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НАКАЗ
ПРО ПІДСУМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ В 2017-2018 Н.Р.

У 2017-2018 навчальному році робота науково - методичного центру
здійснювалась відповідно до законів України «Про загальну середню освіту»,
«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»,
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року,
затвердженої Указом Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013,
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №
1392, Наказу МОН України №1021 від 13.07.17 р. «Про організаційні питання
запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня» та
№1028 від 13.07.2017 р. «Про проведення всеукраїнського експерименту на
базі ЗНЗ», Концепції державної мовної політики України, Положення про
районний (міський) методичний кабінет (центр), іншими документами та
урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями
Міністерства освіти та науки України, Департаменту науки і освіти Київської
обласної державної адміністрації, КНЗ КОР «Академія неперервної освіти».
Методична робота в місті спланована і проводилась відповідно до наказу
управління освіти і науки Ірпінської міської ради 04.09.2016р. № 190-О
«Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками
міста у 2017/2018 навчальному році», визначеної структури та річного плану.
Науково-методичний центр, загальноосвітні, дошкільні та позашкільні
навчальні заклади міста працювали над реалізацією науково-методичної
теми: «Створення в єдиному освітньому просторі міста умов для
реалізації концептуальних засад Нової української школи»
Наказу
Управління освіти і науки від 04.06.2018 р.
№ 158 -О « Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними
кадрами в навчальних закладах міста в 2017-2018 навчальному році»
Методична робота в вечірній школі спланована і проводилась
відповідно до наказу № 42-О від 31.08.201 «Про організацію науковометодичної роботи з педагогічними працівниками у 2017/2018 навчальному
році», визначеної структури та річного плану.
Згідно з річним планом роботи школи, педагогічний колектив працює
над методичною проблемою: «Задоволення освітніх, соціальних, духовних

інтересів та потреб учнів, сприяння їх особистісному ставленню на основах
впровадження практично зорієнтованих технологій навчання і виховання в
умовах школи ІІ-ІІІ ступенів ».
Основні напрями методичної роботи навчального закладу:
- формування цілісної системи науково – методичної роботи на основі
принципів наступності, діагностичного підходу, самореалізації особистості,
розвитку її творчого потенціалу;
- науково-методичне забезпечення освітньо-кваліфікаційних рівнів
педагогічних працівників школи;
- впровадження в практику державного стандарту освіти відповідно до
Закону України “Про загальну середню освіту”, ідей освітньої реформи;
- наукові дослідження в галузі освіти, впровадження ідей гуманізації,
демократизації та особистісного підходу в практичну діяльність школи;
- підтримка науково-дослідницької роботи вчителів школи, інноваційних
та інформаційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок
з методики викладання предметів.
- забезпечення оптимального поєднання основних форм підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів: курсів та самоосвіти, орієнтуючись на
поетапний розвиток педагогічної майстерності, формування готовності до
постійного професійного
самовдосконалення, підготовка до атестації
педагогічних працівників;
- удосконалення організаційно-методичних механізмів впровадження
інноваційних технологій навчання і виховання, комп’ютеризації й
інформатизації навчально-виховного процесу, реалізації концепції
Національної стратегії розвитку освіти на 2012 – 2021 роки;
- здійснення рівного доступу до якісної освіти;
- удосконалення та урізноманітнення роботи з обдарованими дітьми,
покращення результативності участі учнів школи на міському рівні
Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін;
- удосконалення системи виховної роботи, духовного відродження
підростаючого покоління через впровадження програми «Основні орієнтири
виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів»;
- консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку
освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психологопедагогічних наук;
вивчення
потреб
і надання практичної допомоги педагогічним
працівникам;
- вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику
передового педагогічного досвіду ;
- висвітлення в засобах масової інформації інноваційної
діяльності
педагогічних
Працівників школи ;
- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти,
педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки,
передового педагогічного досвіду через мережеву взаємодію із

загальноосвітніми навчальними закладами та Інтернет – ресурси.
У школі організована така структура методичної роботи:
Форми
Проблема
методичної
роботи
Методична рада
Розвиток розумових здібностей учнів,
школи
формування в них високої культури в умовах
інноваційного розвитку освіти
Психологопедагогічний
семінар
Методичне
об’єднання
вчителів
гуманітарного
циклу
Методичне
об’єднання
вчителів
природничо
математичного
циклу
Методичне
об’єднання
класних
керівників

Керівник групи

Лазаренко Т.К.

