План роботи над науково-методичною проблемою «Розвиток ключових
компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя».
№ Рік
Етап
Заходи
з/п
1. 20152016

теоретичний

1.Діагностування вчителів з метою вивчення
рівня їх професійної компетентності.
2. Теоретичне обґрунтування проблеми:
- вивчення науково-методичної літератури з
проблеми;
- ознайомлення педагогічного колективу з
досягненнями психолого-педагогічної науки,
існуючим ППД.
3.Засідання педагогічної ради „Урок як
засіброзвиткутворчоїособистостівчителя
і
учня
та
основа
формуванняключових
компетентностей школярів”
4.Визначення провідних напрямків діяльності
шкільних
МО
з
питань
реалізації
загальношкільної проблеми.
5. Оформлення довідково-інформаційних
матеріалів з визначеної проблеми в
шкільному методичному кабінеті.
6.Тренінг
«Формування
професійної
компетентності педагога ».
7.Методична декада «Ініціатива й творчість
педагогів».
8.Круглий
стіл
«Шляхи
формування
компетентностей учнів та їх підготовка до
успіху в сучасних умовах життя»

2. 20162017

аналітичний

1.Спрямування всіх напрямів внутрішньошкільної 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 навчальновиховний процес.
6. Проведення в школі конкурсу педагогічної
майстерності «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”.
10. Розробка алгоритмів, пам’яток, порад для
формування життєвих компетентностей учнів
11.
Аналіз
навчально-методичної
та
матеріальної бази кабінетів, вжиття заходів
до їх поліпшення.

3. 20172018

практичний

4. 20182019

систематизаційний

1.Спрямування
роботи
педагогічного
колективу
над
єдиною
навчальнометодичною
проблемою
в
аспекті:
„Передумови підвищення якості навчальновиховного 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.
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».

5. 20192020

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
від 04.09.2015 №178
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. Мех Г.В., вчитель початкових класів; «старший учитель».
4. Турчина С.Л., вчитель музичного мистецтва та художньої
культури;«старший учитель».
5. Мишко О.М., голова ШМО вчителів початкової школи;
6. Кукушкіна Н.П., голова ШМО вчителів іноземної мови;
7. Бондаренко Н.О., голова ШМО вчителів математики, фізики,
інформатики, астрономії.
8. Кулачок Н.В., голова ШМО вчителів суспільних наук;
9. Можега В.В., голова ШМО вчителів природничих наук, основ здоров’я,
економіки.
10.Кублій О.О., голова ШМО вчителів фізичної культури, Захисту Вітчизни;
11.Олекса В.М.,учитель трудового навчання,«старший учитель».
12.Зінченко О.Г., голова ШМО вчителів художньо-естетичного циклу,
трудового навчання.
13.Сміян Н.І. – вчитель початкових класів;
14.Примаченко Н.М.-завідуюча бібліотекою.
15.Шевченко Т.Р., голова ШМО вчителів російської мови,світової
літератури,«старший учитель».

Додаток 4 до наказу
від 04.09.2015 №178
Циклограма роботи закладів та установ системи освіти міста
у 2015/2016 навчальному році
День тижня

ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР

П'ЯТНИЦЯ

І
ТИЖДЕ
НЬ

ІІ ТИЖДЕНЬ

ІІІ ТИЖДЕНЬ

ІV ТИЖДЕНЬ

11.00Апаратна нарада, планування роботи відділу освіти
День вчителя предметів художньо-естетичного циклу знань
15.30 – нарада при директорові у ЗОШ № 2, 3, 4
День классного керівника; вчителя української мови та літератури, світової
літератури; вчителя трудового навчання; вчителя початкових класів
10.00
– 13.00 – Школа молодого
інструктивнопедагога ДНЗ
методична нарада
для
вихователівметодистів ДНЗ (1
раз на 4 місяці)
13.00 – наради при завідуючій ДНЗ
15.30 – нарада при директорові у ЗОШ №1, ліцеї
День вчителя іноземної мови, вчителя фізичної культури та предмету «Захист
Вітчизни», вчителя історії, правознавства, етики, економіки
14.30 14.30 – засідання
14.30 – Школа педагога- 14.30 – інструктивноШкола
науковоорганізатора,
методична нарада для
заступн методичної ради (1 координаторів
заступників
з
ика
раз на 2 місяці)
учнівського
виховної роботи
директо День практичного
самоврядування
ра з НВР психолога та
(1 раз на соціального
2 місяці) педагога
9.00
–
нарада
10.00
–
Школа
завідувачів
майстерності
бібліотек
бібліотечного
працівника (1 раз на 3
місяці)
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
День керівників навчальних закладів,
керівників ШМО, ММО, майстер-класів, творчих груп
9.00 – засідання колегії відділу 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
від 04.09.2015 №178
План
засідань методичної ради школи
у 2014-2015 навчальному році
Засідання І
(23.09.2015)
№п/п Зміст роботи
1.
Про організацію методичної роботи з педагогічними
кадрами закладу в 2015-2016 навчальному році
2.
Про організацію роботи з обдарованими дітьми в
2015-2016 навчальному році
3.
Про
завершення
міжатестаційного
періоду
педагогів, які претендуватимуть на присвоєння
вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних
звань у 2015-2016 навчальному році
4.
Про підготовку до педагогічної ради «Напрямки
розвитку Славутицької ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів на
наступні 3-5 років. Старт науково-методичної
проблеми колективу навчального закладу»
5.
Про перелік підручників та програм на 2015-16 н.р.
6.
7.
8.

