
УКРАЇНА 

Славутицька міська рада Київської області 

Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

=============================================== 
пр-т Дружби Народів,1 м. Славутич, Київська область, 07101 

тел. 2-20-04, e-mail: shkolab3@gmail.com 
Ідентифікаційний код № 25294155 

 

НАКАЗ 
 

08.09.2016                  № 165   

 

Про організацію методичної  

роботи з педагогічними працівниками  

у 2016/2017 навчальному році 

 

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

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Стратегії розвитку 

Київської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням сесії 

Київської обласної ради від 03.12.2014 №856-44-VІ, Програми розвитку 

системи освіти міста Славутича, затвердженої рішенням Славутицької міської 

ради Київської області від 08.07.2016 № 258-15-VII, рекомендацій серпневої 

конференції працівників освіти міста від 29.08.2016 та наказу управління освіти 

від 05.09.2016 року №70 та з метою реалізації основних положень розпорядчих 

документів Міністерства освіти та науки України, департаменту освіти і науки 

Київської обласної державної адміністрації, Комунального вищого навчального 

закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», управління 

освіти і науки Славутицької міської ради та враховуючи результати аналізу 

змісту організації методичної роботи з педагогічними кадрами у 2016/2017 

навчальному році 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Педагогічному колективу школи: 

1.1. взяти участь над реалізацією науково-методичної проблеми 

педагогічного колективу міста «Створення оптимальних умов для 

розвитку особистості та самореалізації учасників навчально-виховного 

процесу на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і 

діяльнісного підходів» (до 01.09.2017); 

1.2. продовжити роботу в 2016-2017 навчальному році на аналітичному 

етапі (додаток 1) над науково-методичною проблемою школи 

«Розвиток ключових компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в 

сучасних умовах життя». 

2. Затвердити склад науково-методичної ради школи (додаток 2).  



3. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками на 

2016/2017 навчальний рік (додаток 3). 

4. Взяти до уваги циклограму роботи закладів та установ системи освіти міста 

у 2016/2017 навчальному році (додаток 4). 

5. Затвердити план засідань науково-методичної ради  школи на 2016/2017 

навчальний рік (додаток 5). 

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Купрієнко Т.В 

забезпечити: 

7.1. науково-методичний супровід інноваційної діяльності та реалізації 

заходів з міжнародного партнерства в школі (додаток 7); 

7.2. організаційно-методичний супровід діяльності усіх підструктур 

методичної роботи (протягом року); 

7.3. діяльность методичного кабінету школи (протягом року); 

7.4. проходження педагогами курсів підвищення кваліфікації у 

відповідності із затвердженим планом (протягом року); 

7.5. навчання педагогічних працівників за програмою Intel® «Навчання 

для майбутнього» (до 10.04.2017); 

7.6. організаційно-методичний супровід змістовного наповнення веб-

сайтів закладів та установ системи освіти міста (постійно); 

7.7. розробку та друк науково-методичних матеріалів, функціонування 

міської медіатеки передового педагогічного досвіду (протягом року).  

7.8. сприяти експертній оцінці якості та результативності викладання 

навчальних предметів, моніторингові вивчення в школі (додаток 8);  

7.9. організувати участь учнівського колективу у шкільному та міському  

етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, творчих конкурсів, 

змагань, турнірів (протягом року);  

7.10. довести до відома педагогічного колективу умови участі: 

7.10.1. у міському етапі всеукраїнських фахових конкурсів: «Учитель 

року – 2017» з номінацій «Біологія», «Інформатика», «Музичне 

мистецтво», «Початкова освіта»; «Шкільна бібліотека – 2017» з 

номінацій «Шкільна бібліотека: інноваційні проекти», «Шкільна 

бібліотека – інформаційний центр навчального закладу», 

«Бібліотека – виховний простір навчального закладу», «Читання 

і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей», «Сучасний 

методист: новий формат діяльності»; конкурсу-захисту веб-

сайтів навчальних закладів (протягом року);  

