
КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» 

 

НАКАЗ 

 

 

31 серпня 2020 р.        № 36 

 

 

Про організацію методичної роботи 

з педагогічними працівниками  у 2020-2021 н.р. 

 

 На виконання Закону України «Про освіту», забезпечення науково-

методичного супроводу роботи над провідним обласним науково-

методичним проектом «Педагогічні стратегії розвитку само ефективної 

особистості в освітньому просторі Нової української школи» та організації 

методичної роботи з педагогічними працівниками, 

НАКАЗУЮ: 

В 2020 - 2021 н.р. спрямувати діяльність методичної служби ліцею на 

виконання таких завдань: 

1. Забезпечити  науково-методичне керівництво на І 

(концептуально-діагностичному)  етапі роботи над провідним 

науково-методичним проектом області «Педагогічні стратегії 

розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі 

Нової української школи». 

2. Забезпечити участь педагогічного колективу в рішенні науково-

методичної проблеми ліцею «Педагогічні стратегії розвитку само 

ефективної особистості в освітньому просторі ліцею». 

3. Створювати умови для безперервного зростання рівня 

педагогічної майстерності вчителів та вихователів, їх самоосвітньої 

діяльності, участі в інноваційних процесах та оволодіння методами 

комплексного самоаналізу професійної діяльності . 

4. Організувати науково-методичний супровід підвищення фахової 

майстерності педагогічних кадрів ліцею в умовах реформування 

освітньої галузі 

5. Здійснювати якісне науково-методичне забезпечення, надавати 

постійну науково-методичну та консультативну допомогу вчителям 

навчальних дисциплін та вихователям у процесі реалізації державних 

освітніх стандартів. 

6. Підвищувати рівень творчої активності педагогічних кадрів. 

Працювати над збільшенням кола  педагогічних працівників, які 

виявляють ініціативу, стабільний інтерес до актуальних проблем 

психолого-педагогічної науки, займаються науково-дослідною та 

експериментальною роботою. 



7. Активно впроваджувати в систему науково-методичної роботи 

інформаційно-комунікаційні технології, методи дослідницьких 

проектів, тренінги, майстер-класи. 

 

8. Виявляти і пропагувати передовий педагогічний досвід, активно 

впроваджувати ефективні педагогічні технології  та перспективний  

досвід інноваційної діяльності. 

 

9.  Активізувати  видавничу діяльність, забезпечити друкування 

методичних матеріалів  вчителів, вихователів у педагогічній пресі. 

 

10.  Удосконалювати систему моніторингових досліджень якості 

навчально-виховного процесу, дієвості управлінської та методичної 

роботи, рівня психолого-педагогічної компетентності педагогів, 

освітньої діяльності ліцею.  

 

11.  Заохочувати ріст професійної майстерності педагогів. 

 

12.  Координувати впровадження інноваційних технологій щодо 

збереження і зміцнення фізичного, психічного, духовного та 

соціального здоров′я всіх учасників навчально-виховного процесу. 

 

13. Затвердити таку структуру методичної роботи в ліцеї: 

– методичний кабінет; 

– науково-методична рада; 

– тимчасові творчі групи; 

– предметні циклові комісії; 

– школа молодого  вчителя; 

– психолого-методичний семінар; 

– консультації. 

 

14. Призначити керівниками предметних циклових комісій таких 

вчителів: 

– Турукало Т.Б. – керівник предметної циклової комісії суспільно-

гуманітарних наук; 

– Левченко Н.М. - керівник предметної циклової комісії природничих 

наук; 

– Верзунова Т.С.– керівник предметної циклової комісії естетичного 

та фізичного виховання; 

– Балабаєва Л.В. – керівник предметної циклової комісії фізико-

математичних наук; 

– Гуро К.В.  -  керівник  предметної циклової комісії з виховної 

роботи. 