Купрієнко Т.В.
Мех Г.В.
Нашиба Г.А.
Купрієнко Т.В..
Нашиба Г.А.
Купрієнко Т.В.
Змійок О.М.

Примаченко
Н.М.
Про участь у конкурсі педагогічної майстерності Нашиба Г.А
«Учитель року – 2016»
Про участь у педагогічній виставці «Освіта Купрієнко Т.В.
Славутича» у 2015-2016 навчальному році
Про організацію та проведення
дослідно- Купрієнко Т.В
експериментальної
роботи
та
інноваційної
діяльності

Засідання ІІ
(11.11.2014)
№п/п Зміст роботи
1.
Організація та проведення захисту робіт членів
шкільного наукового товариства
2.
Схвалення матеріалів передового педагогічного
досвіду, матеріалів педагогічної виставки
3.
Про підготовку та проведення педагогічної ради
«Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя
і учня та основа формування ключових
компетентностей школярів»
4.

Відповідальні
Купрієнко Т.В.

Відповідальні
Купрієнко
Т.В.,члени МР
Купрієнко Т.В,
члени МР
Купрієнко Т.В.,
члени МР

Про підготовку та проведення педагогічної ради Змійок О.М.
«Діагностика
інформування
самоосвітньої
компетентності учнів 10 класу»

Засідання ІІІ
(08.01.2016)
№ п/п Зміст роботи
1.
Аналіз результативності виступу учнів у ІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін,
конкурсі-захисті
науководослідницьких робіт МАН
2.
Схвалення матеріалів передового педагогічного
досвіду, матеріалів педагогічної виставки
3.
Про підготовку та проведення педагогічної ради
«Система виховної роботи в школі як засіб
підготовки учнів до успіху в сучасних умовах
життя»
Засідання ІV
(18.04.2016)
№
Зміст роботи
п/п
1.
Про підготовку до державної підсумкової атестації

2.

3.

4.

Відповідальні
Купрієнко Т.В.,
члени МР
Купрієнко Т.В.,
члени МР
Мельник Т.О.,
члени МР

Відповідальні

Нашиба Г.А.
Купрієнко Т.В.
Змійок О.М.
Погодження
матеріалів
практичної
частини Нашиба Г.А.
державної підсумкової атестації
Купрієнко Т.В.
Змійок О.М.
Керівники
ШМО
Про стан дослідно-експериментальної роботи та Купрієнко Т.В.
інноваційної діяльності в школі у 2015-2016
навчальному році
Схвалення матеріалів передового педагогічного Купрієнко Т.В
досвіду, матеріалів педагогічної виставки.

Засідання V
(20.05.2016)
№
Зміст роботи
п/п
1.
Про стан виконання навчальних програм у 2014-2015
навчальному році
2.
Про результати методичної роботи з педагогічними
кадрами.
3.
Про роботу методичних об’єднань, творчих груп
вчителів-предметників у 2014-2015 навчальному році

Відповідальні
Купрієнко Т.В
Купрієнко Т.В
Керівники
ШМО, творчих
груп

Додаток № 6 до наказу
від 04.09. 2015 № 178
Робота шкільних МО Славутицької ЗОШ №3 над науково-методичними
проблемами у 2015-2016 н. р.
Назва МО
Голова МО
МО
вчителів О.М.Мишко
початкових класів

МО
вчителів Н.П.Дубина
української мови та
літератури

МО
вчителів Т.Р.Шевченко
російської
мови,
зарубіжної
літератури
МО
вчителів Кукушкіна
іноземних мов
Н.П.
МО
вчителів Кулачок Н.В.
суспільних наук

МО вчителів фізико Бондаренко
–
математичних Н.О.
наук ,інформатики

МО

вчителів Можега В.В.