Психологічний супровід учасників навчально –
виховного процесу з метою формування компетентної
Поліщук О.О.
особистості.
Трансформація традиційних методів навчання і Зимовська К.А.
виховання за допомогою інноваційних технологій в
умовах соціалізації навчального процесу для
формування компетентної особистості».
Практична компетентність природничо –
математичної освіти учнів вечірньої школи.

Вдовцова О.С.

–

Формування компетентностей патріотизму на
Козакова Т.Г.
прикладах українців, які виборювали незалежність
України у процесі виховної роботи у вечірній школі».

Вони об’єднують учителів кількох споріднених за фахом предметів, що
сприяє тісному професійному спілкуванню, співпраці педагогів. Керує
методичним об’єднанням досвідчений, творчий учитель, який володіє
організаційними здібностями, користується авторитетом у колег. Робота
кожного методичного об’єднання проводиться навколо певної освітньої
проблеми, спрямована на удосконалення професійної майстерності,
комп’ютерної грамотності педагогів, вивчення і застосування ними
інноваційних технологій у навчально-освітній процес, розвиток творчого
потенціалу педагогів і учнів школи. У їхній роботі застосовуються такі
форми діяльності, як круглі столи, наукові конференції, семінари, засідання,
де здійснюються обговорення та аналіз змісту навчальних програм,
календарних планів, навчальної діяльності учнів, науково-методичної роботи
учителів, проводяться різні методичні консультації, надається допомога
членам МО в реалізації завдань, що стоять перед педагогами.
Протягом року відбулися засідання методичних об’єднань школи за
темами:
- аналіз роботи шкільних методичних об”єднань за минулий навчальний

рік: організація системи профілактики правопорушень серед учнів на основі
гуманізації сучасної школи;
- національно-патріотичне виховання в школі та сім’ї; формування творчої
особистості засобами етнопедагогіки;
- формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх
способів розв’язування конфліктів;
- інтеграція у навчанні предметів природничого циклу – шлях до
формування практичної компетентності учня;
- застосування сучасних освітніх технологій у процесі викладання
природничо-математичних предметів ;
- Формування навчальних компетенцій роботи учнів на уроках
природничо- математичного циклу;
- Вдалий «старт» - успішний «фініш».
- стан та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та
літератури, художньої культури, біології, історії;
На засіданнях відбулися семінари за темами: « Здібності. Талант.
Обдарованість учнів», « Стилі виховання».
В умовах розбудови інформаційного суспільства, удосконалення
інноваційних технологій та модернізації освітянської сфери актуальним є
вивчення, аналіз та висвітлення (популяризація) творчих здобутків педагогів
– новаторів. Учителі школи працюють над проектом « Педагоги – новатори в
Україні». Створений банк даних про: В.Ф.Шаталова, М.М.Палтишева,
М.П.Гузик, Л.Б.Донська, Г.С.Сазоненко, О.М. Остапчук, М.І.Босенко та інші.
На засіданнях методичної ради школи розглядалися такі питання:
- підсумки атестації вчителів за 2017-2018 н.р.;
- методика викладання кращих учителів школи;
- моніторинг знань учнів за І,ІІ семестри;
- ознайомлення з інструктивними документами щодо проведення ЗНО та
ДПА; - набір учнів до 9-х, 10-х класів та інші.
Однією з дієвих форм науково - методичної роботи та управління
закладом освіти на демократичних засадах є засідання педагогічної ради.
Ефективність діяльності педагогічної ради залежить від форми й моделі
проведення.
На педрадах протягом 2017-2018 н.р. розглядалися такі педагогічні
проблеми ::
Педагогічна рада .( 30 серпня 2017).
1..Аналіз діяльності педколективу школи за 2016-2017 навчальний рік та
завдання на новий 2017-2018 навчальний рік з метою визначення шляхів
розвитку школи в сучасних умовах.
Лазаренко Т.К.
2.Погодити план роботи школи на 2017-2018 н.р.

