошкільного навчального закладу «Паросток» – 

керівник Лисенко Г.М., методист науково-методичного центру управління 

освіти; 

 школа молодого вихователя-методиста дошкільного навчального закладу  

«Сходинки до майстерності» – керівник Лисенко Г.М., методист науково-

методичного центру управління освіти; 

 школа професійної адаптації новопризначених практичних психологів 

«Пошук» – керівник Крачковська О.М., методист науково-методичного 

центру управління освіти; 

 школа молодих та малодосвідчених вихователів дошкільних навчальних 

закладів «Перші сходинки» – керівник  Лисенко Г.М., методист науково-

методичного центру управління освіти;  

 творча майстерня «Майстер-клас» для молодих та малодосвідчених учителів 

початкових класів – керівник Маслова Л.М., методист науково-методичного 

центру управління освіти; 

 творча майстерня «Шлях до майстерності» для молодих вихователів груп 

подовженого дня – керівник Маслова Л.М., методист науково-методичного 

центру управління освіти; 

 школа молодих вчителів іноземної мови «Smart» – керівник          

Вовченко Н.Ф., заступник директора з навчально-виховної роботи 

спеціалізованої школи №159; 
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 клуб музичних керівників «Гармонія» – керівник Лисенко Г.М., методист  

науково-методичного центру управління освіти; 

 майстер-клас для вихователів образотворчої діяльності «Мистецька 

палітра» – керівник Лисенко Г.М.,методист  науково-методичного центру 

управління освіти. 

5.4. З метою проведення групових та індивідуальних консультацій, 

семінарів та семінарів-практикумів для педагогічних працівників різних 

категорій затвердити методичні центри педагогічної майстерності у 

загальноосвітніх навчальних закладах (додаток 3), позашкільних навчальних 

закладах     (додаток 4), опорні дошкільні навчальні заклади (додаток 5) та 

базові дошкільні навчальні заклади (додаток 6). 

5.5. З метою координації системи методичної роботи створити раду 

науково-методичного центру та затвердити її склад (додаток 7). 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора  

науково-методичного центру управління освіти  Судак Л.Р. 
 

 

 

Начальник                                              О.Заплотінська 