7.10.2. у міських фахових конкурсах (акціях) «Краща програма 

факультативу (гуртка) з енергозбереження» з номінацій 

«Програма факультативу (гуртка) для учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів», «Програма факультативу (гуртка) для 

вихованців дошкільних навчальних закладів»,  «Програма 

факультативу (гуртка) для вихованців позашкільних навчальних 

закладів»; «Педагогічне есе»; акцію «Екологічна стежина» з 

номінації «Галерея кімнатних рослин» (протягом року); 



7.10.3. у міській педагогічній виставці «Освіта Славутича – 2017» (до 

01.06.2017); 

7.10.4. у навчально-дискусійній платформі «Запрошуємо на урок» 

(до 01.03.2017); 

8. Спланувати методичні заходи на 2016/2017 навчальний рік, враховуючи 

затверджені даним наказом документи та рекомендації серпневої 

конференції працівників освіти міста від 29.08.2016 (до 16.09.2016). 

9. Затвердити теми шкільних майстер-класів, творчих груп (додатки 3,6). 

10. Шкільній методичній раді взяти активну участь у підготовці та проведенні 

засідань педагогічних рад (додаток 9). 

11. Секретарю школи Зарембовській О.А. довести зміст даного наказу до відома 

педагогічних працівників школи. 

12. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Купрієнко Т.В. 

 

 

 

Директор школи                                 Г.А.Нашиба 
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Додаток 1 до наказу 

№165 від  08.09.2016 

 

План роботи над науково-методичною проблемою  

«Розвиток ключових компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в 

сучасних умовах життя» 
 

1. 2016-

2017 

аналітичний 1. Спрямування всіх напрямів внутрішньо-

шкільної методичної роботи на розвиток 

творчого потенціалу вчителя у контексті 

реалізації проблемного питання. 

2. Круглий стіл «Від компетентного вчителя 

до компетентного випускника школи». 

3. Семінар «Впровадження нових 

прогресивних технологій навчання  у 

практику роботи педагогічного 

колективу». 

4. Підготовка та проведення засідання 

педагогічної ради:„Нові прогресивні 

технології - шлях до формування 

 життєвих компетентностей учнів”. 

5. Створення банку інформації щодо 

впровадження проблеми у навчально-

виховний процес. 

6. Участь у міській навчально-дискусійній 

платформі «Мій найкращий урок». 

7. Організація взаємовідвідувань уроків та 

виховних заходів. 

8. Організація дієвої самоосвітньої роботи 

педагогів із визначеної проблеми. 

9. Поповнення інформаційного банку  даних 

«Обдарованість», «Публікації педагогів». 

10. Розробка алгоритмів, пам’яток, порад для 

формування життєвих компетентностей 

учнів  

11. Аналіз навчально-методичної та 

матеріальної бази кабінетів, вжиття 

заходів до їх поліпшення. 



2. 2017- 

2018 

практичний 1. Спрямування роботи педагогічного 

колективу над єдиною навчально-

методичною проблемою в аспекті: 

«Передумови підвищення якості 

навчально-виховного процесу». 

2. Активізація  діяльності шкільних МО  у 

контексті роботи над проблемою. 

3. Трансформування інноваційних 

технологій, ППД в практичну діяльність. 

4. Підготовка та проведення засідання 

педагогічної ради: «Про роботу 

педколективу з розвитку життєвих 

компетентностей  учнів, формування у 

них високої пізнавальної культури на 

основі творчого використання ідей В.О. 

Сухомлинського, активних форм 

організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів». 

5. Випуск методичного бюлетеня з досвіду 

роботи над проблемою. 

3. 2018-

2019 

систематиза-

ційний 

1. Удосконалення системи роботи вчителів у 

контексті роботи над проблемою. 

