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НАКАЗ
01.10.2020

№ 149 ОД

Про організацію методичної роботи
з педагогічними кадрами ЗБЛ «Перспектива»
у 2020/2021 навчальному році
На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами
загальноосвітніх шкіл України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 08.12.2008 року №1119, наказу ЗБЛ «Перспектива» від 16.06.2020 року
№58ОД
«Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами ліцею у 2019/2020н.р.» з метою
продовження мережевої організації інтегрованої допомоги педагогічним працівникам в
удосконаленні їх професійного рівня та покращення якості навчання учнів, створення в
поточному навчальному році умов для формування професійної мобільності педагогічних
працівників щодо подальшого впровадження нових Державних стандартів загальної
середньої освіти, Концепції «Нова Українська школа», ураховуючи зміст методичних тем
обласного та міського рівнів, використовуючи сучасні досягнення психолого-педагогічної
науки,
НАКАЗУЮ:
Направити науково-методичну роботу з педагогічними кадрами у 2020/2021
навчальному році на реалізацію основних положень законодавства України про
освіту, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції нової української школи,
державних і регіональних концепцій та програм з урахуванням пріоритетних
напрямків розвитку освітньої системи району, Положення про дотримання
академічної доброчесності в багатопрофільному ліцеї, Програми перспективного
розвитку багатопрофільного ліцею на 2019-2024 роки.
2. Спрямувати методичну діяльність на подальше розв’язання провідної проблеми
«Створення умов для безперервного підвищення професійної компетентності
педагогічних працівників та формування компетентної особистості учня у
сучасному освітньому середовищі ліцею».
3. Здійснювати науково-методичний супровід впровадження Державного стандарту,
Концепції профільного навчання у старшій школі, Концепції національнопатріотичного виховання, Концепції громадянського виховання,
Концепції
державної мовної політики України, Концепції розвитку природничо-математичної
освіти (STEM-освіти).
1.
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4. Продовжити впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний
процес ліцею відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року:
4.1. Продовжити організоване дистанційне навчання в ліцеї: дотримуватися стратегії
навчання; використовувати обраний зручний інструмент для дистанційної взаємодії з
учнями; дотримуватися правил дистанційного освітнього процесу, формату представлення
учнями завдань; інформувати вчителів про ефективні web-ресурси та тренажери для
дистанційного навчання.
4.2. Продовжувати учителями використовувати такі освітні сервіси, як: Google-сервіс,
Googleклас, GoogleClassroom, дошкуPadlet; такі соціальні пабліки, як: Телеграм, Viber,
месседжерFacebook; працювати на платформах ZOOM.
5. Продовжити роботу щодо залучення до дослідницької діяльності учнів ліцею, особливо по
предметам, які є складовими STEM-освіти відповідно до Концепції розвитку природничоматематичної освіти, реалізація якої передбачена до 2027 року.
6. Продовжити роботу над реалізацією Плану програми перспективного розвитку ліцею
«Перспектива» на 2019-2024 роки:
ІІ етап - Реалізація проблеми (2020-2023 роки), з метою створення ефективного
механізму реалізації проблеми, формування ключових компетентностей шляхом
упровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання та виховання здобувачів
освіти.
7. Вважати пріоритетними напрямками навчально-методичної роботи у 2020/2021н.р.:
- розвиток інформаційної культури і комп’ютерної грамотності педагогів;
- розвиток ключових компетентностей учасників освітнього процессу;
- впровадження в навчальний процес методів і форм роботи у практичній діяльності
учасників освітнього процессу;
- створення, ведення та поповнення банку даних педагогів, що запроваджують у системі
інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології;
- вивчення, узагальнення та запозичення педагогічного досвіду з упровадження технологій,
розробка та апробація методів, аналіз проміжних результатів;
- практичне застосування інформаційних технологій в освітньому процесі та управлінській
діяльності закладу;
- формування толерантного шкільного середовища;
- створення умов для забезпечення охорони здоров'я здобувачів освіти, їхнього
повноцінного фізичного розвитку й формування здорового способу життя.
8. Забезпечити неперервність підвищення науково-методичного рівня та
професійної майстерності педагогічних працівників шляхом залучення їх до різних форм
методичної роботи. Створити оптимальні умови для селф-коучингу (само наставництво) та
самоосвіти учителів.
9. Надавати допомогу вчителям-предметникам щодо участі у міській, обласній
педагогічній виставці та у конкурсі «Учитель року».
10. Організувати для молодих педагогічних працівників ліцею роботу школи
професійної адаптації педагога-початківця.
11. Продовжити психологічною службою психолого-педагогічний супровід
інноваційної діяльності в ліцеї впродовж навчального року.
12.Узяти до відома та використовувати у роботі інформацію про нові інструктивнометодичні документи МОН України, ДОН ЗОДА, ДОН ЗМР.
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13. Продовжити роботу щодо участі проєкту «Вуличні тренажери» на території ЗБЛ
«Перспектива» у конкурсі проєктів «Громадський бюджет 2020 рік».
14. Затвердити склад науково-методичної ради (додаток 1).
15. Затвердити план роботи науково-методичної ради (додаток 2).
16.Затвердити організаційну структуру навчально-методичної роботи з педагогічними
працівниками ліцею (додаток 3).
17. Затвердити склад керівників кафедр та методичних об’єднань, науково – методичні
теми (додаток 4).
18. Затвердити циклограму внутрішкільних методичних заходів з педагогічними
працівниками (додаток 5).
19. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР
Кушнаренко В.О.
Додатки до наказу:
1. Склад науково-методичної ради.
2. План роботи науково-методичної ради.
3. Організаційна структура навчально-методичної роботи з педагогічними
працівниками.
4. Склад керівників кафедр та методичних об’єднань, науково – методичні теми.
5. Циклограма внутрішкільних методичних заходів з педагогічними працівниками.

