УКРАЇНА
ДЖУРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ СНЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
23 серпня 2022 року

с.Джурів

№ 65-о

Про організацію методичної
роботи з педагогічними кадрами
у 2022 – 2023 навчальному році
Продовжуючи роботу з реалізації єдиної методичної теми: «Створення
освітнього середовища як засобу формування соціальних компетентностей
учнів, конкурентоспроможності, уміння інтегруватися в динамічне
суспільство»
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити таку мережу колективних форм методичної роботи:
1.1. Методичне об’єднання (МО) вчителів початкових класів (керівник
Любов ГУМЕН).
1.2. МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Ольга
ПОГРЕБЕННИК).
1.3. МО вчителів природничих дисциплін (керівник Роман ЧОБАН).
1.4. МО вчителів математичних дисциплін (керівник Галина
НИКОЛЮК).
1.5. Методичне об’єднання класних керівників (керівник Людмила
ПАРАНЧИЧ).
1.6. Методичне об’єднання асистентів вчителя (керівник Марія
ЛУКАНЮК).
1.7. Динамічна група (керівник Оксана КАРП’ЮК).
1.8. Інструктивно-методичні наради (заступник директора з НВР).
2. Затвердити склад методичної ради ліцею (Микола ХРЕПТІЙ – голова
ради, директор ліцею), відповідальний за вивчення і аналіз стану навчального
процесу з основ здоров’я, фізкультури, захисту України; Уляна
ЗАВОДОВСЬКА – заступник голови, заступник директора з навчальновиховної роботи, відповідальна за проведення предметних та методичних
тижнів; Любов ГУМЕН – член ради, керівник МО вчителів початкових класів,
відповідальна за вивчення і аналіз стану навчального процесу в початковій
школі; Роман ЧОБАН – член ради, керівник МО вчителів природничого циклу,
відповідальний за вивчення і аналіз стану навчального процесу з предметів

природничого циклу; Галина НИКОЛЮК - член ради, керівник МО вчителів
математичного циклу, відповідальна за вивчення і аналіз стану навчального
процесу з предметів математичного циклу; Ольга ПОГРЕБЕННИК – член ради,
керівник МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, відповідальна за
вивчення і аналіз стану навчального процесу з предметів суспільногуманітарного циклу, Марія ЛУКАНЮК - – член ради, керівник МО асистентів
вчителів, відповідальна за організацію інклюзивної освіти.
3. Систему методичної роботи спрямувати на виконання завдань:

створити у педагогічному колективі власну модель інноваційного
розвитку загальноосвітнього навчального закладу;

пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів,
управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів;

розробити інструктивно-методичні матеріали для моніторингу
якості освіти, педагогічного моніторингу, психологічного моніторингу,
моніторингу здоров’я;

створити оптимальні умови для виявлення, розвитку і реалізації
потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках:
інтелектуального, творчого, спортивного, естетичного;

досягнення учнями високих освітніх результатів на предметних
олімпіадах І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад, Міжнародному конкурсі
знавців української мови імені Петра Яцика, конкурсах тощо;

провести порівняльне аналітичне дослідження за результатами ЗНО
та річного оцінювання навчальних досягнень учнів, розробити дієві
рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.
4. Провести предметні тижні:

рідної мови

початкової освіти

психологічної служби

правових знань

класного керівника

безпеки життєдіяльності

книги
5. Постійно дбати про поліпшення методичного забезпечення навчання.
Підвищити роль методичного кабінету як центру творчості та самоосвіти
педагогів.
6. Проводити індивідуальні форми методичної роботи:
6.1. Самоосвіта як основна форма підвищення професійної майстерності.
6.2. Взаємовідвідування уроків.
6.3. Курсову підготовку організувати для всіх працівників згідно
заздалегідь підготовленого графіку.
6.4. Заслуховувати звіти про курсову підготовку.
6.5. Участь у підготовці та проведенні методичних інформаційних нарад.
6.6. Підготовка та проведення відкритих уроків, позакласних виховних
заходів.

6.7. Участь в анкетуваннях, опитуваннях, тестуваннях.
6.8. Написання відгуку про роботу колеги.
6.9. Інформувати на сайті ліцею про власний педагогічний досвід.
7. Підсумки виконання даного наказу проаналізувати у травні 2022 року.
8. Контроль за виконанням залишаю за собою.
Директор ліцею

Микола ХРЕПТІЙ

З наказом від 23.08.2022 №65-о ознайомлені та погоджуються:
№
з.п.
1
2
3
4
5
6
7
8

Прізвище, ініціали
Гумен Л.Б.
Погребенник О.М.
Паранчич Л.С.
Чобан Р.Д.
Карп`юк О.П.
Заводовська У.Д.
Николюк Г.В.
Луканюк М.В.

Назва посади
Класний керівник 4 класу
Вчитель англійської мови
Класний керівник 8 класу
Вчитель географії
Практичний психолог
Заступник директора з НВР
Вчитель математики
Асистент вчителя

Підпис

Дата
ознайомлення