Науково – методична проблема
„Вивчення та втілення сучасних
технологій у школі І ступеня з метою
формування всебічно розвиненої ,
здорової особистості”
„ Виховання засобами художнього
слова духовно багатої, морально
здорової особистості. Підвищення
рівня мовленнєвої компетентності та
грамотності учнів”
„ Використання сучасних методів
навчання відповідно до потреб
особистості
та
індивідуальних
можливостей дітей, зростання їх
самостійної творчої активності ”
„Мотивація вивчення англійської
мови як одна з основних стратегій в
учнів до комунікативності».
„Пошук
оптимальних
форм
проведення
повторювальноузагальнювальних уроків у системі
11-річної освіти»
« 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»
„ Впровадження традиційних та

природничих наук,
основ
здоров’я,економіки
МО
вчителів Зінченко О.Г.
трудового
навчання,музичного
та образотворчого
,мистецтв
та
художньої культури
МО
вчителів .Кублій О.О.
фізичної культури та
захисту Вітчизни.
Майстер- клас
Сміян Н.І.
Майстер- клас

Бивалькевич
В.Г..
Творча
група Зінченко О.Г.
«Основи здоров’я»

інноваційних технологій у системі
особистісно-орієнтованого навчання»
„ Виховання в учнів художньо –
естетичного смаку та вироблення
позитивного ставлення до праці”

«Індивідуальні та диференційовані
підходи до учнів на уроках з фізичної
культури та захисту Вітчизни»
«Удосконалення
комунікативних
навичок у першокласників»
«Нові підходи до розв’язування
задач»
Здоров’язберігаючі аспекти навчання
й виховання школярів

Додаток 7 до наказу
від 04.09.2015 №178
Напрями інноваційної діяльності
1. «Навчання педагогічних та управлінських кадрів використанню ІКТ у
навчально-виховному процесі» (програма Intel® «Навчання для
майбутнього»)
2. Моніторинг якості навчальної літератури.
3. Апробація навчальної літератури .
4. Програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед
молоді України щодо здорового способу життя»
5. Програма «Родинна твердиня» (спільно із Всеукраїнською громадською
організацією «Міжнародний шкільний проект»)
6. Національна мережа шкіл сприяння здоров' ю (ШСЗ)

Додаток 8 до наказу
від 04.09.2015 №178
Напрями міжнародного партнерства
1. Демонстраційний Грантовий проект Європейського союзу «Пілотний проект
з реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Славутич до 2020
року
2. Проект «HewlettPackardcorporation», проект HPC спільно з організацією
«Освітні ресурси та технологічний тренінг» .
3. Проект «Майбутнє починається сьогодні», програма превентивного
виховання Всеукраїнської громадської організації «Міжнародний шкільний
проект в Україні»
4. Проект «Посилення інституційної спроможності органів місцевого
самоврядування в Україні», програма Ради Європи щодо впровадження
компоненту «Оцінювання стандартів публічної етики».
5. Проект «Родинна твердиня», програма превентивного виховання
Всеукраїнської громадської організації «Міжнародний шкільний проект в
Україні».
6.Проект Міжнародної Асоціації шкільних бібліотек «Розкажіть як ви
святкуєте
Міжнародний
місячник
шкільних
бібліотек»
(WhatpeoplearedoingforInternationalSchoolLibraryMonth).

Додаток 9 до наказу
від 04.09.2015 №178

План моніторингових досліджень у навчальних закладах міста
на 2015/2016 навчальний рік
№
Зміст роботи
п/п
1.
Стан реалізації регіональних та
міжнародних інноваційних освітніх
проектів у навчальних закладах міста
2.
Система роботи з мотивації успішної
професійної діяльності та творчих
ініціатив педагогів
3.
Стан виконання навчальних програм у
загальноосвітніх навчальних закладах
4.

5.

6.

Результати інноваційної діяльності та
дослідно-експериментальної
роботи
регіонального рівня у Славутицькому
ліцеї та ДНЗ № 4 «Марите»
Рівень фахової майстерності та
самоосвіти педагогів, які атестуються
на вищу категорію, присвоєння
педагогічних звань
Моніторинг
ефективності
функціонування психологічної служби
навчальних закладів міста

Термін
виконання
Листопад –
грудень

Відповідальний
Старовойтова А.О.
Терещенко І.А.

Грудень,
І тиждень

Старовойтова А.О.
Колесова А.В.

Січень
Березень
Червень
Лютий,
протягом
місяця

Старовойтова А.О.

12.10.201501.03.2016

Старовойтова А.О.
Методисти центру

За окремо
визначеним
терміном

Колесова Г.В.

Старовойтова А.О.
Терещенко І.А.