Директор ЗБЛ «Перспектива»

К.М.Саміло

3

Додаток 1
СКЛАД
науково-методичної ради
ЗБЛ «Перспектива»
1. Саміло К.М. – директор ЗБЛ «Перспектива», голова ради.
2. Члени методичної ради:
• Члени адміністрації:
Свєт О.Н.– заступник директора з НВР
Остапенко Г.М. – заступник директора з НВР
Кушнаренко В.О. – заступник директора з НВР
Паскевич Г.В. – заступник директора з ВР.
•

Керівники професійних об’єднань та кафедр педагогів:

Секиринський Д.О. – керівник кафедри суспільних наук
Кононенко Н.О. – керівник кафедри природничих наук
Зубко І.В. - керівник кафедри точних наук
Секиринська І.В. – керівник ШМО вчителів іноземних мов
Кравчук О.Г. – керівник ШМО вчителів української словесності
Лінгур І.В. – керівник ШМО вчителів інформаційних наук
•

Соціально-психологічна служба, бібліотекарі:

Казакова О.М. – практичний психолог
Розумчук С.Т. – бібліотекар
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Додаток 2
ПЛАН
роботи науково-методичної ради багатопрофільного ліцею
на 2020/2021 навчальний рік
Засідання № 1 (09.09.2020 р.)
1. Про підсумки методичної роботи у 2019/2020н.р. та завдання на
2020/2021 навчальний рік.
2. Про результати навчальних досягнень учнів за результатами ДПА та
ЗНО у 2020році.
3. Про затвердження плану науково-методичної роботи на 2020/2021 н.р.
4. Погодження планів роботи кафедр та МО.
5. Вивчення нормативних документів про загальну освіту: методичні
рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2020-2021 н.р.,
лист з переліком навчальної літератури.
6. Про імідж сучасного вчителя.
7. Реалізація Нового Державного стандарту базової та повної загальної
середньої освіти у навчально-виховному процесі у 5-11-х класах.
8. Організація роботи з учнями, які мають високу мотивацію до навчальнопізнавальної активності. Формування інтелектуального розвитку і
саморозвитку обдарованої особистості.
9. Організація науково-дослідницької діяльності ліцеїстів у 2020/2021
навчальному році.
10. Організація та хід атестації вчителів.
Засідання № 2 (25.11.2020 р.)
1. Брейнстормінг «Вплив інноваційних технологій на особистість учня».
2. Підготовка до проведення керівниками кафедр та методичних об’єднань
презентацій профілів для самовизначення учнів 7-х класів щодо вибору
профілю в ліцеї.
3. Підсумки проведення І-II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових дисциплін, І етапу ліцейської олімпіади серед учнів 5-7 класів.
4. Огляд новинок методичної літератури.

1.
2.
3.
4.

Засідання № 3 (13.01.2021 р.)
Реалізація вимог мовного законодавства України педагогічним
колективом ліцею.
Педагогічна майстерня «Шляхи впровадження наскрізних змістових
ліній у викладанні предметів».
Аналіз методичної роботи за І семестр 2020/2021 н.р.
Підсумки проведення експертизи кращих педагогічних інноваційних
розробок.
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1.
2.
3.