Луніна С.Ю,
3.Погодити правила внутрішкільного розпорядку для працівників Ірпінської
вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІІ ступенів

Лазаренко Т.К
4. Встановити структуру навчального 2017-2018 року.
Педколектив.
Педагогічна рада ( 31 жовтня 2017):
1 Управління якістю освіти – пріоритетний напрям діяльності школи .
Лазаренко Т.К.
2.Обговорення довідки: « Стан викладання та рівень навчальних досягнень
учнів з української мови та літератури »
Лазаренко Т.К.
3. Про ефективність роботи педагогічного колективу щодо запобігання
дитячого травматизму та профілактика шкідливих звичок.
Поліщук О.О.
4. Нові форми героїчно – патріотичного виховання – крок до успішної
підготовки захисників Батьківщини.
Луніна С.Ю
5. Про виконання рішень попередньої педради
Луніна С.Ю. . Учителі.
Педагогічна рада ( 25 січня 2018 ): 1 Мовна освіта як засіб формування
єдиного українського гуманітарного простору..
2..Аналіз відвідування учнями школи за І семестр.
Класні керівники
3.. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з художньої
культури
Луніна С.Ю..
4. Підсумок участі учнів у всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах,
захисту учнівських творчих робіт МАН.
Вдовцова О.С.
5..Стан виконання рішень попередніх педради.
Лазаренко Т.К.
Педагогічна рада ( 14 березня 2018)
1. Позитивний психологічний клімат – умови ефективної роботи колективу.
Лазаренко Т.К.
2. Роль діяльності класного керівника у підвищенні рівня розвитку класного
колективу та виховання кожного учня.
Луніна С.Ю.

3.Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з історії ( довідка) .
Луніна С.Ю..
4. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з біології ( довідка)
Лазаренко Т.К.
5. Стан виконання рішень попередньої педради
Лазаренко Т.К.
Педагогічна рада( травень 2018 )
1.: Про допуск учнів 9-х,12-х класів до складання державної
підсумкової атестації.
2. Про перевід учнів до наступного класу.
3. Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації
учнів школи.

Лазаренко Т.К.
4. Аналіз виконання планів роботи школи.
Луніна С.Ю.
5. Стан виконання рішень попередньої педради Лазаренко Т.К.
Педагогічна рада( червень 2018 )
Про випуск учнів із школи. Лазаренко Т.К.
. На цих педрадах учителі мали змогу поділитися своїм власним педагогічним
досвідом, ознайомитися з досвідом роботи своїх колег, з передовим
педагогічним досвідом учителів-новаторів міста, області тощо.
Розглядалися звіти класних керівників про роботу з учнями, схильними до
правопорушень та дітьми, що потребують особливого контролю.
. На цих педрадах учителі мали змогу поділитися своїм власним педагогічним
досвідом, ознайомитися з досвідом роботи своїх колег, з передовим
педагогічним досвідом учителів-новаторів міста, області тощо.
У 2017-2018 навчальному році адміністрацією школи вивчалося
питання стану викладання та рівень навчальних досягнень : українська мова та
література, біологія, історія, художня культура. За результатами перевірки
написані накази, а довідки про стан викладання предметів та навчальні
досягнення учнів розглядалися на педагогічних радах.
Протягом 03.10 по 07.10 2017 року був здійснений класно- узагальнюючий
контроль в 10 класі НКП №1 « Адаптація учнів до навчання у вечірній школі» .
Написаний наказ та проведений педагогічний консиліум.
.
Розглядалися звіти класних керівників про роботу з учнями,
схильними до правопорушень та дітьми, що потребують особливого контролю.
Розглядалися звіти учителів - предметників про проведення декад різних
предметів( за окремим планом). Вивчався рейтинг вчителів, які проходять
атестацію, за рівнем кваліфікації та загальної культури.
Протягом 2017-2018 н.р. діяв шкільний осередок учнів - членів МАН
України. Керівник Вдовцова О.С.
На засіданнях розглядалися такі питання:
- ознайомлення з нормативними документами;
- створення банку даних учнів - членів МАН;