 

Спланувати  роботу предметних циклових комісій до 18.09. 2020р 



 

15. Затвердити склад науково-методичної ради: 

– Козаченко І.О. – директор ліцею, голова НМР; 

– Сінєгіна С.М. – заступник директора з НМР, заступник голови ради; 

– Гончарова  Л.М.– заступник директора з НВР, член ради; 

– Хіміч О. П. – заступник директора з ВР, член ради; 

– Турукало Т.Б. – керівник предметної циклової комісії суспільно-

гуманітарних наук, член ради; 

– Левченко Н.М. - керівник предметної циклової комісії природничих 

наук, член ради; 

– Верзунова Т.С. – керівник предметної циклової комісії естетичного 

та фізичного виховання, член ради; 

– Балабаєва Л.В. – керівник предметної циклової комісії фізико-

математичних наук, член ради; 

– Гуро К.В. -  керівник  предметної циклової комісії з виховної 

роботи, член ради; 

– Юша Н.Л. – керівник ліцейського наукового товариства «Пошук», 

член ради; 

– Семенко О.М. – керівник Школи молодого вчителя 

 

16.  Контроль за роботою предметних циклових комісій, надання 

практичної допомоги в їх роботі покласти на Сінєгіну С.М. 

 

17.  Призначити вчителя Юшу Н.Л. керівником ліцейського наукового 

товариства «Пошук». 

Спланувати роботу товариства до 18.09. 2019р. 

 

18. Призначити керівником Школи  молодого вчителя  Семенко О.М.                                          

                                            Спланувати роботу школи до 18.09. 2019 р. 

 

19. Організувати якісне проведення методичних тижнів, Дня майстер-

класу (відкриті уроки, виховні заходи, майстер-класи). 

Керівник  Сінєгіна С.М. 

 

20. Організувати роботу психолого-методичного семінару «Розвиток 

ключових компетентностей учнів» 

Керівники  Богомолов В.М., Сінєгіна С.М. 

21. Організувати засідання круглого столу «Психолого-педагогічний  

супровід  процесу адаптації учнів 10-х класів» 

                                                                             Керівник  Богомолов В.М. 

 

22.  Провести психолого-педагогічний форум «Психологічні аспекти 

написання та захисту науково-дослідницьких робіт» 

Керівники  Сінєгіна С.М., 

Богомолов В.М. 



 

23.  Організувати роботу з молодими та малодосвідченими вчителями у 

творчій лабораторії  з теми «Шляхи професійного зростання  

педагога». 

 

Керівник Семенко О.М. 

 

24.  Провести педраду-практикум «Дистанційне навчання» 

                                                      Заступник директора з НМР Сінєгіна С.М. 

 

25.  Організувати якісне проведення ХІІ обласного конкурсу учнівської 

молоді «КОЛІЯ» 

                                                     Заступник директора з НМР Сінєгіна С.М. 

 

26.  Провести загальноліцейський захід до Дня мови. 

        

 Керівник предметної циклової комісії  

суспільно-гуманітарних наук Турукало Т.Б. 

 

27.  Взяти  участь у  Міжнародній  виставці «Сучасні заклади освіти - 

2021».                                          

 Заступник директора з НМР Сінєгіна С.М. 

 

30. Створити необхідні умови для методичного забезпечення підвищення 

професійного рівня педагогічних кадрів ліцею: 

скласти план-графік курсової перепідготовки педагогічних кадрів; 

до 10.09.2020 р. Сінєгіна С.М. 

заслухати звіт вчителів про курсову перепідготовку; 

протягом року, керівники предметних циклових комісій 

забезпечити бібліотеку ліцею необхідною методичною, психолого-

педагогічною літературою для самоосвіти вчителів. 

Бібліотекар Чорноп’ятова  І.А. 

31.  Для визначення ефективності системи методичної роботи проводити 

моніторинг педагогічної майстерності вчителів та вихователів.  

Заступник директора з НМР Сінєгіна С.М. 

 

32.  Контроль за виконанням наказу та проведенням методичної роботи в 

ліцеї покласти на заступника директора з НМР Сінєгіну С.М. 

 

 

 

ДИРЕКТОР       І.О.КОЗАЧЕНКО  

 

 

 



 

 

 
 