2. Підготовка та проведення педради:  

«Розвиток пізнавальної самостійності і 

креативних компетентностей учнів через 

проблемно-пошукову роботу». 

3. Проведення моніторингу навчальних 

досягнень учнів. 

4. Аналіз діагностування рівня вихованості, 

розвитку учнів. 

5. Фестиваль педагогічних ідей і знахідок 

вчителів: «Творчість як прояв професійної 

компетентності». 



4 2019-

2020 

підсумковий 1. Узагальнення та аналіз роботи над 

проблемою, вироблення практичних 

рекомендацій. 

2. Проведення творчих презентацій 

шкільних МО про наслідки роботи над 

проблемою. 

3. Оформлення результатів дослідження у 

вигляді методичних порад. 

4. Створення банку перспективного 

педагогічного досвіду. 

5. Підготовка та проведення ярмарку 

педагогічних ідей «Сучасний урок – 

спільна творчість учителя і учнів». 

6. Проведення підсумкової педради-

панорами методичних знахідок 

«Взаємозв’язок творчих можливостей 

учителя і учня та результативність 

педагогічної діяльності щодо розвитку 

життєвої компетентності учня». 
 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 до наказу 

№165 від 08.09.2016 

  

 

Склад шкільної методичної ради 

 

Голова ради: Купрієнко Т.В. – заступник директора з навчально-виховної 

роботи;  

Секретар ради: Дубина Н.П. – голова ШМО вчителів української мови та 

літератури; 

 

Члени ради:  

1. Нашиба Г.А. – директор школи; 

2. Змійок О.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи; 

3. Кукушкіна Н.П. –  заступник директора з навчально-виховної роботи. 

4.  Мишко О.М. – голова ШМО вчителів початкової шк  

5. Турчин В.В. – голова ШМО вчителів іноземної мови; 

6. Базилєва Н.М. – голова ШМО вчителів математики, фізики, 

інформатики, астрономії..економіки. 

7. Кулачок Н.В. – голова ШМО вчителів суспільних наук; «старший 

учитель». 

8.  Можега В.В. – голова ШМО вчителів  природничих наук, основ  

здоров’я, економіки. 

9. Кублій О.О. – голова ШМО вчителів  фізичної культури, захисту 

Вітчизни; 

10. Зінченко О.Г. – голова ШМО вчителів художньо-естетичного циклу, 

трудового навчання.  

11. Примаченко Н.М. –  завідуюча бібліотекою. 

12. Шевченко Т.Р. – голова ШМО вчителів російської мови, зарубіжної 

літератури, «старший учитель». 

13. Савицька А.В. –вчитель історії, географії,методист ММЦ, «старший 

учитель». 

14. Олекса В.М. – керівник міського майстер-класу «Дотримання 

послідовності виготовлення виробів з металу на уроках трудового 

навчання», вчитель трудового навчання, «старший учитель». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Вчителів початкових 

класів 

Управління освіти Міський методичний центр 

Додаток 3 до наказу 

№165 від 08.09.2016 

Структура методичної роботи ЗОШ №3  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вчителів 

 

Директор 

Заступники директора 

Проблемна 

тема 
Методична 

рада 

Педагогічна 

рада 

Форми науково-методичної 

роботи 
Методичні об’єднання 

Вчителів 

суспільних наук 

Вчителів  

словесності 

Вчителів 

естетичного циклу 

Класних 

керівників 1-11 кл. 
Вчителів 

іноземної 

філології 

Вчителів 

природничого 

циклу та фізико-

математичного 

циклу,інфрматик

и,економіки. 

