
 

  
НОВОСЕЛИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ №3 

І-ІІІ СТУПЕНІВ – ОПОРНИЙ ЗАКЛАД 

 

пров. Шкільний, 5, м. Новоселиця,  60300, тел./факс 5-11-10, 

е-mail: novzosh3@ukr.net Код ЄДРПОУ 21436807 

__________________________________________________________________ 

 

НАКАЗ 
 

«__»_________2021 м. Новоселиця №  

 

                   

Про організацію методичної  

роботи з педагогічними працівниками 

в школі на 2021/2022 н.р. 

 

 На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», наказу Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації від 30.08.2021 №259 «Про 

організацію методичної роботи  в системі освіти області у 2021/2022 

навчальному році», наказу Відділу освіти Новоселицької міської ради від 

03.09.2021 №125 «Про організацію методичної роботи  в закладах освіти 

Новоселицької, Мамалигівської та Боянської територіальних громад у 

2021/2022 навчальному році» та з метою подальшого вдосконалення 

методичної роботи з педагогічними працівниками школи у 2021/2022 

навчальному році,  вдосконалення її структури і змісту, розвитку потенціалу 

педагогічних кадрів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити структуру методичної роботи школи на 2021/2022 

навчальний рік (додається). 

 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Преутесей А.А.: 

2.1.    вивчати інноваційні технології викладання навчальних предметів, 

впроваджувати їх у практичну діяльність закладу;  

2.2.    здійснювати наставницьку підтримку для вчителів початкових 

класів, які розпочинають роботу в умовах впровадження Концепції «Нова 

українська школа»; 

2.3.  здійснювати координацію діяльності професійних спільнот 

педагогічних працівників закладу; 

mailto:novzosh3@ukr.net


2 

 

2.4.     активізувати діяльність шкільних методичних рад; 

2.5.  впроваджувати інноваційні технології (педагогічне моделювання; 

проєктні технології; розв’язування професійних задач стосовно конкретних 

ситуацій; технології проблемного навчання; діагностичні та мультимедійні 

технології) як нетрадиційні форми організації науково-методичної роботи з 

педагогічними працівниками; 

2.6.   залучати педагогів до творчої діяльності та дослідно-

експериментальної  роботи, впровадження інноваційного досвіду в практику 

роботи закладу; 

2.7.  організовувати системні заходи (освітні вернісажі, ярмарки, 

аукціони, фестивалі педагогічної майстерності), впроваджувати досягнення 

перспективного педагогічного досвіду та освітніх технологій; 

2.8.  формувати творчі групи щодо реалізації як індивідуальних, так і 

колективних проєктів з метою розвитку професійної компетентності педагогів 

  

3. У 2021/2022 навчальному році продовжити діяльність методичної 

роботи над розв’язанням єдиного методичного питання “Використання 

сучасних освітніх технологій для забезпечення сприятливих умов розвитку 

життєвих компетентностей учнів”. 

 

4. Затвердити такі форми методичної роботи: 

4.1. колективні: професійні спільноти вчителів початкових класів і 

вихователів ГПД, професійні спільноти вчителів природничо-математичного 

циклу, професійні спільноти вчителів суспільно-гуманітарного циклу, 

професійні спільноти вчителів художньо-естетичного циклу, професійні 

спільноти класних керівників, динамічна група вчителів 5-11 класів, школа 

“Молодого вчителя”, психолого-педагогічний семінар “Психологічний супровід 

пізнавальної діяльності учнів”, проблемний семінар “Впровадження 

інноваційно-освітнього менеджменту в освітній процес”; 

4.2. індивідуальні: стажування, наставництво, консультації, співбесіди, 

методичні оперативки, інструктивно-методичні наради. 

 

5. Продовжити роботу методичної ради  школи у складі: 

Преутесей А.А. – голова ради – заступник директора з НВР,  

Дишкант А.Д.– заступник голови – вчитель біології, основ здоров’я 

Фріц А.Г.– секретар ради – вчитель української мови і літератури 

Члени ради: 

Кока С.А. 

Вакарчук В.І. 

Савчук Л.І. 

Нікітіна А.М. 

Малиновська С.Г. 

Галак А.Г. 

Дорофтей Т.А. 
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Булига А.П. 

Дроздовська С.А. 

Твердохліб Р.П.                                    

5.1. До 09.10.2020 спланувати тематику засідань методичної ради та 

затвердити план роботи. 

5.2. Визначити періодичність роботи методичної ради 4-5 засідань на рік і 

ШПС – 4-5 раз на рік. 

