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Про організаційно-методичний супровід 

педагогічних працівників закладів освіти 

району в 2021/2022 навчальному році 
 

 

 

 

 

На виконання законів України "Про освіту",  "Про дошкільну освіту", "Про 

повну загальну  середню  освіту",    "Про   позашкільну  освіту",  "Про інноваційну 

діяльність", на реалізацію Концепції Нової української школи, та реалізації змісту 

нових Державних стандартів освіти, відповідно до Положення про Центр 

освітніх технологій Управління освіти адміністрації Індустріального району 

Харківської міської ради, плану роботи Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради на  2021 рік, з метою 

забезпечення якісного рівня функціонування системи організаційно-методичної 

роботи, своєчасного ознайомлення педагогічних працівників з ефективним 

педагогічним досвідом та для формування інноваційної культури професійної 

діяльності педагогів 

 

 НАКАЗУЮ: 

 

 1.Вважати пріоритетами діяльності Центру освітніх технологій                             

та методичних служб закладів освіти району на 2021/2022 навчальний рік 

організаційний та навчально-методичний супровід реалізації реформи Нової 

української школи. 

 2.Спрямувати методичну роботу у 2021/2022 навчальному році                           

на реалізацію методичної теми: «Розвиток і самовдосконалення педагога Нової 

української школи засобами самопізнання та педагогічної взаємодії». 

         3. Затвердити склад методичної ради району (додаток 1). 

        4. Затвердити перелік районних методичних об’єднань (додаток 2). 

 5. Центру освітніх технологій Управління освіти (Куртовій О.Я.) : 
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5.1. Забезпечити надання кваліфікованої, дієвої і своєчасної організаційно 

- методичної допомоги педагогічним працівникам в опрацюванні нормативно 

- правових документів, нових Державних стандартів, навчальних планів  

та програм.  

Упродовж 2021/2022 навчального року 

5.2. Здійснити організаційно-методичний супровід професійних конкурсів 

«Учитель року», «Вихователь року», фестивалю-огляду освітніх Інтернет 

- ресурсів, конкурсу на кращий дистанційний курс, інших конкурсів фахової 

майстерності педагогів  

Упродовж 2021/2022 навчального року 

5.3. Забезпечити ефективність роботи з виявлення, вивчення, узагальнення 

та поширення ефективного педагогічного досвіду творчих вчителів шляхом 

організації дієвих майстер-класів, семінарів, школи ЕПД, творчих груп педагогів 

закладів освіти району. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

5.4. Скоординувати роботу з факультетами підвищення кваліфікації закладів 

освіти міста Харкова щодо організаційно-змістовного забезпечення підвищення 

кваліфікації педагогів на засадах диференційованого підходу  

в умовах функціонування Нової української школи; продовжити роботу щодо 

організації проходження фахових спецкурсів вчителями, які викладають декілька 

предметів. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

5.5. Забезпечити організаційно-методичний супровід проведення атестації 

педагогічних працівників району. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

5.6. Організувати проведення засідання творчих груп з обміну  досвідом 

роботи за інноваційними програмами: 

- «Інтелект України» (базовий заклад КЗ «ХСШ № 15»); 

- «Система розвивального навчання» (базовий заклад ХСШ № 85); 

- «Росток» (базовий заклад ХЗОШ № 70); 

- «Методичний супровід реалізації освітньої програми «Впевнений старт» 

в умовах упровадження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти» 

(базовий заклад КЗ «ДНЗ № 427»). 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

5.7.  Продовжити роботу районних шкіл: 

- професійної адаптації молодих та малодосвідчених учителів на базі  ХЗОШ 

№ 70 (1 раз на місяць), відповідальна Куртова О.Я.; 

- молодих класних керівників на базі ХСШ № 155 та ХГ №163 (1 раз на 

квартал), відповідальна Моісєєва Н.М.; 

- молодого  психолога ЗЗСО на базі  ХСШ № 85 (1 раз на місяць), 

відповідальна   Верчикова І.В.; 

- молодого  психолога  ЗДО на базі КЗ «ДНЗ № 272» (1 раз на місяць), 

відповідальна   Верчикова І.В.; 

- соціального педагога - початківця на базі  ХЗОШ № 104 (1 раз на місяць),  

відповідальна  Верчикова І.В.; 
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- молодих вихователів-методистів на базі КЗ «ДНЗ № 438» (1 раз на місяць), 

відповідальна Дубодєлова І.О.; 

- молодих вихователів на базі КЗ «ДНЗ № 272» (1 раз на місяць),              

відповідальна Дубодєлова І.О. 