Роботи подані Прядко Н. М., Марченко О.М., Зимовської К.А..
були рекомендовані Вченою радою Комунального вищого навчального
закладу Київської обласної ради « Академії неперервної освіти» до участі у
дев”ятій Міжнародній виставці « Сучасні заклади освіти - 2018» та отримали
«Диплом» за презентацію досягнень іінноваційних пошуків у реформуванні
національної сфери освіти і науки.
Зимовська К.А. Сучасний урок зарубіжної літератури в контесті
компетентнісного підходу: / К.А. Зимовська - Ірпінь, 2018 – 27с./
Марченко О.М. Застосування інноваційних методів навчання на базі
вечірньої школи: матеріали з досвіду роботи
/ О.М.Марченко – Ірпінь, 2018. – 24 с./
Прядко Н.М. Данило Кулиняка – поет, публіцист, еколог: матеріали з досвіду
роботи / Н.М.Прядко. – Ірпінь,2018 – 30 с./
Марченко О.М. взяла участь в міжнародній науковій конференції « Богдан
Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки» м.Тернопіль, 2-3
листопада 2017 р..
Марченко О.М. взяла участь в міжнародній науково - практична конференції
« Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний
процес», 8-9 грудня 2017 року ТИПУ імені В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна.
Марченко О.М. пройшла курс « Читаємо, говоримо, пишемо: сучасні
методики та інновації на уроках літератури», що відбувся у Тернопільському
національному університеті 24 лютого 2018 та отримала сертифікат.
Лазаренко Т.К. взяла участь в всеукраїнській науково-практичній
конференції « Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико
– математичних дисциплін» присвячена до 85-річчя Горбачука І.Т. –
професора, академіка АНВищої освіти України, голови трудового колективу,
заслудженого професора НПУ імені М.П.Драгоманова. Тези доповіді /
Київ, Україна, 18 січня 2018 р. Алєксєєв О.М.,
Лазаренко М.М.,
Лазаренко М.В., Гнатюк К.І., Лазаренко Т.К. «Вплив обмеженого простору
на температуру та теплоти фазових переходів в 1 – октадецені».
- Інтерактивна школа «ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ» ( видавництво) «Ранок» Зимовська К.А. з отриманням сертифікату
» - Зимовська К.А. з отриманням сертифікату.
Участь в вебінарах
Т.К. «Вплив обмеженого простору на температуру та теплоти фазових
переходів в 1 – октадецені».
- Інтерактивна школа «ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ» ( видавництво) «Ранок» Зимовська К.А. з отриманням сертифікату.
У 2017 році участь у роботі в міжнародній конференції « Розвиваємо
освіту разом – навчаємось один в одного і навчаємо один одного» в рамках
освітнього проекту між містами Ірпінь- Борна взяли Поліщук О.О.,
Поліщук А.О., Лазаренко Т.К., Луніна С.Ю., Зимовсько К.А., Прядко
Н.М., Вдовцова О.С.

