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НАКАЗ 

 

03.09. 2018                                                      м. Ковель                                                                № 120 

 

Про організацію науково-методичної  

роботи з педагогічними працівниками  

НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля  

у 2018/2019 н.р. 

 

   З метою реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм 

розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Волинської ОДА, 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти виконавчого комітету 

Ковельської міської ради, підвищення ефективності організації освітнього процесу, 

вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, відповідно до рішення прийнятого на 

розширеній колегії управління освіти м. Ковеля від 29.08.2018 р., завдань педагогічного 

колективу на 2018/2019 навчальний рік, затверджених на педагогічній раді (протокол № 10  від 

31.08.2018 р.) та враховуючи результати аналізу науково-методичної роботи з педагогічними 

працівниками закладу у 2017/2018 навчальному році    

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Завершити у 2018/2019 навчальному році роботу над реалізацією науково-методичної 

проблеми «Підвищення якості освіти через упровадження у навчально-виховний процес 

інноваційних технологій». 

2. Затвердити структуру науково-методичної роботи з педагогічними працівниками у НВК «ЗОШ 

№11-ліцей» м. Ковеля на 2018/2019 н.р.; 

3. Створити науково-методичну раду шкільного методичного кабінету у такому складі: 

- Гусак Р.А., заступник директора з навчально-виховної роботи, голова ради; 

- Сидорук Г.О., директор НВК «ЗОШ №11-ліцей»;  

- Вознюк А.А., заступник директора з навчально-виховної роботи; 

- Дудчик Л.С., заступник директора з навчально-виховної роботи; 

- Стречен Ю.В., заступник директора з навчально-виховної роботи; 

- Сметюх А.М., заступник директора з виховної роботи; 

- Питель М.В., вчитель початкових класів, «старший учитель»; 

- Сухомлін О.Х., вчитель англійської мови, «старший учитель»; 

- Федорук О.П., вчитель української мови та літератури; 

- Євсюк О.В., вчитель географії: 

- Бешта Н.Я., вчитель математики, «учитель-методист»; 

- Хавіна Т.С., вчитель обслуговуючої праці, «старший учитель»; 

- Шеремета В.М., практичний психолог. 

4. Вважати основними напрямами роботи педагогічного колективу у 2018/2019 н.р.: 

- забезпечення науково-методичного супроводу педагогів з проблеми закладу, створення умов 

для удосконалення їх творчого потенціалу; 

- неперервне підвищення професійної компетентності педагогів і формування позитивної 

мотивації до підвищення власної фахової майстерності та інноваційної діяльності; 
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- вивчення досвіду педагогів закладу в різних видах і формах педагогічної діяльності, аналіз та 

виявлення інноваційних методів і прийомів у роботі; узагальнення досвіду та його 

розповсюдження; 

- глибоке вивчення та практична реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх 

особливостей; 

- методичне забезпечення атестаційного процесу; 

- робота з молодими та малодосвідченими вчителями; 

- інформування про новинки методичної, педагогічної, психологічної та навчальної літератури. 

5. Затвердити план науково-методичної роботи навчального закладу на 2018/2019 н.р. 

6. У 2018/2019 н.р. продовжити роботу методичних комісій: 

- вчителів початкових  класів, голова МК Питель М.В.; 

- вчителів української мови та літератури, голова МК Федорук О.П.; 

- вчителів предметів фізико-математичного циклу, голова МК Бешта Н.Я.; 

- вчителів іноземних мов та зарубіжної літератури, голова МК Сухомлін О.Х.; 

- вчителів предметів суспільно-природничого циклу, голова МК Євсюк О.В.; 

- вчителів фізичної культури, трудового навчання та предметів естетичного циклу, голова МК 

Хавіна Т.С. 

7. У 2018/2019 н.р. продовжити роботу методичного об’єднання класних керівників, голова 

Сидорук Г.О. 

8. Членам науково-методичної ради: 

1) створити необхідні умови для роботи методичних осередків, систематично надавати допомогу 

головам МК; 

2) надати кожному вчителю практичну допомогу у виборі теми методичної роботи, у підготовці 

до участі у педагогічних конкурсах, міській виставці дидактичних і методичних матеріалів, у 

підготовці учнів до всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсу-захисту наукових робіт у 

Малій академії наук тощо; 

3) використовувати атестацію та інші форми стимулювання професійної майстерності педагогів; 

4) забезпечити участь педагогів, які претендують на присвоєння педагогічних звань у міських та 

обласних семінарах, педагогічних конкурсах, майстер-класах з метою презентації їхнього досвіду 

роботи. 

9. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гусак Р.А.: 

1) організувати роботу Школи молодого педагога; 

2) скласти графік проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів із урахуванням атестації 

педагогічного працівника; 

3) забезпечити належне здійснення різних форм науково-методичної діяльності. 

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                              Г.О.Сидорук 

 

З наказом ознайомлена:    

 ________________         _____________                                                                           Р.А.Гусак 

     (дата ознайомлення)                                (підпис) 

 