5.8. Спільно з Комунальним вищим навчальним закладом «Харківська 

академія неперервної освіти» (КВНЗ «ХАНО») продовжити методичний супровід 

проєктної діяльності. 

 Упродовж 2021/2022 навчального року 

5.9. Проводити роботу щодо впровадження закладами освіти досягнень 

сучасної психології для допомоги в роботі вчителів  та вихователів. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

5.10.Надавати методичну допомогу закладам, в яких впроваджуватиметься 

інклюзивне навчання. 

Упродовж 2021/2022  навчального року 

5.11.Продовжити роботу закладів освіти з національно-патріотичного 

виховання. Забезпечити реалізацію Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді  

Упродовж 2021/2022 навчального року 

6. Керівникам районних методичних об’єднань: 

6.1. Спланувати роботу методичних об’єднань на 2021/2022 навчальний рік з 

урахуванням нормативних документів щодо організації освітнього процесу та 

методичних рекомендацій щодо вивчення навчальних дисциплін у 2021/2022 

навчальному році. 

До 10.09.2021 

6.2. Розробити заходи щодо підготовки учнів  закладів освіти району                            

до олімпіад, турнірів, конкурсу-захисту МАН. 

До 20.09.2021 

7. Керівникам закладів освіти: 

7.1. Сприяти якісному організаційно-методичному супроводу освітнього 

процесу у закладах дошкільної освіти в умовах варіативності програм  

і забезпечити наступність між дошкільною  та початковою ланками освіти. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

7.2. Спланувати методичні заходи з педагогічними працівниками для 

забезпечення якісного функціонування Нової української школи. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

7.3. Спланувати роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення                                  

їх до науково-дослідницької роботи, факультативних та гурткових занять, 

позаурочної діяльності, учнівського самоврядування. 

До 20.09.2021 

7.4. Створити умови для участі педагогічних працівників у професійних 

конкурсах, виставках-презентаціях педагогічних ідей та технологій. 

Жовтень – березень 2021/2022 н.р. 
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7.5. Залучати педагогів до складання програм і траєкторій власного 

професійного розвитку та надавати можливість системної участі у методичних 

заходах кожному педагогу. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

7.6. Системно впроваджувати моніторингові процедури в освітній процес з 

метою глибокого аналізу, порівняння, прийняття управлінських рішень щодо 

підвищення якості освіти. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

7.7. Розробити заходи щодо системного підходу до організації виховного 

процесу, розширення суб’єктів виховного впливу, залучення батьків та 

громадськості до формування системи цінностей учнівської молоді. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

7.8. Забезпечити виконання організаційно-методичних заходів щодо 

комплексного забезпечення соціально-психологічного захисту, психологічної 

допомоги та реабілітації дітей, створювати повноцінні умови для впровадження 

інклюзивного навчання в закладах освіти. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 

Управління освіти Грицун Н.О. 

 

 

 

Начальник Управління освіти                                                  О.Л. ЗБИЦЬКА 

 

 
Куртова                                                                                                                                                              Грицун 

 

 
З наказом ознайомлені:   

 

№ 

з.п. 

Назва посади П.І.Б. Підпис  Дата 

ознайомлення 

1. Заступник начальника 

Управління освіти 

Грицун Н.О.   