Лазаренко Т.К. отримала Сертифікат про участь у спільному партнерському
проекті міст Борна та Ірпінь « Розвиваємо освіту разом і один в одного» від
мера міста Борна, Сімоне Людтке, 25 жовтня 2017.
Поліщук А.О., бібліотекар школи 16 серпня 2017 року прийняв участь у
роботі щорічного освітнього саміту:
« ПОЗИТИВНІ ЗРУШЕННЯ В ОСВІТІ» та отримав сертифікат.
Два вчителі : Поліщук О.О. та Прядко Н.М. взяли участь в проведенні ЗНО
2018 та одержали сертифікати.
Поліщук Андрій Олександрович бібліотекар та учитель інформатики.,
Поліщук Олена Олександрівна практичний психолог відвідали
Всеукраїнську науково-практичну конференцію«ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГА
ХХІ СТОЛІТТЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» в
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Участь в вебінарах:
Лазаренко Т.К. прослухала та отримала сертифікати від «ПЕДРАДА» , (
ПОРТАЛ освітян України) що засвідчує участь в вебінарі :
22 серпня, 2017
за темою:
«Контроль діяльності загальноосвітніх
навчальних закладів: перевіряє ДІНЗ України »;
29.08.2017 р. за темою: « Складаємо накази правильно»;
26.10.2017 за темою « Практичний психолог ДНЗ і батьки: тонкощі
взаємодії»
06.03.2018 за темою « Гармонізуємо професійне життя вчителя, або що керує
діями людини»
Вебінари від компанії видавництва « Макміллан»( англійська мова). –
Зимовська К.А.. отримала 2 сертифікати
Зимовська К.А. отримала « Сертифікат», який засвідчує, що Катерина
Анатоліївна посіла 1-ше місце в 5-му всеукраїнському конкурсі « Творчий
учитель-обдарований учень». в номінації:
Організація навчально-виховного процесу (навчально-виховні проекти НЗ
(соціальні); проекти класних керівників/вихователів/кураторів; проекти
учнівського самоврядування; школа батьківства (батьківські лекторії, тематичні
батьківські збори); педагогічні ради; семінари з роботою Розвиток
самостійності учнів у навчально-пізнавальній діяльності в умовах навчання у
вечірній школі (на прикладі уроків зарубіжної літератури та англійської мови)
На «Громадський бюджет» м. Ірпеня в 2019 році було подано проект
Лазаренко Т.К. та Луніна С.Ю.:
Оформлення кімнати для проведення співбесід з громадянами, які
немають загальної середньої освіти.
За участь в проекті отримали грамоти від Ірпінської міської ради.
На « Громадський бюджет» м. Ірпеня в 2018 році було подано проект

1. Поліщук О.О., Вдовцова О.С. -–
Стратегічний план розвитку
Ірпінської вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ст. «Мультимедіа» з
програмою «Розвинута особистість – процвітаючий Ірпінь»
Даний проект реалізований в 2018 році. Ми отримали: ноутбук,
проектор та екран на 42 тисячі гривен.
Частково запущений проек спортивного напрямку в школі « Настільний
теніс» .
В 2017-2018 навчальному році адміністрація, соціальні педагоги, практичний
психолог, учителі школи брали активну участь :
Пройшли курси підвищення кваліфікація адміністрація школи Лазаренко
Т.К., Луніна С.Ю. при Комунальному вищому навчальному закладі Київської
обласної ради « Академії неперервної освіти» .
Частково запущений проек спортивного напрямку в школі « Настільний
теніс» .
Плануємо з 1-го вересня розпочати платні послуги з з гуртка « Театральне
мистецтво» та Спортивний проект.
До складу Фонду креативних заохочень, участь в розробках нових
ефективних форм роботи, пропонувати креативні ідеї і робити свій внесок у
розвиток освіти в Ірпені введені: практичний психолог - Поліщук О.О. та
бібліотекар цьому навчальному році адміністрація, соціальні педагоги,
практичний психолог, учителі школи брали активну участь в тренінгах :
Директор Лазаренко Т.К.,Луніна С.Ю. пройшли навчання щодо втілення в
використанні в школі всеукраїнський проект «Хмарні сервіси в освіті» (Cloud
services in education) тобто « Office 365».
Два вчителі : Поліщук О.О. та Прядко Н.М. взяли участь в проведенні ЗНО
зустріч для вчителів англійської мови з Євгенією Каськовою (керівник
центру англійської мови), Афанасієм Дестанісем (викладачміжнародник з маркетингу комунікацій та особистісного розвитку). ( Луніна
С.Ю.)
Атестація педагогічних працівників школи проводиться
відповідно до вимог нормативних документів, зокрема Типового положення
про атестацію педагогічних працівників України. Щорічно наказом по школі
встановлюється склад атестаційної комісії, яка здійснює свої повноваження
протягом навчального року. Документація та планування роботи атестаційної
комісії ведеться на відповідному рівні у три етапи: підготовчий, під час якого
учителі знайомляться із Положенням про атестацію, основними атестаційними
умовами та вимогами. Він завершується другим засіданням атестаційної
комісії. Під час другого етапу вивчається професійна діяльність педагогічних
працівників, робота з підвищення педагогічної майстерності, громадська
діяльність. Учителі, що атестуються, під час методичної декади проводять
відкриті уроки та заходи, приймають участь у роботі методичних об’єднань,
предметних декад, педагогічних майстер-класах, готують творчі звіти.
Атестація педагогічних кадрів відбувається під час третього етапу