Масові форми 

Психолого-

педагогічний семінар 

Педагогічні читання 

Методичні декади 

Тижні педагогічної 

майстерності 

Виробничі наради 

Педагогічна 

майстерня 

Динамічні 

творчі групи 

Школа 

досвідченого 

вчителя 

 

 

 вчителя вчителя 

Майстер-клас 

Скопич В.В. «Психологопеда-

гогічний супровід дослідно-

експериментальної роботи» 

Базилєва Н.М.. «Впровад-

ження інформаційних 

технологій в НВП» 

Індивідуальні форми 

Самоосвіта 

Курси 

підвищення 

кваліфікації 

Індивідуальні 

консультації 

Робота з 

творчими 

вчителями 

Творчі 

вернісажі 

вчителів, що 

атестуються 

 

 атестуються 

Кибенок Н.В. «Здоров’я-

зберігаючий урок як форма 

удосконалення фахової 

майстерності педагога 

сучасного закладу» 

Зінченко О.Г. «Впровадження 

здоров’язберігаючих 

технологій в НВП» Групові 

Творча лабораторія 

класн.кер.9-11 кл 

тавчителів 

фізич.культури. 

Превентивне виховання 

сучасної молоді в умо-

вах здоров’язберігаю-

чого навчально-

виховного простору 

ШМО кл.кер.1-11 кл. 

«Модель виховання 

патріотизму»  

Туровець Л.І.. «Система 

роботи класного керівника по 

створенню здоров’язберігаю-

чого середовища в 

учнівському колективі» 

Кулачок Н.В. 

«Кроки до 

порозуміння» 

Мех Г.В.. «Культура 

добросусідства» 

Туровець Л.І.. «Система 

роботи класного керівника по 

створенню здоров’язберігаю-

чого середовища в 

учнівському колективі» 

Туровець Л.І.. «Система 

роботи класного керівника по 

створенню здоров’язберігаю-

чого середовища в 

учнівському колективі» 



Додаток 4 до наказу 

№165 від 08.09.2016 

 

Циклограма роботи закладів та установ системи освіти  

у 2016/2017 навчальному році  
 

День тижня  І ТИЖДЕНЬ ІІ ТИЖДЕНЬ ІІІ ТИЖДЕНЬ ІV ТИЖДЕНЬ 

ПОНЕДІЛОК 

11.00 Апаратна нарада, планування роботи управління освіти 
День вчителя предметів художньо-естетичного циклу знань 

15.30 – нарада при директорові у ЗОШ № 2, 3, 4 

ВІВТОРОК 

День класного керівника; вчителя української мови та літератури, світової 

літератури; вчителя трудового навчання; вчителя початкових класів  

 

 

 

 

 

10.00 – 

інструктивно-

методична 

нарада для 

вихователів-

методистів ДНЗ 

(1 раз на 4 

місяці) 

13.00 – Школа 

молодого 

педагога ДНЗ  

 

13.00 – наради при завідувачі ДНЗ 
15.30 – нарада при директорові у ЗОШ №1, ліцеї  

СЕРЕДА 

День вчителя іноземної мови, вчителя фізичної культури та предмету  

«Захист Вітчизни», вчителя історії, правознавства, етики, економіки    
14.30 -  
Школа 

заступника 

директора з 

НВР  
(1 раз на 2 

місяці) 

14.30 – 

засідання 

науково-

методичної 

ради (1 раз на 2 

місяці) 
День 

практичного 

психолога та 

соціального 

педагога  

14.30 – Школа 

педагога-

організатора, 

координаторів 

учнівського 

самоврядування  

14.30 – 

інструктивно-

методична нарада 

для заступників із 

виховної роботи  

 

 

 

 

 

9.00 – нарада 

завідувачів 

бібліотек  

 10.00 – Школа 

майстерності 

бібліотечного 

працівника (1 раз на 

3 місяці) 

 
ЧЕТВЕР 

 

День педагога ДНЗ; вчителя географії, біології, хімії, основ здоров’я; вчителя 

математики, інформатики; вчителя фізики та астрономії 
13.30 (15.00) – наради з планування в навчальних закладах  

П'ЯТНИЦЯ 

День керівників навчальних закладів,  
керівників ШМО, ММО, майстер-класів, творчих груп 