4.

1.

2.
3.
3.

Засідання № 4 (24.03.2021 р.)
Круглий стіл «Модернізація освітнього процесу шляхом впровадження
сучасних інноваційних технологій».
Організація роботи вчителів щодо підготовки учнів до ДПА, ЗНО.
Результати участі учнів ліцею в обласному та державних етапах
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсах
учнівських творчих робіт, МАН.
Підсумки атестації вчителів.
Засідання № 5 (26.05.2021 р.)
Обмін досвідом «Інтелектуально-творчий розвиток здобувачів освіти
засобами інноваційних технологій в системі компетентнісно
орієнтованого навчання».
Діяльність роботи кафедр та методичних об’єднань. Звіт керівників
кафедр та методичних об’єднань за 2020/2021н.р..
Підсумки методичної роботи ліцею за 2020/2021 навчальний рік.
Планування методичної роботи на наступний навчальний рік.
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Додаток 3
Структура навчально-методичної роботи
з педагогічними працівниками ліцею

Співпраця з ВНЗ

Шевченківський відділ
освіти
ЗОІППО

Науковометодична
рада ліцею
Методичний
кабінет ліцею

Консультації

Міський науковометодичний кабінет
Розробка програмнометодичного
забезпечення навчальновиховного процесу

Педагогічна рада

Бібліотека ліцею

Науково-дослідницька
діяльність учителів:
• керівництво науковою
роботою учнів

Творчі
мікрогрупи педагогів
ліцею

Наукова робота учнів:
•
•

• розробка програм,
посібників
• апробація та
впровадження
інноваційних технологій
Предметні кафедри та
методичні об’єднання

•

Захист науководослідницьких робіт на
всіх рівнях

Індивідуальні форми

Групові форми

Колективні форми

Участь у методичній роботі,
самоосвіта

•

ліцейське наукове
товариство МАН
участь
в
олімпіадах,
змаганнях,
конкурсах
спецкурси
та
факультативи
за
вибором
науководослідницькі
роботи

Додаток 4
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Склад керівників кафедр та методичних об’єднань,
науково – методичні теми
МО/кафедра
Кафедра
наук

суспільних

Тема

Керівник

«Насиченість
освітнього Секиринський
середовища
у
контексті Д.О.
викладання суспільних наук як
умова розвитку компетентності
суб’єктів
навчально-виховного
процесу»

Кафедра природничих
«Насиченість
освітнього Кононенко Н.О.
наук
середовища
у
контексті
викладання
природничих
дисциплін
як
запорука
інтелектуального
розвитку
ліцеїстів та формування свідомого
відношення до здоров’я засобами
предметів кафедри»
Кафедра точних наук

«Предметний
аспект Зубко І.В.
освітнього середовища у контексті
навчального змісту»

Методичне об’єднання «Компоненти
освітнього Секиринська І.В.
вчителів іноземних мов середовища
у
контексті
викладання іноземної мови»
Методичне об’єднання
«Ефективна
організація Кравчук О.Г.
вчителів
української навчального процесу з української
словесності
філології в умовах впровадження
державних освітніх стандартів та
модернізації освітньої галузі в
багатопрофільному ліцеї»
Методичне об’єднання «Впровадження
інноваційних Лінгур І.В.
вчителів
методик та технологій навчання в
інформаційних наук
процесі викладання інформатики, з
метою формування ключових
компетентностей учнів»
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Додаток 5

План-календар методичної роботи багатопрофільного ліцею «Перспектива»
Форма роботи

Місяці
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

Курси підвищення кваліфікації
Атестація працівників
Аналіз роботи кафедр та МО
Аналіз роботи тимчасових творчих
груп
Корекція плану роботи НМР ліцею
Корекція науково-методичних тем
педагогів
Погодження та корекція планів
роботи кафедр, МО
Співбесіди з учителями із питань
самоосвіти
Підготовка та проведення педрад
Психолого-педагогічні семінари
Індивідуальні консультації з
методичних питань
Методична декада
Дослідно-експериментальна робота
Засідання НМР
Засідання педагогів кафедр та МО
Конкурси «Левеня», «Соняшник»
тощо
Робота з керівниками педагогічних
кафедр, МО
Робота з бібліотекою
Робота методичного кабінету
Моніторинг НВП в ліцеї
Інформаційно-методичне
забезпечення НВП в ліцеї
Психолого-педагогічний супровід
НВП в ліцеї
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