2.  Завідувач Центру освітніх 

технологій  Управління 

освіти 

Куртова О.Я.   
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Додаток 1 

до наказу Управління освіти 

адміністрації Індустріального 

району Харківської міської ради 

від  07.09.2021 № 76 

 

 

Склад методичної ради 

 

 

Куртова О.Я.     –  завідувач Центру освітніх технологій; 

Верчикова І.В.   – методист Центру освітніх технологій; 

Дубодєлова І.О. – методист Центру освітніх технологій; 

Кіріна С.В. – методист Центру освітніх технологій; 

Моісєєва Н.М.   – методист Центру освітніх технологій; 

Алексеєнко О.О. – заступник  директора з навчально-виховної роботи ХЗОШ № 26; 

Зражевська Т.І. –  заступник  директора з навчально-виховної роботи ХЗОШ № 71; 

Кончіч В.В. –  заступник  директора з  навчально-виховної роботи  ХСШ № 75; 

Ашортіа Є.Д. – заступник  директора з навчально-виховної роботи ХСШ № 80; 

Носова І.О.– заступник директора з навчально-виховної роботи ХСШ № 119; 

Воробйова І.А. –  вихователь-методист КЗ «ДНЗ № 280»; 

Коваленко Т.Ф.– керівник районного методичного об’єднання вчителів економіки; 

Топчий Т.А. - керівник  районного методичного об’єднання вчителів української 

мови; 

Ніколаєва Т.В. - керівник  районного методичного об’єднання  вчителів   історії; 

Курганська В.І. - керівник  районного методичного об’єднання  вчителів   

російської мови 

та  зарубіжної літератури. 

Морозова О.М. – керівник  районного методичного об’єднання  вчителів   фізики 
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               Додаток 2 

до наказу Управління освіти 

адміністрації Індустріального 

району Харківської міської ради 

від  07.09.2021 № 76 
 

Районні методичні об’єднання  
 

  Методичні об'єднання та їх керівники: 

 

- початкові класи (1, 2) – Бондур С.П. – ХГ № 163; 

- початкові класи (3, 4)  – Ткаченко Н.М. – ХСШ № 119; 

- українська мова та література – Топчий Т.А. – ХСШ № 119; 

- російська мова та зарубіжна література – Курганська В.І. – ХЗОШ № 70; 

- англійська мова – Матяш О.О. – ХСШ № 119; 

- французька мова та німецька мова – Кузнєцова Л.Є. – ХСШ № 85; 

- математика – Щедріна Н.О. – ХЗОШ № 157; 

- інформатика – Дорохова Л.В. – ХЗОШ № 168; 

- історія – Ніколаєва Т.В. – ХСШ № 119; 

- правознавство – Петльована Н.Г. – ХЗОШ № 26; 

- біологія – Полякова Т.М. – ХЗОШ № 157; 

- географія – Колосова Н.С. – ХСШ № 80; 

- економіка – Коваленко Т.Ф. – ХЗОШ № 157; 

- фізика та астрономія – Морозова О.М. – ХЗОШ № 157; 

- хімія –  Сєрікова В.М. – ХЗОШ № 157; 

- предмети художньо-естетичного циклу – Городецька І.І. – ХСШ № 119; 

- фізична культура – Шудренко А.А. – ХГ № 163; 

- основи здоров’я – Скрепіль З.В. – ХЗОШ № 26; 

- Захист України – Багацький В.В.– ХСШ № 75; 

- трудове навчання і технології – Суходольська Ю.Є. – ХЗОШ № 118, 

                                                         Крець І.В. – ХЗОШ № 40; 

- вихователі-методисти ЗДО –Воробйова І.А. – КЗ «ДНЗ № 280»; 

- вихователі груп раннього віку – Душка Л.М. – КЗ «ДНЗ № 453»; 

- вихователі дошкільних груп  –  Золотарьова О.М.. – КЗ «ДНЗ№ 378»; 

- інструктори з фізичної культури – Кириченко А.П. – КЗ «ДНЗ № 463»; 

- музичні керівники – Грабарєва О.А. – КЗ «ДНЗ № 272»; 

- вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи – Соловйова В.С. – КЗ «ДНЗ            

  № 439» 

 


