
 
НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ  

 

01.09.2021                                 Нова Водолага                                        № 168 

 

Про організацію та проведення 

методичної роботи з педагогічними  

працівниками в 2021/2022  навчальному році 

 

 

З метою виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», листа Міністерства освіти і науки України від                  

03.07.2002 №1/9-318 «Рекомендації щодо організації і проведення 

методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти 

педагогічних кадрів»,  річного плану роботи  Нововодолазького ліцею №1 у 

минулому 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив ліцею 

Нововодолазької   продовжував роботу над  єдиною методичною темою  

«Реалізація сучасних підходів до навчання та виховання з метою формування 

життєво компетентної особистості в умовах інтеграції  до європейського 

освітнього простору». Результати проведення методичної роботи розглянуті  

на засіданні методичної ради ліцею і узагальнено наказом по ліцею  від 

11.06.2021 року № 120 «Про результативність методичної роботи». 

На виконання розділу 3 «Організація методичної роботи. Робота по 

підвищенню професійної майстерності педагогічних працівників. Робота з 

обдарованими дітьми» річного плану роботи Нововодолазького ліцею №1 

Нововодолазької селищної ради Харківської області на 2021/2022 навчальний 

рік, 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 освіти, 

враховуючи зміст методичних тем обласного та районного рівнів, 

використовуючи сучасні досягнення психолого-педагогічної науки, 

 

НАКАЗУЮ:  

1. У 2021/2022  навчальному році розпочати роботу над реалізацією 

єдиної методичної  теми  «Створення  сприятливого освітнього середовища 

як фактору розвитку особистості   в умовах оновлення змісту і форм 

організації освітнього процесу». 

2. Методичну роботу з педагогічними працівниками ліцею в               

2021/2022 навчальному році здійснювати за такими пріоритетними 

напрямами: 

– підвищення педагогічної майстерності вчителів через оптимальну 

диференційовану  структуру методичної роботи, удосконалення професійної 

компетентності кожного вчителя, розвитку їх творчої ініціативи; 

– упровадження в освітній  процес досягнень перспективного 

педагогічного досвіду, інноваційних проектів, новітніх технологій та 

забезпечення їх практичної реалізації; 

– забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та 

спрямованість процесу навчання на розвиток особистості учня. Встановлення 

пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів; 

– створення методичного супроводу роботи молодих вчителів 

щодо успішної адаптації до роботи та підвищення рівня професійної 

компетентності; 

– активізація видавничої діяльності вчителів та участь в 

інноваційній та дослідно-експериментальній роботі; 

– підвищення ІКТ-компетентності педагогів із метою ефективної 

інформатизації освітнього процесу; 



– удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності в процесі 

навчання з урахуванням сучасних досягнень педагогіки; 

– здійснення психолого-педагогічного супроводу освітнього  

процесу. 

  3. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними 

працівниками  Нововодолазького ліцею на 2021/2022 навчальний рік, згідно 

визначених за результатами діагностики рівнів сформованості дидактичних 

умінь: 

3.1. Для педагогів усіх рівнів дидактичних умінь та розвитку творчості 

організувати роботу: 

 - методичної ради  (голова ради – Тиндик О.О., секретар ради – 

Вітюгіна Л.В.,  члени ради - Коваленко О.В., Ляшенко В.М., Собакарь Н.О., 

Коваль О.В., Тільна Н.В., Боровик І.М., Карбань О.Я., Шиленко О.М.); 

- педагогічної  ради (голова ради – Коваленко О.В., секретар ради – 

Завада В.Л.); 

- методичного об’єднання  вчителів початкових класів з теми 

«Удосконалення професійно-педагогічної компетентності вчителя   шляхом 

впровадження інноваційних технологій»; 

-  методичного об’єднання класних керівників з теми  

«Формування інноваційного виховного середовища на основі педагогіки 

партнерства  в умовах реалізації компетентнісного підходу та  принципу 

дитиноцентризму»; 

- циклового методичного об’єднання вчителів філологічних та 

суспільно-гуманітарних предметів з теми «Сприяння розвитку і формуванню 

творчої особистості в умовах впровадження інноваційних освітніх 

технологій»;  

- циклового методичного об’єднання вчителів природничо-

математичних предметів  з теми  «Шляхи вдосконалення педагогічної 

майстерності, як умови забезпечення якості загальної середньої освіти 

шляхом використання новітніх технологій»;  



- постійно-діючого  семінару  вчителів «Інноваційні горизонти 

сучасного освітнього процесу»;   

-  проблемної динамічної  групи  з питань наступності освітнього 

процесу. 

3.2. Для  педагогів із середнім рівнем дидактичних умінь  та творчої 

професійної діяльності організувати роботу:  

- теоретичного семінару «Заняття 1. «Компетентнісна школа як 

провідна ідея концепції НУШ», «Заняття 2. «Формування ефективних 

навичок спілкування в конфліктних ситуаціях»; 

- семінару-практикуму «Специфічність педагогічного підходу до 

учнів з особливими освітніми потребами. 

3.3. Для  педагогів із  достатнім  рівнем дидактичних умінь та творчої 

професійної діяльності організувати роботу: 

- Педагогічна майстерня «Візуальні засоби навчання як інструмент 

розвитку ключових компетентностей учнів» 

- Семінар–практикум «Знайомство з сервісом Н5Р. Можливості 

для вчителя».  

3.4. Для  педагогів із  високим  рівнем дидактичних умінь та творчої 

професійної діяльності організувати роботу: 

- Педагогічна майстерня «Освітні онлайн-сервіси в контексті 

дистанційного навчання»; 

- Проблемний семінар «Життєва компетентність як здатність 

людини розв’язувати життєві проблеми». 