демократично, відкрито, із залученням членів атестаційної комісії,
представник Управління освіти і науки Ірпінської міської ради є членом
комісії І рівня. В цьому році ним була спеціаліст першої категорії Чаплюк
Ю.Г. На підставі узагальнених матеріалів адміністрація школи разом із
керівниками методичних об’єднань складає атестаційну характеристику,
об’єктивно оцінюючи педагога, а підсумки атестації розглядаються на
засіданні методичних об’єднань.
В 2017-2018 навчальному році
атестацію
пройшов
педпрацівник: Поліщук А.О.. В між атестаційний період працював над
проблемою «Використання засобів ІКТ у освітньому процесі вечірньої
школи» .
За результатами атестаційної комісії : Поліщук А.О.відповідає займаній
посаді, встановлено кваліфікаційну категорію
« Спеціаліст другої категорії»
Педагог представив портфоліо у вигляді мультимедійних презентацій.
Бібліотекар школи Поліщук А.О. практикує виставки літератури в
учительській та класних приміщеннях, за рубрикою “Вісті з науковометодичного центру”, “Нові надходження”; проводяться у закладі і цікаві
бібліотечні уроки: «Як берегти підручники», «Про бережливе ставлення до
книги», «Книга — джерело знань», «Мистецтво виховання Сухомлинського»
та інші.
Програмно – методичні комплекси для роботи з навчальними
предметами. Мультимедійні уроки фізики у 9 класі. Лабораторні роботи з
фізики « Фізика в картинках», тестові завдання з фізики для учнів 10-х
класів; Лабораторні роботи з фізики для всіх класів. Компакт – диск «
Зеленого пакету» з 22-х тем з охорони довкілля за сталого розвитку (
екологія); Астрономія – « Планети сонячної системи», мультимедійні
уроки зі світової літератури 9 клас; Самоучитель ( електронний) з
англійської мови для учнів 9- 12 класів.
В підготовці до проведення всіх форм методичних заходів активну
роботу проводять практичний психолог та соціальний педагог Поліщук
Олена Олександрівна, Вдовцова О.С.
Неодноразово розглядалося щодо соціального захисту дітей та аналізу
роботи соціально-психологічної служби на нарадах:
- Про стан профілактики шкідливих звичок і запобігання
правопорушень.
- Про запобігання випадкам насильства і травматизму серед учнів
школи.
- Про виконання міської Програми з превентивного виховання.
- Стан відвідування учнями школи.
Олена Олександрівна щомісячно надає інформацію на
Web-сайт
навчального закладу з метою реклами та оприлюднення своєї діяльності.
2017 році відкрита сторінка в соціальній мережі інтернет « Фейсбук».