9.00 – засідання колегії управління освіти // рада керівників  
(1 раз на місяць, остання п’ятниця) 

11.30 Нарада з планування роботи міського методичного центру 
День індивідуальних консультацій для педагогів, які атестуються 

 
 

 

 



Додаток 5 до наказу 

№165 від 08.09.2016 

 

План 

засідань методичної ради школи 

у 2016-2017 навчальному році 

Засідання І 

(23.09.2016) 

№п/п Зміст роботи Відповідальні 

1. Про організацію методичної роботи з педагогічними 

кадрами закладу в 2016-2017 навчальному році 

Купрієнко Т.В. 

2. Про організацію роботи з обдарованими дітьми в 

2016-2017 навчальному році 

Купрієнко Т.В. 

Мех Г.В. 

3. Про завершення міжатестаційного періоду 

педагогів, які претендуватимуть на присвоєння 

вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних 

звань у 2016-2017 навчальному році 

Нашиба Г.А. 

Купрієнко Т.В.. 

4. Про підготовку до педагогічної ради « Діяльність 

навчального закладу в інноваційному режимі з 

використанням сучасних педагогічних технологій, 

моніторингових досліджень.» 

Нашиба Г.А. 

Купрієнко Т.В. 

Змійок О.М. 

5. Про перелік підручників та програм на 2016-17 н.р. Примаченко 

Н.М. 

6. Про участь у конкурсі педагогічної майстерності 

«Учитель року – 2017» 

Нашиба Г.А 

7. Про участь у педагогічній виставці «Освіта 

Славутича» у 2016-2017 навчальному році 

Купрієнко Т.В. 

8. Про організацію та проведення  інноваційної 

діяльності  

Купрієнко Т.В 

9 Організація та проведення захисту робіт членів 

шкільного наукового товариства МАН«Галілея» 

Купрієнко Т.В 

Савицька А.В. 

Кукушкіна Н.П. 

 

 

Засідання ІІ 

(11.11.2016)  

№п/п Зміст роботи Відповідальні 

1. Організація та проведення захисту робіт членів 

шкільного наукового товариства «Галілея» 

Купрієнко 

Т.В.,члени МР 

2. Схвалення матеріалів передового педагогічного 

досвіду, матеріалів педагогічної виставки 

Купрієнко Т.В, 

члени МР 



4. Про підготовку та проведення педагогічної ради 

«Діяльність педагогічного колективу щодо 

цілеспрямованого розвитку  здібностей учнів: 

психологічне налаштування, створення відповідних 

умов для реалізації програм профільного навчання» 

 

Змійок О.М. 

5 Про підготовку та проведення  круглого столу «Від 

компетентного вчителя до компетентного 

випускника школи». 

Купрієнко Т.В., 

члени МР 

 

Засідання ІІІ 

(08.01.2017) 

№ п/п Зміст роботи Відповідальні 

1. Аналіз результативності виступу учнів  у ІІ етапі  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін, конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт МАН  

Купрієнко Т.В., 

члени МР 

 2.  Схвалення  матеріалів передового педагогічного 

досвіду, матеріалів педагогічної виставки  

Купрієнко Т.В., 

члени МР 

3. Про підготовку та проведення педагогічної ради 

«Діагностика інформування самоосвітньої 

компетентності учнів 10 класу» 

Змійок О.М., 

члени МР 

4.  Про підготовку та проведення педагогічної ради 

«Шляхи формування ключових компетентностей в 

учнів початкової (середньої, старшої) ланки на 

основі творчого й оптимального використання 

інноваційних педагогічних технологій у початковій 

(середній, старшій) школі» 

Нашиба Г.А. 

Купрієнко Т.В. 

 

5. Про підготовку та проведення педагогічної ради 

«Спрямування діяльності системи виховної роботи 

навчального закладу на створення максимально 

сприятливих умов для інтелектуального, 

духовного, морального, естетичного, фізичного 

розвитку школярів та надання їм можливості для 

самореалізації» 

Кукушкіна 

Н.П. 