4. Затвердити керівниками методичних об’єднань, циклових 

методичних об’єднань,  творчих груп  таких вчителів, обраних на засіданнях: 

- Шиленко О.О. – керівником циклового методичного об’єднання 

вчителів природничо-математичних предметів; 

- Собакарь Н.О. - керівником циклового методичного об’єднання 

вчителів філологічних та суспільно-гуманітарних предметів; 

- Карбань О.Я. - керівником методичного об’єднання вчителів 



початкових класів; 

- Боровик І.М. - керівником методичного об’єднання класних 

керівників; 

- Тільну Н.В. – керівником проблемної динамічної групи з питань 

наступності освітнього процесу. 

5.  Створити методичну раду ліцею з метою координації методичної 

роботи  і затвердити її у складі:  

Тиндик О.О. – голова ради, заступник директора з навчальної роботи; 

Вітюгіна Л.В. – секретар ради; 

Коваленко О.В. – член ради, директор  ліцею; 

Коваль О.В. – член ради, заступник директора з виховної роботи; 

Ляшенко В.М. – член ради, практичний психолог; 

Собакарь Н.О. – член ради, керівник циклового методичного  

об’єднання вчителів філологічних та суспільно-гуманітарних предметів; 

Шиленко О.М. - член ради, керівник циклового методичного  

об’єднання вчителів природничо-математичних предметів; 

Карбань О.Я.  – член ради, керівник  методичного об’єднання вчителів  

початкових класів; 

Боровик І.М. – член ради, керівник  методичного об’єднання класних 

керівників; 

Тільна Н.І. – член ради, керівник проблемної динамічної групи з 

питань наступності освітнього процесу. 

6. Затвердити план-графік методичної роботи на 2021/2022 навчальний 

рік (додається). 

7. Призначити наставником асистента вчителя в інклюзивному класі 

Коваль В.В. асистента вчителя в інклюзивному класі Карась О.В. 

8.  Наставнику асистента вчителя Карась О.В.: 

8.1. Постійно надавати методичну допомогу молодим колегам у 

проведенні уроків, позакласних заходів, оформленні документації. 

8.2. Розробити індивідуальні завдання з урахуванням теоретичної й ме-

тодичної підготовки молодого вчителя. 



9.   Заступнику директора з навчальної роботи Тиндик О.О. 

9.1. Забезпечити проведення предметних тижнів та декад:  

- декада фізичної культури та Захисту України, 11.10.2021-15.10.2021, 

відповідальний Титаренко Б.О. 

- декада початкових класів, 15.11.2021-26.11.2021, відповідальна 

Завада В.Л.;  

- тиждень трудового навчання, 22.11.2021-26.11.2021, відповідальна 

Жданова Ю.О.;  

- тиждень правових знань, 06.12.2021-10.12.2021, відповідальний 

Коваленко В.В.;  

- декада математики, інформатики  та фізики, 24.01.2022-04.02.2022, 

відповідальна Шиленко О.М.; 

- тиждень зарубіжної літератури та іноземних мов, 14.02.2022-

18.02.2022, відповідальна Іванова А.Ю.;  

- тиждень образотворчого мистецтва та музичного мистецтва, 

21.02.2022-25.02.2022, відповідальна Борисенко В.О.; 

- декада рідної мови, 01.03.2022-11.03.2022,  відповідальна                

Собакарь Н.О.; 

- тиждень історії, 14.03.2022-18.03.2022, відповідальний                   

Коваленко В.В. 

- декада природничих дисциплін, 12.04.2022-22.04.2022, відповідальна 

Скриннікова О.А.;  

10.2.  Сприяти участі учителів у всеукраїнському конкурсі фахової 

майстерності «Учитель року – 2022» у номінаціях  «Біологія», 

«Інформатика», «Основи правознавства»,  «Мистецтво (музичне 

мистецтво)».  

                                                                               Відповідно до термінів 

вказаних у наказі про  

проведення конкурсу 

10.3. Забезпечити   участь педагогів ліцею у загальноліцейних, на рівні 

ТГ, обласних методичних  заходах. 



                                                                       Протягом навчального року 

10.4. Ознайомити молодих учителів із метою й завданнями закладу, 

розробити індивідуальні плани роботи, затвердити індивідуальні завдання з 

урахуванням рівня теоретичної та методичної підготовки педагогів. 

До 09.10.2021 

10.5. Забезпечити контроль за змістом роботи з молодими вчителями. 

Протягом року 

10.6.  Забезпечувати поширення досвіду педагогів ліцею через 

друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети.     

Протягом року 

11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                              Олександр КОВАЛЕНКО 

 

З наказом  від  01.09.2021 № 168 ознайомлені: 

 

 Тиндик О.О.        

Коваль О.В.   

Бондаренко А.О.  

Борисенко В.О.   

Боровик І.М.        

Ванцева А.В.   

Вітюгіна Л.В.      

Вотінцев В.О.    

Груба В.В.   

Дегтяренко І.О.          

Жданова Ю.О.   

Жижирій Н.І.   

Завада В.Л.          

Іванова А.Ю.   

Карась О.В.   

Карбань О.Я.       



Килипко О.П.   

Коваленко В.В.   

Коваль В.В.   

Ляшенко В.М.   

Мерчанська А.В.  

Перекопська Т.В.  

Рибчінська Л.М.  

Скриннікова О.А.  

Собакарь Н.О.     

Степаненко О.Г.  

Ступак С.М.   

Табачун Л.І.   

Титаренко Б.О.   

Тільна Н.В.          

Трегубова Ю.А.  

Шиленко О.М.   

  

 