Програмно – методичні комплекси для роботи з навчальними
предметами. Мультимедійні уроки фізики у 9 класі. Лабораторні роботи з
фізики « Фізика в картинках», тестові завдання з фізики для учнів 10-х
класів; Лабораторні роботи з фізики для всіх класів. Компакт – диск «
Зеленого пакету» з 22-х тем з охорони довкілля за сталого розвитку (
екологія); Астрономія – « Планети сонячної системи», мультимедійні
уроки зі світової літератури 9 клас; Самоучитель ( електронний) з
англійської мови для учнів 9- 12 класів.
Психологічна просвіта( переважно бесіди та обговорення) на такі теми:
«Формування правових знань, навичок правової поведінки, почуття
особистої відповідальності за свої вчинки».
«Формування впевненості в собі».
«Ким ти бачиш себе в майбутньому».
«Поступай з людьми так, як ти хочеш, щоб поступали з тобою».
«Відповідальність за свою поведінку».
«Перше та останнє знайомство з кримінальним кодексом».
«Тверезо сприймати і розуміти життя» бесіда з відео.
«Здоров`я. Здоровий спосіб життя».
«Відповідальність і закон».
«Обмеження часу на вулиці – права та обов’язки».
«Куріння та пасивне куріння».
«Хто я?» бесіда з елементами тренінгу.
«Толерантність» круглий стіл.
«Успіх та ціле покладання» бесіда з елементами тренінгу.
«Я серед людей - Конфлікт» бесіда з елементами тренінгу.
«Вирішення конфлікту» бесіда з елементами тренінгу.
«Якщо Вас затримали правоохоронні органи?»
«Відповідальне ставлення до навчання».
«Різновиди поведінки».
Зв`язки з громадкістю:
Проведено відвідування учнів та батьків на дому,бесіди з учнями, батьками
щодо відвідування школи, суміщання навчально-виховної діяльності з
тимчасовими підробітками… та інших соціальних питань. Протягом року
підтримувався взаємозв’язок із соціальною службою у справах дітей та сім’ї,
а також – із службою ювенальної превенції в поліції.
Соціальне інспектування:
Проведено обстеження житлово - побутових умов кожного учня на обліку
двічі на рік та відповідно складені акти житлово - побутових умов
обстежуваних осіб.
У школі створена: рада школи, профспілковий комітет, які функціонують у
тісній співпраці з адміністрацією та педагогічним колективом школи.

Систематично проводиться загальношкільні батьківські збори. Документація
про роботу даних структур управління оформлена.
Учні школи брали участь:
- - Участь в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіаді з хімії та англійської мови
– Козак Ніна Миколаївна, ( учитель Черноволова З.В., Зимовська К.А.).
Головатенко Валерій Васильович – українська мова та література (
учитель Прядко Н.М.).
• Участь в І етапі конкурсі – захисті науково дослідницьких робіт учнів
членів Малої академії наук України.
Прізвище, ім”я, по
батькові
Козак Ніна
Миколаївна
Козак Ніна
Миколаївна

Клас

Секція

12

Євдокименко Вадим
Олексійович

10

Математика Симетрія в
математиці
Українська Українські генії за
література
крок до світового
визнання
Українська Літературна
література
діяльність
українських
письменників і поетів
в еміграції

12

Тема

Вчитель
Вдовцова
Олена Степанівна
Марченко Ольга
Михайлівна
Прядко Надія
Миколаївна

•
На пункті НКП БВК 85 підключено Інтернет. Яким можуть
користуватися учителі та учні школи.
Weekend професій, « Запитай PROFI» - профорієнтація учнів – проект
Управління освіти і науки Ірпінської міської ради.
Учителі школи були нагородженні:
Лазаренко Тетяна Казимирівна за розпорядженням ( № 641-К від 25
вересня 2017 року) Голови Верховної Ради України А.Парубія
нагороджена «Грамотою Верховної Ради України».
Лазаренко Тетяна Казимирівна , Луніна Світлана Юріївна, Прядко Надія
Миколаївна, Кузьменко Наталія Василівна, Зимовська Катерина
Анатоліївна, Вдовцова Олена Степанівна, Поліщук Олена Олександрівна,
Марченко Ольга Михайлівна мають звання « Посол Миру» яке отримали
від засновника та президента Всесвітньої Академії Мирної Місії і Захисту
Прав Людства, як неурядова організація( консультативна) при Організації
Об”єднаних націй, Нью-Йорк, США.
Лазаренко Т.К, Луніна С.Ю. грамотами за участь в проекті « Громодський
бюджет».
У школі створена: рада школи, профспілковий комітет, які функціонують
у тісній співпраці з адміністрацією та педагогічним колективом школи.

