ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 152
ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 152
ХАРЬКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАКАЗ
№ ___

31.08.2017
Про організацію методичної роботи
з педагогічними працівниками гімназії
в 2017/2018 навчальному році

Відповідно до статті 19 Закону України «Про освіту», статей 36,42 Закону
України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки
України від 31.03.2015 №380 «Про внесення змін до Положення про порядок
здійснення інноваційної освітньої діяльності»,наказу Управління освіти
адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради від
30.08.2016 № 149 «Про організацію методичної роботи з педагогічними
працівниками навчальних закладів району в 2017/2018 навчальному році» та
з метою подальшого удосконалення особистісно-орієнтованого спрямування
дидактичних,
аспектів

методичних,

технологічних

навчально-виховного

процесу,

та

морально-психологічних

підвищення

професійної

компетентності педагогічних працівників та забезпечення розвитку освіти в
гімназії, згідно з планом роботи закладу

НАКАЗУЮ:

1.

Продовжити

роботу над

методичною темою:«Від інноваційного

змісту і технологій навчання через педагогічну майстерність учителя – до

формування успішної особистості учня та підготовки його до життя в
сучасних умовах».
2.

Затвердити склад методичної ради ( додаток 1).

3.

Затвердити план засідань методичної ради на 2017/2018 навчальний рік

(додаток 2).
4.

Заступнику директора Харченко В.М.:

4.1.

Організувати методичну роботу з педагогічними працівниками на

засадах

диференційованого,

особистісно-орієнтованого

підходів

із

урахуванням принципів наступності, діагностики, практичної й адресної
спрямованості, розвитку педагогічної майстерності та творчого потенціалу.
Протягом року
4.2.

Проаналізувати наявний педагогічний потенціал кожного педагога і

визначити групи педагогів:
4.2.1. «Педагог-майстер»:

майстер-класи,

тимчасові

творчі

груп,

розповсюдження ЕПД, створення сайтів, дослідно-експериментальна
робота,методичний

практикум,

участь

в

професійних

конкурсах,самоосвіта.
4.2.2. «Педагог-професіонал»:

семінари-практикуми,майстер-класи,

тимчасові творчі груп, створення сайтів, дослідно-експериментальна
робота, участь в професійних конкурсах,самоосвіта.
4.2.3. «Педагог-спеціаліст»:
консультації,

семінари-практикуми,індивідуальні

школа

вдосконалення

педагогічної

майстерності,

психолого-педагогічні тренінги, самоосвіта.
4.2.4. «Педагог-початківець»:

семінари-практикуми,індивідуальні

консультації, школа молодого вчителя,наставництво,

психолого-

педагогічні тренінги, відвідування уроків,самоосвіта.)
До 05.09.2017

4.3. Координувати діяльність предметних і циклічних методичних
об’єднань,

спрямовувати

їх

діяльність

на

підвищення

професійної

майстерності й вдосконалення педагогічних компетентностей педагогічних

працівників, надавати оперативну практичну допомогу в опануванні нових
вимог, програм, підручників.
Постійно
4.4.

Забезпечити методичний супровід побудови індивідуальних освітніх

траєкторій фахового зростання педагогічних працівників (заповнення
індивідуальних карток педагога) відповідно до їх фахових уподобань і рівня
професійної підготовки в міжатестаційний період.
Протягом року
4.5.

Посилити роботу щодо розвитку творчої активності педагогів.
Протягом року

4.6.

Забезпечити проведення предметних тижнів
Постійно

4.7.

Ознайомлювати

науково-методичними

педагогічних
підходами,

працівників
методичними

гімназії

з

сучасними

рекомендаціями

та

дорученнями Міністерства освіти і науки України із різних питань організації
навчально-виховного процесу, що розробляються на Всеукраїнському та
обласному рівнях і спрямовані на модернізацію й підвищення якості
навчання й виховання дітей та учнів.
Постійно
4.8.

Посилити роботу щодо розвитку творчої активності педагогів.
З 01.09.2017

4.9.

У межах реалізації методичної теми організувати роботу:

4.9.1.Постійно діючого семінару з методики сучасного уроку.
Протягом року
4.9.2.«Школи

молодого

вчителя»

для

вчителів-початківців(керівник

Харченко В.М, заступник директора гімназії).
Протягом року
4.9.3. «Школи вдосконалення педагогічної майстерності» для вчителів з
низькими результатами (керівник Толкачова С.І., учитель українськоїмови та
літератури).