6 Про підготовку та проведення 

семінару «Впровадження нових прогресивних 

технологій навчання  у практику роботи 

педагогічного колективу» 

 

 

Засідання ІV 

(18.04.2017)  

№ 

п/п 

Зміст роботи Відповідальні 



1.  Про підготовку до державної підсумкової атестації 

 

 

 

Нашиба Г.А. 

Купрієнко Т.В. 

Змійок О.М. 

2. Погодження матеріалів практичної частини 

державної підсумкової атестації  

Нашиба Г.А. 

Купрієнко Т.В. 

Змійок О.М. 

Керівники 

ШМО 

3. Про стан інноваційної діяльності в школі у 2016-2017 

навчальному році  

Купрієнко Т.В. 

4.  Схвалення матеріалів передового педагогічного 

досвіду, матеріалів педагогічної виставки. 

Купрієнко Т.В 

 

 

Засідання V 

(20.05.2017) 

№ 

п/п 

Зміст роботи Відповідальні 

1. Про стан виконання навчальних програм у 2016-2017 

навчальному році  

 

Купрієнко Т.В 

2.  Про результати методичної роботи з педагогічними 

кадрами.  

 

Купрієнко Т.В 

3. Про роботу методичних об’єднань, творчих груп 

вчителів-предметників у 2016-2017 навчальному році 

Керівники 

ШМО, творчих 

груп 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6 до наказу 

№165 від 08.09.2016 

 

Робота шкільних МО Славутицької ЗОШ №3 над науково-методичними 

проблемами у 2016-2017 н. р. 

 

Назва МО Голова МО Науково – методична проблема 

МО вчителів 

початкових класів 

О.М.Мишко «Вивчення та втілення сучасних 

технологій у школі І ступеня з метою 

формування всебічно розвиненої, 

здорової особистості» (з урахуванням 

змін ,зазначених в нових програмах). 

МО вчителів 

української мови та 

літератури  

Н.П.Дубина «Формування мотивації в учнів щодо 

підвищення рівня мовленнєвої 

компетентності та грамотності» 

МО вчителів 

російської мови, 

зарубіжної 

літератури 

Т.Р.Шевченко «Використання сучасних методів 

навчання відповідно до потреб 

особистості та індивідуальних 

можливостей дітей, зростання їх 

самостійної творчої активності» 

МО вчителів 

іноземних мов 

Турчин В.В. «Мотивація вивчення англійської 

мови як одна з основних стратегій в 

учнів до комунікативності» 

МО вчителів 

суспільних наук 

Кулачок Н.В. «Пошук оптимальних форм 

проведення повторювально-

узагальнювальних уроків у системі 

11-річної освіти» 

МО вчителів фізико 

– математичних 

наук ,інформатики 

Базилєва Н.М. «Інтерактивні методи роботи на 

уроках фізико-математичного циклу. 

Пошук та удосконалення форм і 

методів роботи для формування в 

учнів бази знань і вмінь щодо 

пізнання світу» 

МО вчителів 

природничих наук, 

основ 

здоров’я,економіки 

Можега В.В. «Впровадження традиційних та  

інноваційних технологій у системі 

особистісно-орієнтованого навчання» 

МО вчителів 

трудового 

навчання,музичного 

та   образотворчого 

Зінченко О.Г. «Виховання в учнів художньо – 

естетичного смаку  та вироблення 

позитивного ставлення до праці» 



,мистецтв та 

художньої культури 

МО вчителів 

фізичної культури та 

захисту Вітчизни. 

.Кублій О.О. 

 

 

«Індивідуальні та диференційовані 

підходи до учнів на уроках з фізичної 

культури та захисту Вітчизни» 

Майстер-клас Зінченко О.Г.  «Впровадження здоров’язберігаючих 

технологій в НВП» 

Майстер-клас Кибенок Н.В. «Здоров’язберігаючий урок як форма 

удосконалення фахової майстерності 

педагога сучасного закладу» 

Майстер-клас Мех Г.В. «Культура добросусідства» 
 

Майстер-клас Базилєва Н.М. 