Систематично проводиться загальношкільні батьківські збори. Документація
про роботу даних структур управління оформлена.

На підставі зазначеного,
наказую:
1. Учителям-предметникам:
1.1.Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.
Постійно
1.2. Спланувати серію відкритих уроків, позакласних заходів на 2018/2019
н.р.
01.09.2018р.
1.3.Залучати учнів до участі в творчих конкурсах, предметних олімпіад,
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України;
Постійно
1.4.Активізувати роботу батьківської громадськості, забезпечуючи умови
для розвитку громадсько-активної позиції закладу в системі трьохсторонньої
співпраці учнівського колективу, педагогічного колективу та батьків.
До 03.09.2018 року
1.5.Сприяти
впровадженню
сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій, мультимедійних технічних засобів навчання та їх
ефективному застосуванню в навчально-виховному процесі;
Постійно
1.6. Проаналізувати вплив рівня методичної роботи, фахової майстерності
вчителів на результативність навчально-виховного процесу за
підсумками державної підсумкової атестації, олімпіад, конкурсів,
МАН, зовнішнього незалежного оцінювання; довести до відома
педагогічних працівників, що участь у методичній роботі є
професійним обов’язком кожного педагогічного працівника;
До
01.09.2018
1.7. Контролювати стан підвищення фахового рівня педагогічних працівників
у всіх формах методичної роботи;
Постійно
2. Керівникам методичних об’єднань:
2.1. Спланувати тематику засідань на 2018/2019н.р.
17.08.2018 р.
2.2. Підготувати матеріали до проведення семінарських занять.
Постійно

2.3. Контролювати підготовку робіт учителів до участі у виставках
педагогічних технологій, враховуючи специфіку вечірньої школи;
Постійно
2.4. Продумувати та планувати творчі зустрічі з колегами міста, області щодо
обміну досвідом та творчими надбаннями;
Постійно
2.5 Систематично працювати над поповненням науково-методичних
комплексів
методичною
літературою.
Постійно
2.6.Більше уваги приділити становленню та адаптації молодих педагогів
щодо взаємовідвідування уроків у старших колег, презентації їх творчих
надбань, дієвого та результативного наставництва, підготовки їх творчого
звіту
перед
колегами
та
громадськістю;
Постійно
3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Луніній С.Ю.:
3.1. Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в
школі.
Постійно
3.2. Розпочати підготовку до планування методичної роботи на 2018/2019
н.р.
17.09.2018 р.
3.3. Контролювати проходження курсів підвищення кваліфікації
Постійно
3.4. Поповнювати інформацією Web-сайт навчального закладу з метою
реклами та оприлюднення своєї діяльності
Постійно
3.5.Забезпечувати проведення шкільних психолого-педагогічних семінарів,
де знайомити колег з надбаннями видатних педагогів, психологів, з кращими
зразками ППД, які стосуються специфіки даного навчального закладу;
Постійно
3.6.Сприяти активній участі кожного педагога закладу в роботі міських
МО, міської методичної сесії, різнопланових методичних заходах, фахових
конкурсах. Готувати та подавати матеріали з досвіду роботи до місцевої
преси.
Постійно
4.Бібліотекарю школи Поліщуку А.О.:
4.1.Залучати учнів до проведення акції “Подаруй книгу”, «Випускники –
школі», поповнюючи бібліотечний фонд художньою літературою. Постійно
4.2.Організовувати виставки літератури до проведення педрад.,нарад,
конференцій , засідань ШМО.
Постійно
5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора
Луніна С.Ю.
Директор школи

Т.К.Лазаренко