Протягом року
4.9.4. Творчої група з питань організації роботи з обдарованими дітьми –
керівник Ніколенко Г.А.
Протягом року
4.10.Удосконалити систему наставництва та закріпити молодих спеціалістів
за досвідченими педагогами:
1) Зеленський Олег Вікторович, учитель фізичної культури, – Левченкова
Л.В., учитель фізичної культури;
2) Десятеріченко Катерина Володимирівна, учитель початкових класів, –
Пятакова Т.Г., учитель початкових класів;
3) Кувшинова Олена Миколаївна, учитель початкових класів,

–, Бацула

Н.В., учитель початкових класів,;
4) Кубай Людмила Вікторівна, учитель інформатики, – Катуніна О.О.,
учитель інформатики;
5) Яралієва Марина Олексіївна, вихователь групи продовженого дня, –
Добривченко Т.П., учитель початкових класів;
6) Чмель Катерина Володимирівна, учитель початкових класів, – Юрченко
Л.В., учитель початкових класів;
7) Кадигроб Юлія Олексіївна, учитель основ здоров'я, – Олефіренко Олена
Петрівна, учитель біології
З 01. 09. 2017
4.11. Сприяти роботі керівників ШМО, творчих груп, педагогічних
майстерень.
Протягом року
4.12. Забезпечувати участь педагогічних працівників у методичних заходах
різних рівнів.
Протягом року
4.13.Вивчити та узагальнити досвід роботи вчителя

української мови та

літературиТолкачової С.І. за темою «Формування творчої компетентності

учнів на уроках української мови та літератури».
До 01.03.2018
4.14. Забезпечити

результативну

участь

педагогівуфахових

конкурсах«Учитель року – 2018», у виставці-презентації педагогічних ідей і
технологій
Протягом навчального року
4.15. Здійснювати науково-методичне та організаційне супроводження
впровадження інноваційних технологій в гімназії ( додаток 3)
Протягом року.
4.11. Вивчити рівень професійної компетентності педпрацівників, які
атестуються в 2017/2018 навчальному році.
До 15.03.2018
5. Призначити

керівниками

предметних

методичних

об’єднань:української мови та літератури – Балагуру Ю.Є.;
 російської мови та літератури – Косицьку О.М.;
 математики, фізики, інформатики – Калюжну Н.І.;
 історії та правознавства – Харченко О.В.;
 іноземних мов – Клименко Т.Д.;
 хімії, біології, географії, основ здоров'я – Олефіренко О.П.;
 технічної

та

обслуговуючої

праці,

образотворчого

мистецтва,

музичного мистецтва – Єгоянц К.А.;
 фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни» –Левченкову Л.В.;
 початкових класів та ГПД – Пятакову Т.Г.;
 класних керівників 1-4 класів – Чмель К.В.;
 класних керівників 5-11 класів – Марусова І.О.
7. Заступникам директора Ніколенко Г.А., Пономаренко Ю.В., Ващенко
В.І., Гаплевській Ю.Ю.та керівникам ШМО активізувати роботу
педагогів гімназії з обдарованими дітьми (участь у роботі МАН,
олімпіадах з базових дисциплін, різноманітних турнірах, конкурсах).

Протягом року
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор гімназії № 152

Л.В.Луценко

Додаток 1
до наказу
від 31.08.2016 № 200

Склад методичної ради Харківської гімназії № 152
Директор гімназії – Луценко Л.В.
Голова ради – Яценко І.О.
Секретар – Баклагова Л.Л., учитель української мови та літератури
Члени ради:
1. Ніколенко Г.А., заступник директора з НВР, учитель української мови та
літератури.
2. Ващенко В.І., заступник директора з НВР, учитель початкових класів.
3. Харченко В.М., заступник директора з НВР, учитель української мови та
літератури.
4. Пономаренко Ю.В., заступник директора з НВР, учитель математики.
5. Гаплевська Ю.Ю., заступник директора з ВР, учитель інформатики.
6. Башинська Л.В., учитель історії і права.
7. Косицька О.М., керівник ШМО учителів російської мови та літератури.
8. Олефіренко О.П., учитель біології.
9. Долбешко О.В., учитель російської мови та літератури, голова ради
гімназії.
10. Толкачова С.І., учитель української мови та літератури.