 

6. Продовжити роботу шкільних професійних спільнот у 

Новоселицькому ЗЗСО №3 - ОЗ: 

6.1. вчителів початкових класів і вихователів ГПД 

6.2. вчителів природничо-математичного циклу 

6.3. вчителів суспільно-гуманітарного циклу 

6.4. вчителів художньо-естетичного циклу та основ здоров’я   

6.5. класних керівників. 

 

7.  Призначити керівниками ШПС: 

7.1. вчителів початкових класів і вихователів ГПД – Галак А.Г. 

7.2. вчителів природничо-математичного циклу – Дишкант А.Д. 

7.3. вчителів суспільно-гуманітарного циклу –  Твердохліб Р.П. 

7.4. вчителів художньо-естетичного циклу та основ здоров’я  – 

Малиновську С.Г. 

7.5. класних керівників – Житарюк Д.М. 

7.6. психолого-педагогічного семінару – Булигу А.П. 

 

7. Продовжити роботу шкільних професійних спільнот у       

Строїнецькій філії Новоселицького ЗЗСО №3 - ОЗ: 

6.6. вчителів початкових   

6.7. вчителів природничо-математичного циклу 

6.8. вчителів суспільно-гуманітарного циклу 

6.9. класних керівників. 

 

8.  Призначити керівниками ШПС: 

8.1. вчителів початкових класів  – Меглей Д.Ф. 

8.2. вчителів природничо-математичного циклу – Савчук Я.Й. 

8.3. вчителів суспільно-гуманітарного циклу –  Нікітіна А.І 

8.4. класних керівників – Галушка В.В. 

 

9. Продовжити роботу динамічної групи вчителів 5-11 класів з 

проблеми “Адаптація учнів до навчання в основній школі і старшій школі та 

нові підходи до викладання базових дисциплін у 5-11 класах, підготовка до 

ЗНО. 

9.1. Керівником динамічної групи призначити Дроздовську С.А. 
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9.2. До 09.10.2021 року спланувати роботу динамічної групи вчителів 5-

11 класів. 

9.3. На засіданні методичної ради в травні 2022 року заслухати 

інформацію керівника динамічної групи про виконання плану роботи. 

 

10. Продовжити роботу школи “Молодого вчителя” над питанням 

“Шлях до майстерності” 

10.1.  Керівником школи “Молодого вчителя” призначити          

Дроздовську С.А. 

 

11. Керівникам всіх підрозділів методичної роботи: 

11.1. Передбачити в плануванні участь у проведенні конкурсів: “Учитель 

року”, “Вернісаж педагогічних ідей”, “Конкурс вчителя інклюзивного 

навчання”, “На кращу шкільну професійну спільноту”, “ На кращий навчальний 

кабінет”, “ Класний керівник року” і до 09.10.2021 спланувати роботу ШПС. 

11.2. Забезпечити використання нетрадиційних форм і методів 

проведення засідань ШПС. 

11.3. До 30.05.2022 підготувати напрацьовані матеріали щодо роботи 

професійних спільнот над методичним питанням ШПС та методичним 

питанням закладу.  

 

12. Визначити дні для проведення засідань ШПС: 

І вівторок – ПС вчителів початкових класів 

ІІ вівторок – ПС класних керівників 

ІІІ вівторок – ПС вчителів суспільно-гуманітарного циклу 

ІV вівторок – ПС вчителів природничо-математичного циклу 

ІV середа – ПС вчителів художньо-естетичного циклу 

ІV понеділок – ПС школи “Молодого вчителя” 

ІІ понеділок – динамічна група 

І четвер – психолого-педагогічний семінар 

 

13. Визначити днем проведення методичних оперативок І вівторок 

місяця. 

 

14. Визначити днем проведення інструктивно-методичних нарад І 

середу місяця. 

 

15. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Преутесей А.А. 

до 30.05.2022 підготувати звіт про стан методичної роботи в школі за 2021/2022 

навчальний рік. 

 

16. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор закладу      Сергій КОКА 



5 

 

 

З наказом ознайомлені:      А.А.Преутесей 

         В.І.Вакарчук 

С.А.Дроздовська       С.Г.Малиновська  

Т.А.Дорофтей       А.Г.Галак 

А.Г.Фріц        А.П.Булига 

А.Д. Дишкант       Р.П.Твердохліб 

Л.І.Савчук А.М.Нікітіна 

Д.Ф.Меглей Я.Й.Савчук 

А.І.Нікітіна В.В.Галушка 

      

          

          

          