Дейнеко О.А. 

«Впровадження інформаційних 

технологій в НВП» 

 

Майстер-клас Туровець Л.І. «Система роботи класного керівника 

по створенню здоров’язберігаючого 

середовища в учнівському колективі» 
 

Майстер-клас Кулачок Н.В. 

 

«Кроки до порозуміння» 
 

Майстер-клас Олекса  В.М. «Дотримання послідовності 

виготовлення виробів з металу на 

уроках трудового навчання» 

Творча група ШМО 

кл.кер.1-11 кл. 

«Модель виховання патріотизму» 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Додаток 7 до наказу 

№165 від 08.09.2016 

 

Напрями інноваційної діяльності  

 

Інноваційна діяльність:  

1. Освітні програми Intel® ( «Навчання для майбутнього») (ліцей; наказ МОН 

України від 24.03.2009 № 271, наказ ГУОН КОДА  від 16.11.2011 № 363). 

2. Національна мережа шкіл сприяння здоров'ю в рамках міжнародного проекту 

«Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю» ( ЗОШ № 3). 

3. Програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді 

України щодо здорового способу життя» (ЗОШ №  3). 

4. Проект «Культура добросусідства» (ЗОШ № 3). 
 

 

Напрями міжнародного партнерства 

  

1. Проект Майбутнє починається сьогодні» в рамках програми 

превентивного виховання Всеукраїнської громадської організації 

«Міжнародний шкільний проект в Україні» (ЗОШ № 3); 

2. Проект «Родинна твердиня» за програмою превентивного виховання 

Всеукраїнської громадської організації «Міжнародний шкільний проект в 

Україні» (ЗОШ № 3 ) 

3. Проект Міжнародної Асоціації шкільних бібліотек «Розкажіть ,як ви 

святкуєте Міжнародний місячник шкільних бібліотек» (What people are 

doing for International School Library Month) (ЗОШ № 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 8 до наказу 

№165 від 08.09.2016 

 

План моніторингових вивчень  

на 2016/2017 навчальний рік  

 
№ 

п/п 

Зміст роботи  Термін 

виконання 

Відповідальний 

1.  Рівень фахової майстерності та самоосвіти 

педагогів, які атестуються на вищу 

категорію, присвоєння педагогічних звань  

20.10. – 01.03.   Старовойтова А.О. 

Методисти центру 

2.  Експертна оцінка стану викладання 

іноземної мови в ЗОШ № 3  

12.12. – 16.12.  Старовойтова А.О.  

Мандровний О.М.  

3.  Стан виконання навчальних програм у 

загальноосвітніх навчальних закладах   

16.01.- 20.01. 

25.05. – 30.05.    

Старовойтова А.О. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 9 до наказу 

№165 від 08.09.2016 

 
 

 Тематика засідань педагогічних рад 

 

2016-2017 н.р. 

1. Діяльність навчального закладу в інноваційному режимі з використанням 

сучасних педагогічних технологій, моніторингових досліджень. 

2. Діяльність педагогічного колективу щодо цілеспрямованого розвитку  

здібностей учнів: психологічне налаштування, створення відповідних 

умов для реалізації програм профільного навчання. 

3. Шляхи формування ключових компетентностей в учнів початкової 

(середньої, старшої) ланки на основі творчого й оптимального 

використання інноваційних педагогічних технологій у початковій 

(середній, старшій) школі (нові прогресивні технології – шлях до 

формування  життєвих компетентностей учнів). 

4. Спрямування діяльності системи виховної роботи навчального закладу на 

створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, 

духовного, морального, естетичного, фізичного розвитку школярів та 

надання їм можливості для самореалізації. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


